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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1m1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 εν αρςη εποιησεν ο χεος τον ουρανον και

την γην

2. η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος και

σκοτος επανω της αβυσσου και πνευµα χεου

επεφερετο επανω του υδατος

3. και ειπεν ο χεος γενηχητω ϕως και εγενετο

ϕως

4. και ειδεν ο χεος το ϕως οτι καλον και διε-

ςωρισεν ο χεος ανα µεσον του ϕωτος και ανα

µεσον του σκοτους

5. και εκαλεσεν ο χεος το ϕως ηµεραν και το

σκοτος εκαλεσεν νυκτα και εγενετο εσπερα και

εγενετο πρωι ηµερα µια

6. και ειπεν ο χεος γενηχητω στερεωµα εν

µεσω του υδατος και εστω διαςωριζον ανα µε-

σον υδατος και υδατος και εγενετο ουτως

7. και εποιησεν ο χεος το στερεωµα και διε-

ςωρισεν ο χεος ανα µεσον του υδατος ο ην

υποκατω του στερεωµατος και ανα µεσον του

υδατος του επανω του στερεωµατος

8. και εκαλεσεν ο χεος το στερεωµα ουρανον

και ειδεν ο χεος οτι καλον και εγενετο εσπερα

και εγενετο πρωι ηµερα δευτερα

9. και ειπεν ο χεος συναςχητω το υδωρ το

υποκατω του ουρανου εις συναγωγην µιαν και

οφχητω η ξηρα και εγενετο ουτως και συνηςχη

το υδωρ το υποκατω του ουρανου εις τας συνα-

γωγας αυτων και ωφχη η ξηρα

10. και εκαλεσεν ο χεος την ξηραν γην και

τα συστηµατα των υδατων εκαλεσεν χαλασσας

και ειδεν ο χεος οτι καλον

11. και ειπεν ο χεος ϐλαστησατω η γη ϐο-

τανην ςορτου σπειρον σπερµα κατα γενος και

καχ οµοιοτητα και ξυλον καρπιµον ποιουν καρ-

πον ου το σπερµα αυτου εν αυτω κατα γενος επι

της γης και εγενετο ουτως

12. και εξηνεγκεν η γη ϐοτανην ςορτου σπε-

ιρον σπερµα κατα γενος και καχ οµοιοτητα και

ξυλον καρπιµον ποιουν καρπον ου το σπερµα

αυτου εν αυτω κατα γενος επι της γης και ειδεν

ο χεος οτι καλον

13. και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµε-

ϱα τριτη

14. και ειπεν ο χεος γενηχητωσαν ϕωστηρες

εν τω στερεωµατι του ουρανου εις ϕαυσιν της

γης του διαςωριζειν ανα µεσον της ηµερας και

ανα µεσον της νυκτος και εστωσαν εις σηµεια

και εις καιρους και εις ηµερας και εις ενιαυτους

15. και εστωσαν εις ϕαυσιν εν τω στερεωµατι

του ουρανου ωστε ϕαινειν επι της γης και εγε-

νετο ουτως

16. και εποιησεν ο χεος τους δυο ϕωστηρας

τους µεγαλους τον ϕωστηρα τον µεγαν εις αρ-

ςας της ηµερας και τον ϕωστηρα τον ελασσω

εις αρςας της νυκτος και τους αστερας

17. και εχετο αυτους ο χεος εν τω στερεωµατι

του ουρανου ωστε ϕαινειν επι της γης

18. και αρςειν της ηµερας και της νυκτος και

διαςωριζειν ανα µεσον του ϕωτος και ανα µεσον

του σκοτους και ειδεν ο χεος οτι καλον

19. και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµε-

ϱα τεταρτη

20. και ειπεν ο χεος εξαγαγετω τα υδατα ερπε-

τα ψυςων Ϲωσων και πετεινα πετοµενα επι της

γης κατα το στερεωµα του ουρανου και εγενετο

ουτως

21. και εποιησεν ο χεος τα κητη τα µεγαλα και

πασαν ψυςην Ϲωων ερπετων α εξηγαγεν τα υδα-

τα κατα γενη αυτων και παν πετεινον πτερωτον

κατα γενος και ειδεν ο χεος οτι καλα

22. και ηυλογησεν αυτα ο χεος λεγων αυξανε-

σχε και πληχυνεσχε και πληρωσατε τα υδατα

εν ταις χαλασσαις και τα πετεινα πληχυνεσχω-

σαν επι της γης

23. και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµε-

ϱα πεµπτη

24. και ειπεν ο χεος εξαγαγετω η γη ψυςην

Ϲωσαν κατα γενος τετραποδα και ερπετα και

χηρια της γης κατα γενος και εγενετο ουτως

25. και εποιησεν ο χεος τα χηρια της γης κατα

γενος και τα κτηνη κατα γενος και παντα τα

ερπετα της γης κατα γενος αυτων και ειδεν ο

χεος οτι καλα

26. και ειπεν ο χεος ποιησωµεν ανχρωπον κατ

εικονα ηµετεραν και καχ οµοιωσιν και αρςετω-

σαν των ιςχυων της χαλασσης και των πετεινων

του ουρανου και των κτηνων και πασης της γης

και παντων των ερπετων των ερποντων επι της

γης
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27. και εποιησεν ο χεος τον ανχρωπον κατ

εικονα χεου εποιησεν αυτον αρσεν και χηλυ

εποιησεν αυτους

28. και ηυλογησεν αυτους ο χεος λεγων αυ-

ξανεσχε και πληχυνεσχε και πληρωσατε την

γην και κατακυριευσατε αυτης και αρςετε των

ιςχυων της χαλασσης και των πετεινων του

ουρανου και παντων των κτηνων και πασης της

γης και παντων των ερπετων των ερποντων επι

της γης

29. και ειπεν ο χεος ιδου δεδωκα υµιν παν

ςορτον σποριµον σπειρον σπερµα ο εστιν επανω

πασης της γης και παν ξυλον ο εςει εν εαυτω

καρπον σπερµατος σποριµου υµιν εσται εις

ϐρωσιν

30. και πασι τοις χηριοις της γης και πασι τοις

πετεινοις του ουρανου και παντι ερπετω τω ερ-

ποντι επι της γης ο εςει εν εαυτω ψυςην Ϲωης

παντα ςορτον ςλωρον εις ϐρωσιν και εγενετο

ουτως

31. και ειδεν ο χεος τα παντα οσα εποιησεν

και ιδου καλα λιαν και εγενετο εσπερα και εγε-

νετο πρωι ηµερα εκτη

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1m2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και συνετελεσχησαν ο ουρανος και η γη

και πας ο κοσµος αυτων

2. και συνετελεσεν ο χεος εν τη ηµερα τη εκτη

τα εργα αυτου α εποιησεν και κατεπαυσεν τη

ηµερα τη εβδοµη απο παντων των εργων αυτου

ων εποιησεν

3. και ηυλογησεν ο χεος την ηµεραν την εβ-

δοµην και ηγιασεν αυτην οτι εν αυτη κατεπαυ-

σεν απο παντων των εργων αυτου ων ηρξατο ο

χεος ποιησαι

4. αυτη η ϐιβλος γενεσεως ουρανου και γης

οτε εγενετο η ηµερα εποιησεν ο χεος τον ουρα-

νον και την γην

5. και παν ςλωρον αγρου προ του γενεσχαι

επι της γης και παντα ςορτον αγρου προ του

ανατειλαι ου γαρ εβρεξεν ο χεος επι την γην

και ανχρωπος ουκ ην εργαζεσχαι την γην

6. πηγη δε ανεβαινεν εκ της γης και εποτιζεν

παν το προσωπον της γης

7. και επλασεν ο χεος τον ανχρωπον ςουν απο

της γης και ενεφυσησεν εις το προσωπον αυτου

πνοην Ϲωης και εγενετο ο ανχρωπος εις ψυςην

Ϲωσαν

8. και εφυτευσεν κυριος ο χεος παραδεισον εν

εδεµ κατα ανατολας και εχετο εκει τον ανχρω-

πον ον επλασεν

9. και εξανετειλεν ο χεος ετι εκ της γης παν

ξυλον ωραιον εις ορασιν και καλον εις ϐρωσιν

και το ξυλον της Ϲωης εν µεσω τω παραδεισω

και το ξυλον του ειδεναι γνωστον καλου και

πονηρου

10. ποταµος δε εκπορευεται εξ εδεµ ποτιζειν

τον παραδεισον εκειχεν αφοριζεται εις τεσσα-

ϱας αρςας

11. ονοµα τω ενι ϕισων ουτος ο κυκλων πασαν

την γην ευιλατ εκει ου εστιν το ςρυσιον

12. το δε ςρυσιον της γης εκεινης καλον και

εκει εστιν ο ανχραξ και ο λιχος ο πρασινος

13. και ονοµα τω ποταµω τω δευτερω γηων

ουτος ο κυκλων πασαν την γην αιχιοπιας

14. και ο ποταµος ο τριτος τιγρις ουτος ο πο-

ϱευοµενος κατεναντι ασσυριων ο δε ποταµος ο

τεταρτος ουτος ευφρατης

15. και ελαβεν κυριος ο χεος τον ανχρωπον

ον επλασεν και εχετο αυτον εν τω παραδεισω

εργαζεσχαι αυτον και ϕυλασσειν

16. και ενετειλατο κυριος ο χεος τω αδαµ λε-

γων απο παντος ξυλου του εν τω παραδεισω

ϐρωσει ϕαγη

17. απο δε του ξυλου του γινωσκειν καλον και

πονηρον ου ϕαγεσχε απ αυτου η δ αν ηµερα

ϕαγητε απ αυτου χανατω αποχανεισχε

18. και ειπεν κυριος ο χεος ου καλον ειναι

τον ανχρωπον µονον ποιησωµεν αυτω ϐοηχον

κατ αυτον

19. και επλασεν ο χεος ετι εκ της γης παντα

τα χηρια του αγρου και παντα τα πετεινα του

ουρανου και ηγαγεν αυτα προς τον αδαµ ιδειν

τι καλεσει αυτα και παν ο εαν εκαλεσεν αυτο

αδαµ ψυςην Ϲωσαν τουτο ονοµα αυτου

20. και εκαλεσεν αδαµ ονοµατα πασιν τοις

κτηνεσιν και πασι τοις πετεινοις του ουρανου

και πασι τοις χηριοις του αγρου τω δε αδαµ ους

ευρεχη ϐοηχος οµοιος αυτω
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21. και επεβαλεν ο χεος εκστασιν επι τον

αδαµ και υπνωσεν και ελαβεν µιαν των

πλευρων αυτου και ανεπληρωσεν σαρκα αντ

αυτης

22. και ωκοδοµησεν κυριος ο χεος την πλευ-

ϱαν ην ελαβεν απο του αδαµ εις γυναικα και

ηγαγεν αυτην προς τον αδαµ

23. και ειπεν αδαµ τουτο νυν οστουν εκ των

οστεων µου και σαρξ εκ της σαρκος µου αυτη

κληχησεται γυνη οτι εκ του ανδρος αυτης εληµ-

ϕχη αυτη

24. ενεκεν τουτου καταλειψει ανχρωπος τον

πατερα αυτου και την µητερα αυτου και προ-

σκολληχησεται προς την γυναικα αυτου και

εσονται οι δυο εις σαρκα µιαν

25. και ησαν οι δυο γυµνοι ο τε αδαµ και η

γυνη αυτου και ουκ ησςυνοντο

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1m3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ο δε οφις ην ϕρονιµωτατος παντων των χη-

ϱιων των επι της γης ων εποιησεν κυριος ο χεος

και ειπεν ο οφις τη γυναικι τι οτι ειπεν ο χε-

ος ου µη ϕαγητε απο παντος ξυλου του εν τω

παραδεισω

2. και ειπεν η γυνη τω οφει απο καρπου ξυλου

του παραδεισου ϕαγοµεχα

3. απο δε καρπου του ξυλου ο εστιν εν µεσω

του παραδεισου ειπεν ο χεος ου ϕαγεσχε απ

αυτου ουδε µη αψησχε αυτου ινα µη αποχανητε

4. και ειπεν ο οφις τη γυναικι ου χανατω απο-

χανεισχε

5. ηδει γαρ ο χεος οτι εν η αν ηµερα ϕαγητε απ

αυτου διανοιςχησονται υµων οι οφχαλµοι και

εσεσχε ως χεοι γινωσκοντες καλον και πονηρον

6. και ειδεν η γυνη οτι καλον το ξυλον εις

ϐρωσιν και οτι αρεστον τοις οφχαλµοις ιδειν

και ωραιον εστιν του κατανοησαι και λαβουσα

του καρπου αυτου εφαγεν και εδωκεν και τω

ανδρι αυτης µετ αυτης και εφαγον

7. και διηνοιςχησαν οι οφχαλµοι των δυο και

εγνωσαν οτι γυµνοι ησαν και ερραψαν ϕυλλα

συκης και εποιησαν εαυτοις περιζωµατα

8. και ηκουσαν την ϕωνην κυριου του χεου

περιπατουντος εν τω παραδεισω το δειλινον και

εκρυβησαν ο τε αδαµ και η γυνη αυτου απο

προσωπου κυριου του χεου εν µεσω του ξυλου

του παραδεισου

9. και εκαλεσεν κυριος ο χεος τον αδαµ και

ειπεν αυτω αδαµ που ει

10. και ειπεν αυτω την ϕωνην σου ηκουσα

περιπατουντος εν τω παραδεισω και εφοβηχην

οτι γυµνος ειµι και εκρυβην

11. και ειπεν αυτω τις ανηγγειλεν σοι οτι γυµ-

νος ει µη απο του ξυλου ου ενετειλαµην σοι

τουτου µονου µη ϕαγειν απ αυτου εφαγες

12. και ειπεν ο αδαµ η γυνη ην εδωκας µετ

εµου αυτη µοι εδωκεν απο του ξυλου και εφα-

γον

13. και ειπεν κυριος ο χεος τη γυναικι τι τουτο

εποιησας και ειπεν η γυνη ο οφις ηπατησεν µε

και εφαγον

14. και ειπεν κυριος ο χεος τω οφει οτι επο-

ιησας τουτο επικαταρατος συ απο παντων των

κτηνων και απο παντων των χηριων της γης επι

τω στηχει σου και τη κοιλια πορευση και γην

ϕαγη πασας τας ηµερας της Ϲωης σου

15. και εςχραν χησω ανα µεσον σου και ανα

µεσον της γυναικος και ανα µεσον του σπερ-

µατος σου και ανα µεσον του σπερµατος αυτης

αυτος σου τηρησει κεφαλην και συ τηρησεις

αυτου πτερναν

16. και τη γυναικι ειπεν πληχυνων πληχυνω

τας λυπας σου και τον στεναγµον σου εν λυπα-

ις τεξη τεκνα και προς τον ανδρα σου η απο-

στροφη σου και αυτος σου κυριευσει

17. τω δε αδαµ ειπεν οτι ηκουσας της ϕωνης

της γυναικος σου και εφαγες απο του ξυλου

ου ενετειλαµην σοι τουτου µονου µη ϕαγειν απ

αυτου επικαταρατος η γη εν τοις εργοις σου εν

λυπαις ϕαγη αυτην πασας τας ηµερας της Ϲωης

σου

18. ακανχας και τριβολους ανατελει σοι και

ϕαγη τον ςορτον του αγρου

19. εν ιδρωτι του προσωπου σου ϕαγη τον αρ-

τον σου εως του αποστρεψαι σε εις την γην εξ

ης εληµφχης οτι γη ει και εις γην απελευση

20. και εκαλεσεν αδαµ το ονοµα της γυναικος

αυτου Ϲωη οτι αυτη µητηρ παντων των Ϲωντων

21. και εποιησεν κυριος ο χεος τω αδαµ και

τη γυναικι αυτου ςιτωνας δερµατινους και ενε-

δυσεν αυτους
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22. και ειπεν ο χεος ιδου αδαµ γεγονεν ως

εις εξ ηµων του γινωσκειν καλον και πονηρον

και νυν µηποτε εκτεινη την ςειρα και λαβη του

ξυλου της Ϲωης και ϕαγη και Ϲησεται εις τον

αιωνα

23. και εξαπεστειλεν αυτον κυριος ο χεος εκ

του παραδεισου της τρυφης εργαζεσχαι την γην

εξ ης εληµφχη

24. και εξεβαλεν τον αδαµ και κατωκισεν αυ-

τον απεναντι του παραδεισου της τρυφης και

εταξεν τα ςερουβιµ και την ϕλογινην ϱοµφα-

ιαν την στρεφοµενην ϕυλασσειν την οδον του

ξυλου της Ϲωης

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1m4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 αδαµ δε εγνω ευαν την γυναικα αυτου και

συλλαβουσα ετεκεν τον καιν και ειπεν εκτη-

σαµην ανχρωπον δια του χεου

2. και προσεχηκεν τεκειν τον αδελφον αυτου

τον αβελ και εγενετο αβελ ποιµην προβατων

καιν δε ην εργαζοµενος την γην

3. και εγενετο µεχ ηµερας ηνεγκεν καιν απο

των καρπων της γης χυσιαν τω κυριω

4. και αβελ ηνεγκεν και αυτος απο των πρω-

τοτοκων των προβατων αυτου και απο των στε-

ατων αυτων και επειδεν ο χεος επι αβελ και επι

τοις δωροις αυτου

5. επι δε καιν και επι ταις χυσιαις αυτου ου

προσεσςεν και ελυπησεν τον καιν λιαν και συ-

νεπεσεν τω προσωπω

6. και ειπεν κυριος ο χεος τω καιν ινα τι περι-

λυπος εγενου και ινα τι συνεπεσεν το προσωπον

σου

7. ουκ εαν ορχως προσενεγκης ορχως δε µη

διελης ηµαρτες ησυςασον προς σε η αποστροφη

αυτου και συ αρξεις αυτου

8. και ειπεν καιν προς αβελ τον αδελφον αυ-

του διελχωµεν εις το πεδιον και εγενετο εν τω

ειναι αυτους εν τω πεδιω και ανεστη καιν επι

αβελ τον αδελφον αυτου και απεκτεινεν αυτον

9. και ειπεν ο χεος προς καιν που εστιν αβελ

ο αδελφος σου ο δε ειπεν ου γινωσκω µη ϕυλαξ

του αδελφου µου ειµι εγω

10. και ειπεν ο χεος τι εποιησας ϕωνη αιµατος

του αδελφου σου ϐοα προς µε εκ της γης

11. και νυν επικαταρατος συ απο της γης η

εςανεν το στοµα αυτης δεξασχαι το αιµα του

αδελφου σου εκ της ςειρος σου

12. οτι εργα την γην και ου προσχησει την

ισςυν αυτης δουναι σοι στενων και τρεµων εση

επι της γης

13. και ειπεν καιν προς τον κυριον µειζων η

αιτια µου του αφεχηναι µε

14. ει εκβαλλεις µε σηµερον απο προσωπου

της γης και απο του προσωπου σου κρυβησοµαι

και εσοµαι στενων και τρεµων επι της γης και

εσται πας ο ευρισκων µε αποκτενει µε

15. και ειπεν αυτω κυριος ο χεος ους ουτως

πας ο αποκτεινας καιν επτα εκδικουµενα παρα-

λυσει και εχετο κυριος ο χεος σηµειον τω καιν

του µη ανελειν αυτον παντα τον ευρισκοντα αυ-

τον

16. εξηλχεν δε καιν απο προσωπου του χεου

και ωκησεν εν γη ναιδ κατεναντι εδεµ

17. και εγνω καιν την γυναικα αυτου και συλ-

λαβουσα ετεκεν τον ενως και ην οικοδοµων πο-

λιν και επωνοµασεν την πολιν επι τω ονοµατι

του υιου αυτου ενως

18. εγενηχη δε τω ενως γαιδαδ και γαιδαδ

εγεννησεν τον µαιηλ και µαιηλ εγεννησεν τον

µαχουσαλα και µαχουσαλα εγεννησεν τον λα-

µες

19. και ελαβεν εαυτω λαµες δυο γυναικας

ονοµα τη µια αδα και ονοµα τη δευτερα σελλα

20. και ετεκεν αδα τον ιωβελ ουτος ην ο πατηρ

οικουντων εν σκηναις κτηνοτροφων

21. και ονοµα τω αδελφω αυτου ιουβαλ ουτος

ην ο καταδειξας ψαλτηριον και κιχαραν

22. σελλα δε ετεκεν και αυτη τον χοβελ και

ην σφυροκοπος ςαλκευς ςαλκου και σιδηρου

αδελφη δε χοβελ νοεµα

23. ειπεν δε λαµες ταις εαυτου γυναιξιν αδα

και σελλα ακουσατε µου της ϕωνης γυναικες

λαµες ενωτισασχε µου τους λογους οτι ανδρα

απεκτεινα εις τραυµα εµοι και νεανισκον εις

µωλωπα εµοι

24. οτι επτακις εκδεδικηται εκ καιν εκ δε λα-

µες εβδοµηκοντακις επτα
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25. εγνω δε αδαµ ευαν την γυναικα αυτου

και συλλαβουσα ετεκεν υιον και επωνοµασεν

το ονοµα αυτου σηχ λεγουσα εξανεστησεν γαρ

µοι ο χεος σπερµα ετερον αντι αβελ ον απεκτε-

ινεν καιν

26. και τω σηχ εγενετο υιος επωνοµασεν δε το

ονοµα αυτου ενως ουτος ηλπισεν επικαλεισχαι

το ονοµα κυριου του χεου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1m5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 αυτη η ϐιβλος γενεσεως ανχρωπων η ηµε-

ϱα εποιησεν ο χεος τον αδαµ κατ εικονα χεου

εποιησεν αυτον

2. αρσεν και χηλυ εποιησεν αυτους και ευλο-

γησεν αυτους και επωνοµασεν το ονοµα αυτων

αδαµ η ηµερα εποιησεν αυτους

3. εζησεν δε αδαµ διακοσια και τριακοντα ετη

και εγεννησεν κατα την ιδεαν αυτου και κα-

τα την εικονα αυτου και επωνοµασεν το ονοµα

αυτου σηχ

4. εγενοντο δε αι ηµεραι αδαµ µετα το γεννη-

σαι αυτον τον σηχ επτακοσια ετη και εγεννησεν

υιους και χυγατερας

5. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι αδαµ ας εζη-

σεν εννακοσια και τριακοντα ετη και απεχανεν

6. εζησεν δε σηχ διακοσια και πεντε ετη και

εγεννησεν τον ενως

7. και εζησεν σηχ µετα το γεννησαι αυτον τον

ενως επτακοσια και επτα ετη και εγεννησεν υιο-

υς και χυγατερας

8. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι σηχ εννακο-

σια και δωδεκα ετη και απεχανεν

9. και εζησεν ενως εκατον ενενηκοντα ετη και

εγεννησεν τον καιναν

10. και εζησεν ενως µετα το γεννησαι αυτον

τον καιναν επτακοσια και δεκα πεντε ετη και

εγεννησεν υιους και χυγατερας

11. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ενως εννα-

κοσια και πεντε ετη και απεχανεν

12. και εζησεν καιναν εκατον εβδοµηκοντα

ετη και εγεννησεν τον µαλελεηλ

13. και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι αυτον

τον µαλελεηλ επτακοσια και τεσσαρακοντα ετη

και εγεννησεν υιους και χυγατερας

14. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι καιναν εν-

νακοσια και δεκα ετη και απεχανεν

15. και εζησεν µαλελεηλ εκατον και εξηκον-

τα πεντε ετη και εγεννησεν τον ιαρεδ

16. και εζησεν µαλελεηλ µετα το γεννησαι

αυτον τον ιαρεδ επτακοσια και τριακοντα ετη

και εγεννησεν υιους και χυγατερας

17. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαλελεηλ

οκτακοσια και ενενηκοντα πεντε ετη και απε-

χανεν

18. και εζησεν ιαρεδ εκατον και εξηκοντα δυο

ετη και εγεννησεν τον ενως

19. και εζησεν ιαρεδ µετα το γεννησαι αυτον

τον ενως οκτακοσια ετη και εγεννησεν υιους και

χυγατερας

20. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ιαρεδ εννα-

κοσια και εξηκοντα δυο ετη και απεχανεν

21. και εζησεν ενως εκατον και εξηκοντα πεν-

τε ετη και εγεννησεν τον µαχουσαλα

22. ευηρεστησεν δε ενως τω χεω µετα το γεν-

νησαι αυτον τον µαχουσαλα διακοσια ετη και

εγεννησεν υιους και χυγατερας

23. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ενως τρια-

κοσια εξηκοντα πεντε ετη

24. και ευηρεστησεν ενως τω χεω και ους ηυ-

ϱισκετο οτι µετεχηκεν αυτον ο χεος

25. και εζησεν µαχουσαλα εκατον και εξη-

κοντα επτα ετη και εγεννησεν τον λαµες

26. και εζησεν µαχουσαλα µετα το γεννησαι

αυτον τον λαµες οκτακοσια δυο ετη και εγεν-

νησεν υιους και χυγατερας

27. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαχουσαλα

ας εζησεν εννακοσια και εξηκοντα εννεα ετη

και απεχανεν

28. και εζησεν λαµες εκατον ογδοηκοντα

οκτω ετη και εγεννησεν υιον

29. και επωνοµασεν το ονοµα αυτου νωε λε-

γων ουτος διαναπαυσει ηµας απο των εργων

ηµων και απο των λυπων των ςειρων ηµων και

απο της γης ης κατηρασατο κυριος ο χεος

30. και εζησεν λαµες µετα το γεννησαι αυτον

τον νωε πεντακοσια και εξηκοντα πεντε ετη και

εγεννησεν υιους και χυγατερας

31. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι λαµες επτα-

κοσια και πεντηκοντα τρια ετη και απεχανεν

Biblia Grecka L R 7



Rozdział 7 L R Księga Rodzaju

32. και ην νωε ετων πεντακοσιων και εγεννη-

σεν νωε τρεις υιους τον σηµ τον ςαµ τον ιαφεχ

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-1m6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και εγενετο ηνικα ηρξαντο οι ανχρωποι

πολλοι γινεσχαι επι της γης και χυγατερες εγεν-

ηχησαν αυτοις

2. ιδοντες δε οι υιοι του χεου τας χυγατερας

των ανχρωπων οτι καλαι εισιν ελαβον εαυτοις

γυναικας απο πασων ων εξελεξαντο

3. και ειπεν κυριος ο χεος ου µη καταµεινη το

πνευµα µου εν τοις ανχρωποις τουτοις εις τον

αιωνα δια το ειναι αυτους σαρκας εσονται δε αι

ηµεραι αυτων εκατον εικοσι ετη

4. οι δε γιγαντες ησαν επι της γης εν ταις ηµε-

ϱαις εκειναις και µετ εκεινο ως αν εισεπορευ-

οντο οι υιοι του χεου προς τας χυγατερας των

ανχρωπων και εγεννωσαν εαυτοις εκεινοι ησαν

οι γιγαντες οι απ αιωνος οι ανχρωποι οι ονοµα-

στοι

5. ιδων δε κυριος ο χεος οτι επληχυνχησαν αι

κακιαι των ανχρωπων επι της γης και πας τις

διανοειται εν τη καρδια αυτου επιµελως επι τα

πονηρα πασας τας ηµερας

6. και ενεχυµηχη ο χεος οτι εποιησεν τον

ανχρωπον επι της γης και διενοηχη

7. και ειπεν ο χεος απαλειψω τον ανχρωπον

ον εποιησα απο προσωπου της γης απο ανχρω-

που εως κτηνους και απο ερπετων εως των πε-

τεινων του ουρανου οτι εχυµωχην οτι εποιησα

αυτους

8. νωε δε ευρεν ςαριν εναντιον κυριου του χε-

ου

9. αυται δε αι γενεσεις νωε νωε ανχρωπος

δικαιος τελειος ων εν τη γενεα αυτου τω χεω

ευηρεστησεν νωε

10. εγεννησεν δε νωε τρεις υιους τον σηµ τον

ςαµ τον ιαφεχ

11. εφχαρη δε η γη εναντιον του χεου και

επλησχη η γη αδικιας

12. και ειδεν κυριος ο χεος την γην και ην

κατεφχαρµενη οτι κατεφχειρεν πασα σαρξ την

οδον αυτου επι της γης

13. και ειπεν ο χεος προς νωε καιρος παν-

τος ανχρωπου ηκει εναντιον µου οτι επλησχη η

γη αδικιας απ αυτων και ιδου εγω καταφχειρω

αυτους και την γην

14. ποιησον ουν σεαυτω κιβωτον εκ ξυλων

τετραγωνων νοσσιας ποιησεις την κιβωτον και

ασφαλτωσεις αυτην εσωχεν και εξωχεν τη ασ-

ϕαλτω

15. και ουτως ποιησεις την κιβωτον τριακο-

σιων πηςεων το µηκος της κιβωτου και πεντη-

κοντα πηςεων το πλατος και τριακοντα πηςεων

το υψος αυτης

16. επισυναγων ποιησεις την κιβωτον και εις

πηςυν συντελεσεις αυτην ανωχεν την δε χυραν

της κιβωτου ποιησεις εκ πλαγιων καταγαια διω-

ϱοφα και τριωροφα ποιησεις αυτην

17. εγω δε ιδου επαγω τον κατακλυσµον υδωρ

επι την γην καταφχειραι πασαν σαρκα εν η εσ-

τιν πνευµα Ϲωης υποκατω του ουρανου και οσα

εαν η επι της γης τελευτησει

18. και στησω την διαχηκην µου προς σε εισε-

λευση δε εις την κιβωτον συ και οι υιοι σου και

η γυνη σου και αι γυναικες των υιων σου µετα

σου

19. και απο παντων των κτηνων και απο παν-

των των ερπετων και απο παντων των χηριων

και απο πασης σαρκος δυο δυο απο παντων

εισαξεις εις την κιβωτον ινα τρεφης µετα σεαυ-

του αρσεν και χηλυ εσονται

20. απο παντων των ορνεων των πετεινων κα-

τα γενος και απο παντων των κτηνων κατα γε-

νος και απο παντων των ερπετων των ερποντων

επι της γης κατα γενος αυτων δυο δυο απο παν-

των εισελευσονται προς σε τρεφεσχαι µετα σου

αρσεν και χηλυ

21. συ δε ληµψη σεαυτω απο παντων των

ϐρωµατων α εδεσχε και συναξεις προς σεαυτον

και εσται σοι και εκεινοις ϕαγειν

22. και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο

αυτω κυριος ο χεος ουτως εποιησεν

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-1m7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και ειπεν κυριος ο χεος προς νωε εισελχε

συ και πας ο οικος σου εις την κιβωτον οτι σε

ειδον δικαιον εναντιον µου εν τη γενεα ταυτη
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2. απο δε των κτηνων των καχαρων εισαγαγε

προς σε επτα επτα αρσεν και χηλυ απο δε των

κτηνων των µη καχαρων δυο δυο αρσεν και

χηλυ

3. και απο των πετεινων του ουρανου των κα-

χαρων επτα επτα αρσεν και χηλυ και απο των

πετεινων των µη καχαρων δυο δυο αρσεν και

χηλυ διαχρεψαι σπερµα επι πασαν την γην

4. ετι γαρ ηµερων επτα εγω επαγω υετον επι

την γην τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακον-

τα νυκτας και εξαλειψω πασαν την εξαναστα-

σιν ην εποιησα απο προσωπου της γης

5. και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο

αυτω κυριος ο χεος

6. νωε δε ην ετων εξακοσιων και ο κατακλυ-

σµος εγενετο υδατος επι της γης

7. εισηλχεν δε νωε και οι υιοι αυτου και η γυνη

αυτου και αι γυναικες των υιων αυτου µετ αυτου

εις την κιβωτον δια το υδωρ του κατακλυσµου

8. και απο των πετεινων και απο των κτηνων

των καχαρων και απο των κτηνων των µη κα-

χαρων και απο παντων των ερπετων των επι της

γης

9. δυο δυο εισηλχον προς νωε εις την κιβωτον

αρσεν και χηλυ καχα ενετειλατο αυτω ο χεος

10. και εγενετο µετα τας επτα ηµερας και το

υδωρ του κατακλυσµου εγενετο επι της γης

11. εν τω εξακοσιοστω ετει εν τη Ϲωη του

νωε του δευτερου µηνος εβδοµη και εικαδι

του µηνος τη ηµερα ταυτη ερραγησαν πασαι

αι πηγαι της αβυσσου και οι καταρρακται του

ουρανου ηνεωςχησαν

12. και εγενετο ο υετος επι της γης τεσσαρα-

κοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας

13. εν τη ηµερα ταυτη εισηλχεν νωε σηµ ςαµ

ιαφεχ υιοι νωε και η γυνη νωε και αι τρεις γυνα-

ικες των υιων αυτου µετ αυτου εις την κιβωτον

14. και παντα τα χηρια κατα γενος και παντα

τα κτηνη κατα γενος και παν ερπετον κινουµε-

νον επι της γης κατα γενος και παν πετεινον

κατα γενος

15. εισηλχον προς νωε εις την κιβωτον δυο

δυο απο πασης σαρκος εν ω εστιν πνευµα Ϲωης

16. και τα εισπορευοµενα αρσεν και χηλυ απο

πασης σαρκος εισηλχεν καχα ενετειλατο ο χε-

ος τω νωε και εκλεισεν κυριος ο χεος εξωχεν

αυτου την κιβωτον

17. και εγενετο ο κατακλυσµος τεσσαρακοντα

ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας επι της γης

και επληχυνχη το υδωρ και επηρεν την κιβωτον

και υψωχη απο της γης

18. και επεκρατει το υδωρ και επληχυνετο

σφοδρα επι της γης και επεφερετο η κιβωτος

επανω του υδατος

19. το δε υδωρ επεκρατει σφοδρα σφοδρως

επι της γης και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα

υψηλα α ην υποκατω του ουρανου

20. δεκα πεντε πηςεις επανω υψωχη το υδωρ

και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα υψηλα

21. και απεχανεν πασα σαρξ κινουµενη επι

της γης των πετεινων και των κτηνων και των

χηριων και παν ερπετον κινουµενον επι της γης

και πας ανχρωπος

22. και παντα οσα εςει πνοην Ϲωης και πας ος

ην επι της ξηρας απεχανεν

23. και εξηλειψεν παν το αναστηµα ο ην

επι προσωπου πασης της γης απο ανχρωπου

εως κτηνους και ερπετων και των πετεινων του

ουρανου και εξηλειφχησαν απο της γης και κα-

τελειφχη µονος νωε και οι µετ αυτου εν τη κι-

ϐωτω

24. και υψωχη το υδωρ επι της γης ηµερας

εκατον πεντηκοντα

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-1m8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και εµνησχη ο χεος του νωε και παντων

των χηριων και παντων των κτηνων και παντων

των πετεινων και παντων των ερπετων οσα ην

µετ αυτου εν τη κιβωτω και επηγαγεν ο χεος

πνευµα επι την γην και εκοπασεν το υδωρ

2. και επεκαλυφχησαν αι πηγαι της αβυσσου

και οι καταρρακται του ουρανου και συνεσςεχη

ο υετος απο του ουρανου

3. και ενεδιδου το υδωρ πορευοµενον απο της

γης ενεδιδου και ηλαττονουτο το υδωρ µετα

πεντηκοντα και εκατον ηµερας

4. και εκαχισεν η κιβωτος εν µηνι τω εβδοµω

εβδοµη και εικαδι του µηνος επι τα ορη τα αρα-

ϱατ

5. το δε υδωρ πορευοµενον ηλαττονουτο εως

του δεκατου µηνος εν δε τω ενδεκατω µηνι
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τη πρωτη του µηνος ωφχησαν αι κεφαλαι των

ορεων

6. και εγενετο µετα τεσσαρακοντα ηµερας ηνε-

ωξεν νωε την χυριδα της κιβωτου ην εποιησεν

7. και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει κε-

κοπακεν το υδωρ και εξελχων ους υπεστρεψεν

εως του ξηρανχηναι το υδωρ απο της γης

8. και απεστειλεν την περιστεραν οπισω αυτου

ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ απο προσωπου της

γης

9. και ους ευρουσα η περιστερα αναπαυσιν

τοις ποσιν αυτης υπεστρεψεν προς αυτον εις την

κιβωτον οτι υδωρ ην επι παντι προσωπω πασης

της γης και εκτεινας την ςειρα αυτου ελαβεν

αυτην και εισηγαγεν αυτην προς εαυτον εις την

κιβωτον

10. και επισςων ετι ηµερας επτα ετερας παλιν

εξαπεστειλεν την περιστεραν εκ της κιβωτου

11. και ανεστρεψεν προς αυτον η περιστερα το

προς εσπεραν και ειςεν ϕυλλον ελαιας καρφος

εν τω στοµατι αυτης και εγνω νωε οτι κεκοπακεν

το υδωρ απο της γης

12. και επισςων ετι ηµερας επτα ετερας παλιν

εξαπεστειλεν την περιστεραν και ου προσεχετο

του επιστρεψαι προς αυτον ετι

13. και εγενετο εν τω ενι και εξακοσιοστω ετει

εν τη Ϲωη του νωε του πρωτου µηνος µια του

µηνος εξελιπεν το υδωρ απο της γης και απεκα-

λυψεν νωε την στεγην της κιβωτου ην εποιησεν

και ειδεν οτι εξελιπεν το υδωρ απο προσωπου

της γης

14. εν δε τω µηνι τω δευτερω εβδοµη και εικα-

δι του µηνος εξηρανχη η γη

15. και ειπεν κυριος ο χεος τω νωε λεγων

16. εξελχε εκ της κιβωτου συ και η γυνη σου

και οι υιοι σου και αι γυναικες των υιων σου

µετα σου

17. και παντα τα χηρια οσα εστιν µετα σου

και πασα σαρξ απο πετεινων εως κτηνων και

παν ερπετον κινουµενον επι της γης εξαγαγε

µετα σεαυτου και αυξανεσχε και πληχυνεσχε

επι της γης

18. και εξηλχεν νωε και η γυνη αυτου και οι

υιοι αυτου και αι γυναικες των υιων αυτου µετ

αυτου

19. και παντα τα χηρια και παντα τα κτηνη

και παν πετεινον και παν ερπετον κινουµενον

επι της γης κατα γενος αυτων εξηλχοσαν εκ της

κιβωτου

20. και ωκοδοµησεν νωε χυσιαστηριον τω χεω

και ελαβεν απο παντων των κτηνων των κα-

χαρων και απο παντων των πετεινων των κα-

χαρων και ανηνεγκεν ολοκαρπωσεις επι το χυ-

σιαστηριον

21. και ωσφρανχη κυριος ο χεος οσµην ευω-

διας και ειπεν κυριος ο χεος διανοηχεις ου προ-

σχησω ετι του καταρασασχαι την γην δια τα

εργα των ανχρωπων οτι εγκειται η διανοια του

ανχρωπου επιµελως επι τα πονηρα εκ νεοτη-

τος ου προσχησω ουν ετι παταξαι πασαν σαρκα

Ϲωσαν καχως εποιησα

22. πασας τας ηµερας της γης σπερµα και χε-

ϱισµος ψυςος και καυµα χερος και εαρ ηµεραν

και νυκτα ου καταπαυσουσιν
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9 και ηυλογησεν ο χεος τον νωε και τους

υιους αυτου και ειπεν αυτοις αυξανεσχε και

πληχυνεσχε και πληρωσατε την γην και κα-

τακυριευσατε αυτης

2. και ο τροµος υµων και ο ϕοβος εσται επι πα-

σιν τοις χηριοις της γης και επι παντα τα ορνεα

του ουρανου και επι παντα τα κινουµενα επι της

γης και επι παντας τους ιςχυας της χαλασσης

υπο ςειρας υµιν δεδωκα

3. και παν ερπετον ο εστιν Ϲων υµιν εσται εις

ϐρωσιν ως λαςανα ςορτου δεδωκα υµιν τα παν-

τα

4. πλην κρεας εν αιµατι ψυςης ου ϕαγεσχε

5. και γαρ το υµετερον αιµα των ψυςων υµων

εκζητησω εκ ςειρος παντων των χηριων εκζη-

τησω αυτο και εκ ςειρος ανχρωπου αδελφου

εκζητησω την ψυςην του ανχρωπου

6. ο εκςεων αιµα ανχρωπου αντι του αιµατος

αυτου εκςυχησεται οτι εν εικονι χεου εποιησα

τον ανχρωπον

7. υµεις δε αυξανεσχε και πληχυνεσχε και

πληρωσατε την γην και πληχυνεσχε επ αυτης

8. και ειπεν ο χεος τω νωε και τοις υιοις αυτου

µετ αυτου λεγων
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9. εγω ιδου ανιστηµι την διαχηκην µου υµιν

και τω σπερµατι υµων µεχ υµας

10. και παση ψυςη τη Ϲωση µεχ υµων απο ορ-

νεων και απο κτηνων και πασι τοις χηριοις της

γης οσα µεχ υµων απο παντων των εξελχοντων

εκ της κιβωτου

11. και στησω την διαχηκην µου προς υµας

και ουκ αποχανειται πασα σαρξ ετι απο του

υδατος του κατακλυσµου και ουκ εσται ετι κα-

τακλυσµος υδατος του καταφχειραι πασαν την

γην

12. και ειπεν κυριος ο χεος προς νωε τουτο

το σηµειον της διαχηκης ο εγω διδωµι ανα µε-

σον εµου και υµων και ανα µεσον πασης ψυςης

Ϲωσης η εστιν µεχ υµων εις γενεας αιωνιους

13. το τοξον µου τιχηµι εν τη νεφελη και εσται

εις σηµειον διαχηκης ανα µεσον εµου και της

γης

14. και εσται εν τω συννεφειν µε νεφελας επι

την γην οφχησεται το τοξον µου εν τη νεφελη

15. και µνησχησοµαι της διαχηκης µου η εστιν

ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον πασης

ψυςης Ϲωσης εν παση σαρκι και ουκ εσται ετι το

υδωρ εις κατακλυσµον ωστε εξαλειψαι πασαν

σαρκα

16. και εσται το τοξον µου εν τη νεφελη και

οψοµαι του µνησχηναι διαχηκην αιωνιον ανα

µεσον εµου και ανα µεσον πασης ψυςης Ϲωσης

εν παση σαρκι η εστιν επι της γης

17. και ειπεν ο χεος τω νωε τουτο το σηµειον

της διαχηκης ης διεχεµην ανα µεσον εµου και

ανα µεσον πασης σαρκος η εστιν επι της γης

18. ησαν δε οι υιοι νωε οι εξελχοντες εκ της

κιβωτου σηµ ςαµ ιαφεχ ςαµ ην πατηρ ςανααν

19. τρεις ουτοι εισιν οι υιοι νωε απο τουτων

διεσπαρησαν επι πασαν την γην

20. και ηρξατο νωε ανχρωπος γεωργος γης

και εφυτευσεν αµπελωνα

21. και επιεν εκ του οινου και εµεχυσχη και

εγυµνωχη εν τω οικω αυτου

22. και ειδεν ςαµ ο πατηρ ςανααν την γυµνω-

σιν του πατρος αυτου και εξελχων ανηγγειλεν

τοις δυσιν αδελφοις αυτου εξω

23. και λαβοντες σηµ και ιαφεχ το ιµατιον

επεχεντο επι τα δυο νωτα αυτων και επο-

ϱευχησαν οπισχοφανως και συνεκαλυψαν την

γυµνωσιν του πατρος αυτων και το προσωπον

αυτων οπισχοφανες και την γυµνωσιν του πα-

τρος αυτων ουκ ειδον

24. εξενηψεν δε νωε απο του οινου και εγνω

οσα εποιησεν αυτω ο υιος αυτου ο νεωτερος

25. και ειπεν επικαταρατος ςανααν παις οικε-

της εσται τοις αδελφοις αυτου

26. και ειπεν ευλογητος κυριος ο χεος του σηµ

και εσται ςανααν παις αυτου

27. πλατυναι ο χεος τω ιαφεχ και κατοικη-

σατω εν τοις οικοις του σηµ και γενηχητω ςα-

νααν παις αυτων

28. εζησεν δε νωε µετα τον κατακλυσµον τρια-

κοσια πεντηκοντα ετη

29. και εγενοντο πασαι αι ηµεραι νωε εννα-

κοσια πεντηκοντα ετη και απεχανεν

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
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10 αυται δε αι γενεσεις των υιων νωε σηµ

ςαµ ιαφεχ και εγενηχησαν αυτοις υιοι µετα τον

κατακλυσµον

2. υιοι ιαφεχ γαµερ και µαγωγ και µαδαι και

ιωυαν και ελισα και χοβελ και µοσος και χιρας

3. και υιοι γαµερ ασςαναζ και ϱιφαχ και χορ-

γαµα

4. και υιοι ιωυαν ελισα και χαρσις κιτιοι ϱοδιοι

5. εκ τουτων αφωρισχησαν νησοι των εχνων

εν τη γη αυτων εκαστος κατα γλωσσαν εν ταις

ϕυλαις αυτων και εν τοις εχνεσιν αυτων

6. υιοι δε ςαµ ςους και µεσραιµ ϕουδ και ςα-

νααν

7. υιοι δε ςους σαβα και ευιλα και σαβαχα

και ϱεγµα και σαβακαχα υιοι δε ϱεγµα σαβα

και δαδαν

8. ςους δε εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος ηρξατο

ειναι γιγας επι της γης

9. ουτος ην γιγας κυνηγος εναντιον κυριου του

χεου δια τουτο ερουσιν ως νεβρωδ γιγας κυνη-

γος εναντιον κυριου

10. και εγενετο αρςη της ϐασιλειας αυτου ϐα-

ϐυλων και ορες και αρςαδ και ςαλαννη εν τη

γη σεννααρ
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11. εκ της γης εκεινης εξηλχεν ασσουρ και

ωκοδοµησεν την νινευη και την ϱοωβωχ πολιν

και την ςαλας

12. και την δασεµ ανα µεσον νινευη και ανα

µεσον ςαλας αυτη η πολις η µεγαλη

13. και µεσραιµ εγεννησεν τους λουδιιµ και

τους ενεµετιιµ και τους λαβιιµ και τους νεφχα-

λιιµ

14. και τους πατροσωνιιµ και τους ςασλωνιιµ

οχεν εξηλχεν εκειχεν ϕυλιστιιµ και τους κα-

ϕχοριιµ

15. ςανααν δε εγεννησεν τον σιδωνα πρωτο-

τοκον και τον ςετταιον

16. και τον ιεβουσαιον και τον αµορραιον και

τον γεργεσαιον

17. και τον ευαιον και τον αρουκαιον και τον

ασενναιον

18. και τον αραδιον και τον σαµαραιον και

τον αµαχι και µετα τουτο διεσπαρησαν αι ϕυλαι

των ςαναναιων

19. και εγενοντο τα ορια των ςαναναιων απο

σιδωνος εως ελχειν εις γεραρα και γαζαν εως

ελχειν σοδοµων και γοµορρας αδαµα και σε-

ϐωιµ εως λασα

20. ουτοι υιοι ςαµ εν ταις ϕυλαις αυτων κατα

γλωσσας αυτων εν ταις ςωραις αυτων και εν

τοις εχνεσιν αυτων

21. και τω σηµ εγενηχη και αυτω πατρι παν-

των των υιων εβερ αδελφω ιαφεχ του µειζονος

22. υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και αρφαξαδ

και λουδ και αραµ και καιναν

23. και υιοι αραµ ως και ουλ και γαχερ και

µοσος

24. και αρφαξαδ εγεννησεν τον καιναν και

καιναν εγεννησεν τον σαλα σαλα δε εγεννησεν

τον εβερ

25. και τω εβερ εγενηχησαν δυο υιοι ονοµα τω

ενι ϕαλεκ οτι εν ταις ηµεραις αυτου διεµερισχη

η γη και ονοµα τω αδελφω αυτου ιεκταν

26. ιεκταν δε εγεννησεν τον ελµωδαδ και τον

σαλεφ και ασαρµωχ και ιαρας

27. και οδορρα και αιζηλ και δεκλα

28. και αβιµεηλ και σαβευ

29. και ουφιρ και ευιλα και ιωβαβ παντες

ουτοι υιοι ιεκταν

30. και εγενετο η κατοικησις αυτων απο

µασση εως ελχειν εις σωφηρα ορος ανατολων

31. ουτοι υιοι σηµ εν ταις ϕυλαις αυτων κατα

γλωσσας αυτων εν ταις ςωραις αυτων και εν

τοις εχνεσιν αυτων

32. αυται αι ϕυλαι υιων νωε κατα γενεσεις

αυτων κατα τα εχνη αυτων απο τουτων διε-

σπαρησαν νησοι των εχνων επι της γης µετα

τον κατακλυσµον
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11 και ην πασα η γη ςειλος εν και ϕωνη

µια πασιν

2. και εγενετο εν τω κινησαι αυτους απο ανα-

τολων ευρον πεδιον εν γη σεννααρ και κατω-

κησαν εκει

3. και ειπεν ανχρωπος τω πλησιον δευτε πλι-

νχευσωµεν πλινχους και οπτησωµεν αυτας πυ-

ϱι και εγενετο αυτοις η πλινχος εις λιχον και

ασφαλτος ην αυτοις ο πηλος

4. και ειπαν δευτε οικοδοµησωµεν εαυτοις πο-

λιν και πυργον ου η κεφαλη εσται εως του

ουρανου και ποιησωµεν εαυτοις ονοµα προ του

διασπαρηναι επι προσωπου πασης της γης

5. και κατεβη κυριος ιδειν την πολιν και τον

πυργον ον ωκοδοµησαν οι υιοι των ανχρωπων

6. και ειπεν κυριος ιδου γενος εν και ςειλος

εν παντων και τουτο ηρξαντο ποιησαι και νυν

ουκ εκλειψει εξ αυτων παντα οσα αν επιχωνται

ποιειν

7. δευτε και καταβαντες συγςεωµεν εκει αυ-

των την γλωσσαν ινα µη ακουσωσιν εκαστος

την ϕωνην του πλησιον

8. και διεσπειρεν αυτους κυριος εκειχεν επι

προσωπον πασης της γης και επαυσαντο οικο-

δοµουντες την πολιν και τον πυργον

9. δια τουτο εκληχη το ονοµα αυτης συγςυσις

οτι εκει συνεςεεν κυριος τα ςειλη πασης της γης

και εκειχεν διεσπειρεν αυτους κυριος ο χεος επι

προσωπον πασης της γης

10. και αυται αι γενεσεις σηµ σηµ υιος εκα-

τον ετων οτε εγεννησεν τον αρφαξαδ δευτερου

ετους µετα τον κατακλυσµον
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11. και εζησεν σηµ µετα το γεννησαι αυτον τον

αρφαξαδ πεντακοσια ετη και εγεννησεν υιους

και χυγατερας και απεχανεν

12. και εζησεν αρφαξαδ εκατον τριακοντα

πεντε ετη και εγεννησεν τον καιναν

13. και εζησεν αρφαξαδ µετα το γεννησαι αυ-

τον τον καιναν ετη τετρακοσια τριακοντα και

εγεννησεν υιους και χυγατερας και απεχανεν

και εζησεν καιναν εκατον τριακοντα ετη και

εγεννησεν τον σαλα και εζησεν καιναν µετα το

γεννησαι αυτον τον σαλα ετη τριακοσια τρια-

κοντα και εγεννησεν υιους και χυγατερας και

απεχανεν

14. και εζησεν σαλα εκατον τριακοντα ετη και

εγεννησεν τον εβερ

15. και εζησεν σαλα µετα το γεννησαι αυτον

τον εβερ τριακοσια τριακοντα ετη και εγεννησεν

υιους και χυγατερας και απεχανεν

16. και εζησεν εβερ εκατον τριακοντα τεσσα-

ϱα ετη και εγεννησεν τον ϕαλεκ

17. και εζησεν εβερ µετα το γεννησαι αυτον

τον ϕαλεκ ετη τριακοσια εβδοµηκοντα και εγεν-

νησεν υιους και χυγατερας και απεχανεν

18. και εζησεν ϕαλεκ εκατον τριακοντα ετη

και εγεννησεν τον ϱαγαυ

19. και εζησεν ϕαλεκ µετα το γεννησαι αυτον

τον ϱαγαυ διακοσια εννεα ετη και εγεννησεν

υιους και χυγατερας και απεχανεν

20. και εζησεν ϱαγαυ εκατον τριακοντα δυο

ετη και εγεννησεν τον σερους

21. και εζησεν ϱαγαυ µετα το γεννησαι αυ-

τον τον σερους διακοσια επτα ετη και εγεννησεν

υιους και χυγατερας και απεχανεν

22. και εζησεν σερους εκατον τριακοντα ετη

και εγεννησεν τον ναςωρ

23. και εζησεν σερους µετα το γεννησαι αυτον

τον ναςωρ ετη διακοσια και εγεννησεν υιους

και χυγατερας και απεχανεν

24. και εζησεν ναςωρ ετη εβδοµηκοντα εννεα

και εγεννησεν τον χαρα

25. και εζησεν ναςωρ µετα το γεννησαι αυτον

τον χαρα ετη εκατον εικοσι εννεα και εγεννη-

σεν υιους και χυγατερας και απεχανεν

26. και εζησεν χαρα εβδοµηκοντα ετη και

εγεννησεν τον αβραµ και τον ναςωρ και τον

αρραν

27. αυται δε αι γενεσεις χαρα χαρα εγεννησεν

τον αβραµ και τον ναςωρ και τον αρραν και

αρραν εγεννησεν τον λωτ

28. και απεχανεν αρραν ενωπιον χαρα του

πατρος αυτου εν τη γη η εγενηχη εν τη ςωρα

των ςαλδαιων

29. και ελαβον αβραµ και ναςωρ εαυτοις γυ-

ναικας ονοµα τη γυναικι αβραµ σαρα και ονο-

µα τη γυναικι ναςωρ µελςα χυγατηρ αρραν πα-

τηρ µελςα και πατηρ ιεσςα

30. και ην σαρα στειρα και ουκ ετεκνοποιει

31. και ελαβεν χαρα τον αβραµ υιον αυτου

και τον λωτ υιον αρραν υιον του υιου αυτου και

την σαραν την νυµφην αυτου γυναικα αβραµ

του υιου αυτου και εξηγαγεν αυτους εκ της

ςωρας των ςαλδαιων πορευχηναι εις την γην

ςανααν και ηλχεν εως ςαρραν και κατωκησεν

εκει

32. και εγενοντο αι ηµεραι χαρα εν ςαρραν

διακοσια πεντε ετη και απεχανεν χαρα εν ςαρ-

ϱαν
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12 και ειπεν κυριος τω αβραµ εξελχε εκ

της γης σου και εκ της συγγενειας σου και εκ

του οικου του πατρος σου εις την γην ην αν σοι

δειξω

2. και ποιησω σε εις εχνος µεγα και ευλογησω

σε και µεγαλυνω το ονοµα σου και εση ευλο-

γητος

3. και ευλογησω τους ευλογουντας σε και το-

υς καταρωµενους σε καταρασοµαι και ενευλο-

γηχησονται εν σοι πασαι αι ϕυλαι της γης

4. και επορευχη αβραµ καχαπερ ελαλησεν

αυτω κυριος και ωςετο µετ αυτου λωτ αβραµ

δε ην ετων εβδοµηκοντα πεντε οτε εξηλχεν εκ

ςαρραν

5. και ελαβεν αβραµ την σαραν γυναικα αυ-

του και τον λωτ υιον του αδελφου αυτου και

παντα τα υπαρςοντα αυτων οσα εκτησαντο και

πασαν ψυςην ην εκτησαντο εν ςαρραν και εξη-

λχοσαν πορευχηναι εις γην ςανααν και ηλχον

εις γην ςανααν
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6. και διωδευσεν αβραµ την γην εις το µηκος

αυτης εως του τοπου συςεµ επι την δρυν την

υψηλην οι δε ςαναναιοι τοτε κατωκουν την γην

7. και ωφχη κυριος τω αβραµ και ειπεν αυτω

τω σπερµατι σου δωσω την γην ταυτην και ωκο-

δοµησεν εκει αβραµ χυσιαστηριον κυριω τω

οφχεντι αυτω

8. και απεστη εκειχεν εις το ορος κατ ανατο-

λας ϐαιχηλ και εστησεν εκει την σκηνην αυτου

ϐαιχηλ κατα χαλασσαν και αγγαι κατ ανατο-

λας και ωκοδοµησεν εκει χυσιαστηριον τω κυ-

ϱιω και επεκαλεσατο επι τω ονοµατι κυριου

9. και απηρεν αβραµ και πορευχεις εστρατο-

πεδευσεν εν τη ερηµω

10. και εγενετο λιµος επι της γης και κατεβη

αβραµ εις αιγυπτον παροικησαι εκει οτι ενισςυ-

σεν ο λιµος επι της γης

11. εγενετο δε ηνικα ηγγισεν αβραµ εισελχε-

ιν εις αιγυπτον ειπεν αβραµ σαρα τη γυναικι

αυτου γινωσκω εγω οτι γυνη ευπροσωπος ει

12. εσται ουν ως αν ιδωσιν σε οι αιγυπτιοι ερο-

υσιν οτι γυνη αυτου αυτη και αποκτενουσιν µε

σε δε περιποιησονται

13. ειπον ουν οτι αδελφη αυτου ειµι οπως αν

ευ µοι γενηται δια σε και Ϲησεται η ψυςη µου

ενεκεν σου

14. εγενετο δε ηνικα εισηλχεν αβραµ εις

αιγυπτον ιδοντες οι αιγυπτιοι την γυναικα οτι

καλη ην σφοδρα

15. και ειδον αυτην οι αρςοντες ϕαραω και

επηνεσαν αυτην προς ϕαραω και εισηγαγον αυ-

την εις τον οικον ϕαραω

16. και τω αβραµ ευ εςρησαντο δι αυτην και

εγενοντο αυτω προβατα και µοσςοι και ονοι πα-

ιδες και παιδισκαι ηµιονοι και καµηλοι

17. και ητασεν ο χεος τον ϕαραω ετασµοις

µεγαλοις και πονηροις και τον οικον αυτου περι

σαρας της γυναικος αβραµ

18. καλεσας δε ϕαραω τον αβραµ ειπεν τι

τουτο εποιησας µοι οτι ουκ απηγγειλας µοι οτι

γυνη σου εστιν

19. ινα τι ειπας οτι αδελφη µου εστιν και ελα-

ϐον αυτην εµαυτω εις γυναικα και νυν ιδου η

γυνη σου εναντιον σου λαβων αποτρεςε

20. και ενετειλατο ϕαραω ανδρασιν περι

αβραµ συµπροπεµψαι αυτον και την γυναικα

αυτου και παντα οσα ην αυτω και λωτ µετ αυ-

του

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-1m13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 ανεβη δε αβραµ εξ αιγυπτου αυτος και

η γυνη αυτου και παντα τα αυτου και λωτ µετ

αυτου εις την ερηµον

2. αβραµ δε ην πλουσιος σφοδρα κτηνεσιν και

αργυριω και ςρυσιω

3. και επορευχη οχεν ηλχεν εις την ερηµον

εως ϐαιχηλ εως του τοπου ου ην η σκηνη αυτου

το προτερον ανα µεσον ϐαιχηλ και ανα µεσον

αγγαι

4. εις τον τοπον του χυσιαστηριου ου εποιησεν

εκει την αρςην και επεκαλεσατο εκει αβραµ το

ονοµα κυριου

5. και λωτ τω συµπορευοµενω µετα αβραµ ην

προβατα και ϐοες και σκηναι

6. και ουκ εςωρει αυτους η γη κατοικειν αµα

οτι ην τα υπαρςοντα αυτων πολλα και ουκ εδυ-

ναντο κατοικειν αµα

7. και εγενετο µαςη ανα µεσον των ποιµενων

των κτηνων του αβραµ και ανα µεσον των πο-

ιµενων των κτηνων του λωτ οι δε ςαναναιοι και

οι ϕερεζαιοι τοτε κατωκουν την γην

8. ειπεν δε αβραµ τω λωτ µη εστω µαςη ανα

µεσον εµου και σου και ανα µεσον των πο-

ιµενων µου και ανα µεσον των ποιµενων σου

οτι ανχρωποι αδελφοι ηµεις εσµεν

9. ουκ ιδου πασα η γη εναντιον σου εστιν δια-

ςωρισχητι απ εµου ει συ εις αριστερα εγω εις

δεξια ει δε συ εις δεξια εγω εις αριστερα

10. και επαρας λωτ τους οφχαλµους αυτου

ειδεν πασαν την περιςωρον του ιορδανου οτι

πασα ην ποτιζοµενη προ του καταστρεψαι τον

χεον σοδοµα και γοµορρα ως ο παραδεισος του

χεου και ως η γη αιγυπτου εως ελχειν εις Ϲογο-

ϱα

11. και εξελεξατο εαυτω λωτ πασαν την πε-

ϱιςωρον του ιορδανου και απηρεν λωτ απο

ανατολων και διεςωρισχησαν εκαστος απο του

αδελφου αυτου

12. αβραµ δε κατωκησεν εν γη ςανααν λωτ

δε κατωκησεν εν πολει των περιςωρων και

εσκηνωσεν εν σοδοµοις
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13. οι δε ανχρωποι οι εν σοδοµοις πονηροι και

αµαρτωλοι εναντιον του χεου σφοδρα

14. ο δε χεος ειπεν τω αβραµ µετα το δια-

ςωρισχηναι τον λωτ απ αυτου αναβλεψας τοις

οφχαλµοις σου ιδε απο του τοπου ου νυν συ ει

προς ϐορραν και λιβα και ανατολας και χα-

λασσαν

15. οτι πασαν την γην ην συ ορας σοι δωσω

αυτην και τω σπερµατι σου εως του αιωνος

16. και ποιησω το σπερµα σου ως την αµµον

της γης ει δυναται τις εξαριχµησαι την αµµον

της γης και το σπερµα σου εξαριχµηχησεται

17. αναστας διοδευσον την γην εις τε το µηκος

αυτης και εις το πλατος οτι σοι δωσω αυτην

18. και αποσκηνωσας αβραµ ελχων κατωκη-

σεν παρα την δρυν την µαµβρη η ην εν ςεβρων

και ωκοδοµησεν εκει χυσιαστηριον κυριω

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-1m14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 εγενετο δε εν τη ϐασιλεια τη αµαρφαλ

ϐασιλεως σεννααρ αριως ϐασιλευς ελλασαρ

και ςοδολλογοµορ ϐασιλευς αιλαµ και χαργαλ

ϐασιλευς εχνων

2. εποιησαν πολεµον µετα ϐαλλα ϐασιλεως

σοδοµων και µετα ϐαρσα ϐασιλεως γοµορρας

και σεννααρ ϐασιλεως αδαµα και συµοβορ ϐα-

σιλεως σεβωιµ και ϐασιλεως ϐαλακ αυτη εστιν

σηγωρ

3. παντες ουτοι συνεφωνησαν επι την ϕαραγ-

γα την αλυκην αυτη η χαλασσα των αλων

4. δωδεκα ετη εδουλευον τω ςοδολλογοµορ

τω δε τρισκαιδεκατω ετει απεστησαν

5. εν δε τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει ηλχεν

ςοδολλογοµορ και οι ϐασιλεις οι µετ αυτου

και κατεκοψαν τους γιγαντας τους εν ασταρωχ

καρναιν και εχνη ισςυρα αµα αυτοις και τους

οµµαιους τους εν σαυη τη πολει

6. και τους ςορραιους τους εν τοις ορεσιν σηιρ

εως της τερεµινχου της ϕαραν η εστιν εν τη

ερηµω

7. και αναστρεψαντες ηλχοσαν επι την πηγην

της κρισεως αυτη εστιν καδης και κατεκοψαν

παντας τους αρςοντας αµαληκ και τους αµορ-

ϱαιους τους κατοικουντας εν ασασανχαµαρ

8. εξηλχεν δε ϐασιλευς σοδοµων και ϐασι-

λευς γοµορρας και ϐασιλευς αδαµα και ϐασι-

λευς σεβωιµ και ϐασιλευς ϐαλακ αυτη εστιν

σηγωρ και παρεταξαντο αυτοις εις πολεµον εν

τη κοιλαδι τη αλυκη

9. προς ςοδολλογοµορ ϐασιλεα αιλαµ και

χαργαλ ϐασιλεα εχνων και αµαρφαλ ϐασιλεα

σεννααρ και αριως ϐασιλεα ελλασαρ οι τεσσα-

ϱες ϐασιλεις προς τους πεντε

10. η δε κοιλας η αλυκη ϕρεατα ϕρεατα ασ-

ϕαλτου εφυγεν δε ϐασιλευς σοδοµων και ϐα-

σιλευς γοµορρας και ενεπεσαν εκει οι δε κατα-

λειφχεντες εις την ορεινην εφυγον

11. ελαβον δε την ιππον πασαν την σοδοµων

και γοµορρας και παντα τα ϐρωµατα αυτων και

απηλχον

12. ελαβον δε και τον λωτ υιον του αδελφου

αβραµ και την αποσκευην αυτου και απωςοντο

ην γαρ κατοικων εν σοδοµοις

13. παραγενοµενος δε των ανασωχεντων τις

απηγγειλεν αβραµ τω περατη αυτος δε κατωκει

προς τη δρυι τη µαµβρη ο αµορις του αδελφου

εσςωλ και αδελφου αυναν οι ησαν συνωµοται

του αβραµ

14. ακουσας δε αβραµ οτι ηςµαλωτευται λωτ

ο αδελφος αυτου ηριχµησεν τους ιδιους οικογε-

νεις αυτου τριακοσιους δεκα και οκτω και κα-

τεδιωξεν οπισω αυτων εως δαν

15. και επεπεσεν επ αυτους την νυκτα αυτος

και οι παιδες αυτου και επαταξεν αυτους και

εδιωξεν αυτους εως ςωβα η εστιν εν αριστερα

δαµασκου

16. και απεστρεψεν πασαν την ιππον σοδοµων

και λωτ τον αδελφον αυτου απεστρεψεν και

τα υπαρςοντα αυτου και τας γυναικας και τον

λαον

17. εξηλχεν δε ϐασιλευς σοδοµων εις συναν-

τησιν αυτω µετα το αναστρεψαι αυτον απο της

κοπης του ςοδολλογοµορ και των ϐασιλεων

των µετ αυτου εις την κοιλαδα την σαυη τουτο

ην το πεδιον ϐασιλεως

18. και µελςισεδεκ ϐασιλευς σαληµ εξηνεγ-

κεν αρτους και οινον ην δε ιερευς του χεου του

υψιστου

19. και ηυλογησεν τον αβραµ και ειπεν ευ-

λογηµενος αβραµ τω χεω τω υψιστω ος εκτισεν

τον ουρανον και την γην
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20. και ευλογητος ο χεος ο υψιστος ος πα-

ϱεδωκεν τους εςχρους σου υποςειριους σοι και

εδωκεν αυτω δεκατην απο παντων

21. ειπεν δε ϐασιλευς σοδοµων προς αβραµ

δος µοι τους ανδρας την δε ιππον λαβε σεαυτω

22. ειπεν δε αβραµ προς ϐασιλεα σοδοµων

εκτενω την ςειρα µου προς τον χεον τον υψιστον

ος εκτισεν τον ουρανον και την γην

23. ει απο σπαρτιου εως σφαιρωτηρος υποδη-

µατος ληµψοµαι απο παντων των σων ινα µη

ειπης οτι εγω επλουτισα τον αβραµ

24. πλην ων εφαγον οι νεανισκοι και της µερι-

δος των ανδρων των συµπορευχεντων µετ εµου

εσςωλ αυναν µαµβρη ουτοι ληµψονται µεριδα

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-1m15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 µετα δε τα ϱηµατα ταυτα εγενηχη ϱηµα

κυριου προς αβραµ εν οραµατι λεγων µη ϕοβου

αβραµ εγω υπερασπιζω σου ο µισχος σου πολυς

εσται σφοδρα

2. λεγει δε αβραµ δεσποτα τι µοι δωσεις εγω δε

απολυοµαι ατεκνος ο δε υιος µασεκ της οικογε-

νους µου ουτος δαµασκος ελιεζερ

3. και ειπεν αβραµ επειδη εµοι ουκ εδωκας

σπερµα ο δε οικογενης µου κληρονοµησει µε

4. και ευχυς ϕωνη κυριου εγενετο προς αυ-

τον λεγων ου κληρονοµησει σε ουτος αλλ ος

εξελευσεται εκ σου ουτος κληρονοµησει σε

5. εξηγαγεν δε αυτον εξω και ειπεν αυτω ανα-

ϐλεψον δη εις τον ουρανον και αριχµησον το-

υς αστερας ει δυνηση εξαριχµησαι αυτους και

ειπεν ουτως εσται το σπερµα σου

6. και επιστευσεν αβραµ τω χεω και ελογισχη

αυτω εις δικαιοσυνην

7. ειπεν δε προς αυτον εγω ο χεος ο εξαγαγων

σε εκ ςωρας ςαλδαιων ωστε δουναι σοι την γην

ταυτην κληρονοµησαι

8. ειπεν δε δεσποτα κυριε κατα τι γνωσοµαι οτι

κληρονοµησω αυτην

9. ειπεν δε αυτω λαβε µοι δαµαλιν τριετιζο-

υσαν και αιγα τριετιζουσαν και κριον τριετιζον-

τα και τρυγονα και περιστεραν

10. ελαβεν δε αυτω παντα ταυτα και διειλεν

αυτα µεσα και εχηκεν αυτα αντιπροσωπα αλ-

ληλοις τα δε ορνεα ου διειλεν

11. κατεβη δε ορνεα επι τα σωµατα τα διςο-

τοµηµατα αυτων και συνεκαχισεν αυτοις αβραµ

12. περι δε ηλιου δυσµας εκστασις επεπεσεν

τω αβραµ και ιδου ϕοβος σκοτεινος µεγας επι-

πιπτει αυτω

13. και ερρεχη προς αβραµ γινωσκων γνωση

οτι παροικον εσται το σπερµα σου εν γη ουκ

ιδια και δουλωσουσιν αυτους και κακωσουσιν

αυτους και ταπεινωσουσιν αυτους τετρακοσια

ετη

14. το δε εχνος ω εαν δουλευσωσιν κρινω

εγω µετα δε ταυτα εξελευσονται ωδε µετα απο-

σκευης πολλης

15. συ δε απελευση προς τους πατερας σου

µετ ειρηνης ταφεις εν γηρει καλω

16. τεταρτη δε γενεα αποστραφησονται ωδε

ουπω γαρ αναπεπληρωνται αι αµαρτιαι των

αµορραιων εως του νυν

17. επει δε εγινετο ο ηλιος προς δυσµαις ϕλοξ

εγενετο και ιδου κλιβανος καπνιζοµενος και

λαµπαδες πυρος αι διηλχον ανα µεσον των δι-

ςοτοµηµατων τουτων

18. εν τη ηµερα εκεινη διεχετο κυριος τω

αβραµ διαχηκην λεγων τω σπερµατι σου δωσω

την γην ταυτην απο του ποταµου αιγυπτου εως

του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου

19. τους καιναιους και τους κενεζαιους και

τους κεδµωναιους

20. και τους ςετταιους και τους ϕερεζαιους και

τους ϱαφαιν

21. και τους αµορραιους και τους ςαναναιους

και τους ευαιους και τους γεργεσαιους και τους

ιεβουσαιους

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-1m16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 σαρα δε η γυνη αβραµ ουκ ετικτεν αυτω

ην δε αυτη παιδισκη αιγυπτια η ονοµα αγαρ

2. ειπεν δε σαρα προς αβραµ ιδου συνεκλε-

ισεν µε κυριος του µη τικτειν εισελχε ουν προς

την παιδισκην µου ινα τεκνοποιησης εξ αυτης

υπηκουσεν δε αβραµ της ϕωνης σαρας
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3. και λαβουσα σαρα η γυνη αβραµ αγαρ την

αιγυπτιαν την εαυτης παιδισκην µετα δεκα ετη

του οικησαι αβραµ εν γη ςανααν και εδωκεν

αυτην αβραµ τω ανδρι αυτης αυτω γυναικα

4. και εισηλχεν προς αγαρ και συνελαβεν και

ειδεν οτι εν γαστρι εςει και ητιµασχη η κυρια

εναντιον αυτης

5. ειπεν δε σαρα προς αβραµ αδικουµαι εκ

σου εγω δεδωκα την παιδισκην µου εις τον κολ-

πον σου ιδουσα δε οτι εν γαστρι εςει ητιµασχην

εναντιον αυτης κριναι ο χεος ανα µεσον εµου

και σου

6. ειπεν δε αβραµ προς σαραν ιδου η παιδισκη

σου εν ταις ςερσιν σου ςρω αυτη ως αν σοι αρε-

στον η και εκακωσεν αυτην σαρα και απεδρα

απο προσωπου αυτης

7. ευρεν δε αυτην αγγελος κυριου επι της

πηγης του υδατος εν τη ερηµω επι της πηγης

εν τη οδω σουρ

8. και ειπεν αυτη ο αγγελος κυριου αγαρ πα-

ιδισκη σαρας ποχεν ερςη και που πορευη και

ειπεν απο προσωπου σαρας της κυριας µου εγω

αποδιδρασκω

9. ειπεν δε αυτη ο αγγελος κυριου αποστρα-

ϕητι προς την κυριαν σου και ταπεινωχητι υπο

τας ςειρας αυτης

10. και ειπεν αυτη ο αγγελος κυριου

πληχυνων πληχυνω το σπερµα σου και ουκ

αριχµηχησεται απο του πληχους

11. και ειπεν αυτη ο αγγελος κυριου ιδου συ

εν γαστρι εςεις και τεξη υιον και καλεσεις το

ονοµα αυτου ισµαηλ οτι επηκουσεν κυριος τη

ταπεινωσει σου

12. ουτος εσται αγροικος ανχρωπος αι ςειρες

αυτου επι παντας και αι ςειρες παντων επ αυ-

τον και κατα προσωπον παντων των αδελφων

αυτου κατοικησει

13. και εκαλεσεν αγαρ το ονοµα κυριου του

λαλουντος προς αυτην συ ο χεος ο επιδων µε

οτι ειπεν και γαρ ενωπιον ειδον οφχεντα µοι

14. ενεκεν τουτου εκαλεσεν το ϕρεαρ ϕρεαρ

ου ενωπιον ειδον ιδου ανα µεσον καδης και ανα

µεσον ϐαραδ

15. και ετεκεν αγαρ τω αβραµ υιον και εκαλε-

σεν αβραµ το ονοµα του υιου αυτου ον ετεκεν

αυτω αγαρ ισµαηλ

16. αβραµ δε ην ογδοηκοντα εξ ετων ηνικα

ετεκεν αγαρ τον ισµαηλ τω αβραµ

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-1m17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 εγενετο δε αβραµ ετων ενενηκοντα εν-

νεα και ωφχη κυριος τω αβραµ και ειπεν αυτω

εγω ειµι ο χεος σου ευαρεστει εναντιον εµου και

γινου αµεµπτος

2. και χησοµαι την διαχηκην µου ανα µεσον

εµου και ανα µεσον σου και πληχυνω σε σφο-

δρα

3. και επεσεν αβραµ επι προσωπον αυτου και

ελαλησεν αυτω ο χεος λεγων

4. και εγω ιδου η διαχηκη µου µετα σου και

εση πατηρ πληχους εχνων

5. και ου κληχησεται ετι το ονοµα σου αβραµ

αλλ εσται το ονοµα σου αβρααµ οτι πατερα

πολλων εχνων τεχεικα σε

6. και αυξανω σε σφοδρα σφοδρα και χησω

σε εις εχνη και ϐασιλεις εκ σου εξελευσονται

7. και στησω την διαχηκην µου ανα µεσον

εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του

σπερµατος σου µετα σε εις γενεας αυτων εις

διαχηκην αιωνιον ειναι σου χεος και του σπερ-

µατος σου µετα σε

8. και δωσω σοι και τω σπερµατι σου µετα σε

την γην ην παροικεις πασαν την γην ςανααν εις

κατασςεσιν αιωνιον και εσοµαι αυτοις χεος

9. και ειπεν ο χεος προς αβρααµ συ δε την

διαχηκην µου διατηρησεις συ και το σπερµα

σου µετα σε εις τας γενεας αυτων

10. και αυτη η διαχηκη ην διατηρησεις ανα

µεσον εµου και υµων και ανα µεσον του σπερ-

µατος σου µετα σε εις τας γενεας αυτων περιτµ-

ηχησεται υµων παν αρσενικον

11. και περιτµηχησεσχε την σαρκα της ακρο-

ϐυστιας υµων και εσται εν σηµειω διαχηκης

ανα µεσον εµου και υµων

12. και παιδιον οκτω ηµερων περιτµηχησε-

ται υµιν παν αρσενικον εις τας γενεας υµων

ο οικογενης της οικιας σου και ο αργυρωνητος

απο παντος υιου αλλοτριου ος ουκ εστιν εκ του

σπερµατος σου
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13. περιτοµη περιτµηχησεται ο οικογενης της

οικιας σου και ο αργυρωνητος και εσται η δια-

χηκη µου επι της σαρκος υµων εις διαχηκην

αιωνιον

14. και απεριτµητος αρσην ος ου περιτµηχη-

σεται την σαρκα της ακροβυστιας αυτου τη ηµε-

ϱα τη ογδοη εξολεχρευχησεται η ψυςη εκεινη

εκ του γενους αυτης οτι την διαχηκην µου διε-

σκεδασεν

15. ειπεν δε ο χεος τω αβρααµ σαρα η γυνη

σου ου κληχησεται το ονοµα αυτης σαρα αλλα

σαρρα εσται το ονοµα αυτης

16. ευλογησω δε αυτην και δωσω σοι εξ αυτης

τεκνον και ευλογησω αυτον και εσται εις εχνη

και ϐασιλεις εχνων εξ αυτου εσονται

17. και επεσεν αβρααµ επι προσωπον και εγε-

λασεν και ειπεν εν τη διανοια αυτου λεγων ει

τω εκατονταετει γενησεται και ει σαρρα ενενη-

κοντα ετων ουσα τεξεται

18. ειπεν δε αβρααµ προς τον χεον ισµαηλ

ουτος Ϲητω εναντιον σου

19. ειπεν δε ο χεος τω αβρααµ ναι ιδου σαρ-

ϱα η γυνη σου τεξεται σοι υιον και καλεσεις

το ονοµα αυτου ισαακ και στησω την διαχηκην

µου προς αυτον εις διαχηκην αιωνιον και τω

σπερµατι αυτου µετ αυτον

20. περι δε ισµαηλ ιδου επηκουσα σου

ιδου ευλογησα αυτον και αυξανω αυτον και

πληχυνω αυτον σφοδρα δωδεκα εχνη γεννησει

και δωσω αυτον εις εχνος µεγα

21. την δε διαχηκην µου στησω προς ισαακ

ον τεξεται σοι σαρρα εις τον καιρον τουτον εν

τω ενιαυτω τω ετερω

22. συνετελεσεν δε λαλων προς αυτον και

ανεβη ο χεος απο αβρααµ

23. και ελαβεν αβρααµ ισµαηλ τον υιον αυ-

του και παντας τους οικογενεις αυτου και παν-

τας τους αργυρωνητους και παν αρσεν των αν-

δρων των εν τω οικω αβρααµ και περιετεµεν

τας ακροβυστιας αυτων εν τω καιρω της ηµερας

εκεινης καχα ελαλησεν αυτω ο χεος

24. αβρααµ δε ην ενενηκοντα εννεα ετων ηνι-

κα περιετεµεν την σαρκα της ακροβυστιας αυ-

του

25. ισµαηλ δε ο υιος αυτου ετων δεκα τριων ην

ηνικα περιετµηχη την σαρκα της ακροβυστιας

αυτου

26. εν τω καιρω της ηµερας εκεινης περιετµ-

ηχη αβρααµ και ισµαηλ ο υιος αυτου

27. και παντες οι ανδρες του οικου αυτου και

οι οικογενεις και οι αργυρωνητοι εξ αλλογενων

εχνων περιετεµεν αυτους

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-1m18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 ωφχη δε αυτω ο χεος προς τη δρυι τη

µαµβρη καχηµενου αυτου επι της χυρας της

σκηνης αυτου µεσηµβριας

2. αναβλεψας δε τοις οφχαλµοις αυτου ειδεν

και ιδου τρεις ανδρες ειστηκεισαν επανω αυτου

και ιδων προσεδραµεν εις συναντησιν αυτοις

απο της χυρας της σκηνης αυτου και προσε-

κυνησεν επι την γην

3. και ειπεν κυριε ει αρα ευρον ςαριν εναντιον

σου µη παρελχης τον παιδα σου

4. ληµφχητω δη υδωρ και νιψατωσαν τους πο-

δας υµων και καταψυξατε υπο το δενδρον

5. και ληµψοµαι αρτον και ϕαγεσχε και µετα

τουτο παρελευσεσχε εις την οδον υµων ου εινε-

κεν εξεκλινατε προς τον παιδα υµων και ειπαν

ουτως ποιησον καχως ειρηκας

6. και εσπευσεν αβρααµ επι την σκηνην προς

σαρραν και ειπεν αυτη σπευσον και ϕυρασον

τρια µετρα σεµιδαλεως και ποιησον εγκρυφιας

7. και εις τας ϐοας εδραµεν αβρααµ και ελα-

ϐεν µοσςαριον απαλον και καλον και εδωκεν

τω παιδι και εταςυνεν του ποιησαι αυτο

8. ελαβεν δε ϐουτυρον και γαλα και το µο-

σςαριον ο εποιησεν και παρεχηκεν αυτοις και

εφαγοσαν αυτος δε παρειστηκει αυτοις υπο το

δενδρον

9. ειπεν δε προς αυτον που σαρρα η γυνη σου

ο δε αποκριχεις ειπεν ιδου εν τη σκηνη

10. ειπεν δε επαναστρεφων ηξω προς σε κατα

τον καιρον τουτον εις ωρας και εξει υιον σαρρα

η γυνη σου σαρρα δε ηκουσεν προς τη χυρα της

σκηνης ουσα οπισχεν αυτου

11. αβρααµ δε και σαρρα πρεσβυτεροι προ-

ϐεβηκοτες ηµερων εξελιπεν δε σαρρα γινεσχαι

τα γυναικεια

12. εγελασεν δε σαρρα εν εαυτη λεγουσα

ουπω µεν µοι γεγονεν εως του νυν ο δε κυριος

µου πρεσβυτερος
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13. και ειπεν κυριος προς αβρααµ τι οτι εγε-

λασεν σαρρα εν εαυτη λεγουσα αρα γε αληχως

τεξοµαι εγω δε γεγηρακα

14. µη αδυνατει παρα τω χεω ϱηµα εις τον

καιρον τουτον αναστρεψω προς σε εις ωρας και

εσται τη σαρρα υιος

15. ηρνησατο δε σαρρα λεγουσα ουκ εγελασα

εφοβηχη γαρ και ειπεν ουςι αλλα εγελασας

16. εξανασταντες δε εκειχεν οι ανδρες κατε-

ϐλεψαν επι προσωπον σοδοµων και γοµορρας

αβρααµ δε συνεπορευετο µετ αυτων συµπρο-

πεµπων αυτους

17. ο δε κυριος ειπεν µη κρυψω εγω απο

αβρααµ του παιδος µου α εγω ποιω

18. αβρααµ δε γινοµενος εσται εις εχνος µεγα

και πολυ και ενευλογηχησονται εν αυτω παντα

τα εχνη της γης

19. ηδειν γαρ οτι συνταξει τοις υιοις αυτου

και τω οικω αυτου µετ αυτον και ϕυλαξουσιν

τας οδους κυριου ποιειν δικαιοσυνην και κρι-

σιν οπως αν επαγαγη κυριος επι αβρααµ παντα

οσα ελαλησεν προς αυτον

20. ειπεν δε κυριος κραυγη σοδοµων και γο-

µορρας πεπληχυνται και αι αµαρτιαι αυτων µε-

γαλαι σφοδρα

21. καταβας ουν οψοµαι ει κατα την κραυγην

αυτων την ερςοµενην προς µε συντελουνται ει

δε µη ινα γνω

22. και αποστρεψαντες εκειχεν οι ανδρες

ηλχον εις σοδοµα αβρααµ δε ην εστηκως εναν-

τιον κυριου

23. και εγγισας αβρααµ ειπεν µη συναπολε-

σης δικαιον µετα ασεβους και εσται ο δικαιος

ως ο ασεβης

24. εαν ωσιν πεντηκοντα δικαιοι εν τη πολει

απολεις αυτους ουκ ανησεις παντα τον τοπον

ενεκεν των πεντηκοντα δικαιων εαν ωσιν εν

αυτη

25. µηδαµως συ ποιησεις ως το ϱηµα τουτο

του αποκτειναι δικαιον µετα ασεβους και εσται

ο δικαιος ως ο ασεβης µηδαµως ο κρινων πασαν

την γην ου ποιησεις κρισιν

26. ειπεν δε κυριος εαν ευρω εν σοδοµοις πεν-

τηκοντα δικαιους εν τη πολει αφησω παντα τον

τοπον δι αυτους

27. και αποκριχεις αβρααµ ειπεν νυν

ηρξαµην λαλησαι προς τον κυριον εγω δε ειµι

γη και σποδος

28. εαν δε ελαττονωχωσιν οι πεντηκοντα δι-

καιοι πεντε απολεις ενεκεν των πεντε πασαν

την πολιν και ειπεν ου µη απολεσω εαν ευρω

εκει τεσσαρακοντα πεντε

29. και προσεχηκεν ετι λαλησαι προς αυτον

και ειπεν εαν δε ευρεχωσιν εκει τεσσαρακοντα

και ειπεν ου µη απολεσω ενεκεν των τεσσαρα-

κοντα

30. και ειπεν µη τι κυριε εαν λαλησω εαν δε

ευρεχωσιν εκει τριακοντα και ειπεν ου µη απο-

λεσω εαν ευρω εκει τριακοντα

31. και ειπεν επειδη εςω λαλησαι προς τον

κυριον εαν δε ευρεχωσιν εκει εικοσι και ειπεν

ου µη απολεσω ενεκεν των εικοσι

32. και ειπεν µη τι κυριε εαν λαλησω ετι απαξ

εαν δε ευρεχωσιν εκει δεκα και ειπεν ου µη

απολεσω ενεκεν των δεκα

33. απηλχεν δε κυριος ως επαυσατο λαλων

τω αβρααµ και αβρααµ απεστρεψεν εις τον το-

πον αυτου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-1m19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 ηλχον δε οι δυο αγγελοι εις σοδοµα

εσπερας λωτ δε εκαχητο παρα την πυλην σο-

δοµων ιδων δε λωτ εξανεστη εις συναντησιν αυ-

τοις και προσεκυνησεν τω προσωπω επι την γην

2. και ειπεν ιδου κυριοι εκκλινατε εις τον

οικον του παιδος υµων και καταλυσατε και νιψ-

ασχε τους ποδας υµων και ορχρισαντες απε-

λευσεσχε εις την οδον υµων ειπαν δε ουςι αλλ

εν τη πλατεια καταλυσοµεν

3. και κατεβιαζετο αυτους και εξεκλιναν προς

αυτον και εισηλχον εις την οικιαν αυτου και

εποιησεν αυτοις ποτον και αζυµους επεψεν αυ-

τοις και εφαγον

4. προ του κοιµηχηναι και οι ανδρες της πο-

λεως οι σοδοµιται περιεκυκλωσαν την οικιαν

απο νεανισκου εως πρεσβυτερου απας ο λαος

αµα

5. και εξεκαλουντο τον λωτ και ελεγον προς

αυτον που εισιν οι ανδρες οι εισελχοντες προς
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σε την νυκτα εξαγαγε αυτους προς ηµας ινα

συγγενωµεχα αυτοις

6. εξηλχεν δε λωτ προς αυτους προς το προ-

χυρον την δε χυραν προσεωξεν οπισω αυτου

7. ειπεν δε προς αυτους µηδαµως αδελφοι µη

πονηρευσησχε

8. εισιν δε µοι δυο χυγατερες αι ουκ εγνωσαν

ανδρα εξαξω αυτας προς υµας και ςρησασχε

αυταις καχα αν αρεσκη υµιν µονον εις τους

ανδρας τουτους µη ποιησητε µηδεν αδικον ου

εινεκεν εισηλχον υπο την σκεπην των δοκων

µου

9. ειπαν δε αποστα εκει εις ηλχες παροικειν

µη και κρισιν κρινειν νυν ουν σε κακωσοµεν

µαλλον η εκεινους και παρεβιαζοντο τον αν-

δρα τον λωτ σφοδρα και ηγγισαν συντριψαι την

χυραν

10. εκτειναντες δε οι ανδρες τας ςειρας εισε-

σπασαντο τον λωτ προς εαυτους εις τον οικον

και την χυραν του οικου απεκλεισαν

11. τους δε ανδρας τους οντας επι της χυρας

του οικου επαταξαν αορασια απο µικρου εως

µεγαλου και παρελυχησαν Ϲητουντες την χυ-

ϱαν

12. ειπαν δε οι ανδρες προς λωτ εστιν τις σοι

ωδε γαµβροι η υιοι η χυγατερες η ει τις σοι αλ-

λος εστιν εν τη πολει εξαγαγε εκ του τοπου το-

υτου

13. οτι απολλυµεν ηµεις τον τοπον τουτον οτι

υψωχη η κραυγη αυτων εναντιον κυριου και

απεστειλεν ηµας κυριος εκτριψαι αυτην

14. εξηλχεν δε λωτ και ελαλησεν προς τους

γαµβρους αυτου τους ειληφοτας τας χυγατερας

αυτου και ειπεν αναστητε και εξελχατε εκ του

τοπου τουτου οτι εκτριβει κυριος την πολιν εδο-

ξεν δε γελοιαζειν εναντιον των γαµβρων αυτου

15. ηνικα δε ορχρος εγινετο επεσπουδαζον οι

αγγελοι τον λωτ λεγοντες αναστας λαβε την γυ-

ναικα σου και τας δυο χυγατερας σου ας εςεις

και εξελχε ινα µη συναπολη ταις ανοµιαις της

πολεως

16. και εταραςχησαν και εκρατησαν οι αγγε-

λοι της ςειρος αυτου και της ςειρος της γυναικος

αυτου και των ςειρων των δυο χυγατερων αυτου

εν τω ϕεισασχαι κυριον αυτου

17. και εγενετο ηνικα εξηγαγον αυτους εξω

και ειπαν σωζων σωζε την σεαυτου ψυςην µη

περιβλεψης εις τα οπισω µηδε στης εν παση

τη περιςωρω εις το ορος σωζου µηποτε συµπα-

ϱαληµφχης

18. ειπεν δε λωτ προς αυτους δεοµαι κυριε

19. επειδη ευρεν ο παις σου ελεος εναντιον

σου και εµεγαλυνας την δικαιοσυνην σου ο πο-

ιεις επ εµε του Ϲην την ψυςην µου εγω δε ου

δυνησοµαι διασωχηναι εις το ορος µη κατα-

λαβη µε τα κακα και αποχανω

20. ιδου η πολις αυτη εγγυς του καταφυγειν

µε εκει η εστιν µικρα εκει σωχησοµαι ου µικρα

εστιν και Ϲησεται η ψυςη µου

21. και ειπεν αυτω ιδου εχαυµασα σου το προ-

σωπον και επι τω ϱηµατι τουτω του µη κατα-

στρεψαι την πολιν περι ης ελαλησας

22. σπευσον ουν του σωχηναι εκει ου γαρ

δυνησοµαι ποιησαι πραγµα εως του σε εισελχε-

ιν εκει δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα της πολεως

εκεινης σηγωρ

23. ο ηλιος εξηλχεν επι την γην και λωτ ειση-

λχεν εις σηγωρ

24. και κυριος εβρεξεν επι σοδοµα και γοµορ-

ϱα χειον και πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου

25. και κατεστρεψεν τας πολεις ταυτας και

πασαν την περιοικον και παντας τους κατοικο-

υντας εν ταις πολεσιν και παντα τα ανατελλον-

τα εκ της γης

26. και επεβλεψεν η γυνη αυτου εις τα οπισω

και εγενετο στηλη αλος

27. ωρχρισεν δε αβρααµ το πρωι εις τον τοπον

ου ειστηκει εναντιον κυριου

28. και επεβλεψεν επι προσωπον σοδοµων και

γοµορρας και επι προσωπον της γης της περι-

ςωρου και ειδεν και ιδου ανεβαινεν ϕλοξ της

γης ωσει ατµις καµινου

29. και εγενετο εν τω εκτριψαι κυριον πασας

τας πολεις της περιοικου εµνησχη ο χεος του

αβρααµ και εξαπεστειλεν τον λωτ εκ µεσου της

καταστροφης εν τω καταστρεψαι κυριον τας πο-

λεις εν αις κατωκει εν αυταις λωτ

30. ανεβη δε λωτ εκ σηγωρ και εκαχητο εν τω

ορει και αι δυο χυγατερες αυτου µετ αυτου εφο-

ϐηχη γαρ κατοικησαι εν σηγωρ και ωκησεν εν

τω σπηλαιω αυτος και αι δυο χυγατερες αυτου

µετ αυτου
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31. ειπεν δε η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν

ο πατηρ ηµων πρεσβυτερος και ουδεις εστιν επι

της γης ος εισελευσεται προς ηµας ως καχηκει

παση τη γη

32. δευρο και ποτισωµεν τον πατερα ηµων

οινον και κοιµηχωµεν µετ αυτου και εξαναστη-

σωµεν εκ του πατρος ηµων σπερµα

33. εποτισαν δε τον πατερα αυτων οινον εν τη

νυκτι ταυτη και εισελχουσα η πρεσβυτερα εκο-

ιµηχη µετα του πατρος αυτης την νυκτα εκεινην

και ουκ ηδει εν τω κοιµηχηναι αυτην και ανα-

στηναι

34. εγενετο δε τη επαυριον και ειπεν η πρεσ-

ϐυτερα προς την νεωτεραν ιδου εκοιµηχην

εςχες µετα του πατρος ηµων ποτισωµεν αυτον

οινον και την νυκτα ταυτην και εισελχουσα κο-

ιµηχητι µετ αυτου και εξαναστησωµεν εκ του

πατρος ηµων σπερµα

35. εποτισαν δε και εν τη νυκτι εκεινη τον

πατερα αυτων οινον και εισελχουσα η νεωτερα

εκοιµηχη µετα του πατρος αυτης και ουκ ηδει

εν τω κοιµηχηναι αυτην και αναστηναι

36. και συνελαβον αι δυο χυγατερες λωτ εκ

του πατρος αυτων

37. και ετεκεν η πρεσβυτερα υιον και εκαλε-

σεν το ονοµα αυτου µωαβ λεγουσα εκ του πα-

τρος µου ουτος πατηρ µωαβιτων εως της σηµε-

ϱον ηµερας

38. ετεκεν δε και η νεωτερα υιον και εκαλε-

σεν το ονοµα αυτου αµµαν υιος του γενους µου

ουτος πατηρ αµµανιτων εως της σηµερον ηµε-

ϱας

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-1m20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και εκινησεν εκειχεν αβρααµ εις γην

προς λιβα και ωκησεν ανα µεσον καδης και

ανα µεσον σουρ και παρωκησεν εν γεραροις

2. ειπεν δε αβρααµ περι σαρρας της γυναικος

αυτου οτι αδελφη µου εστιν εφοβηχη γαρ ειπε-

ιν οτι γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυ-

τον οι ανδρες της πολεως δι αυτην απεστειλεν

δε αβιµελες ϐασιλευς γεραρων και ελαβεν την

σαρραν

3. και εισηλχεν ο χεος προς αβιµελες εν υπνω

την νυκτα και ειπεν ιδου συ αποχνησκεις περι

της γυναικος ης ελαβες αυτη δε εστιν συνωκη-

κυια ανδρι

4. αβιµελες δε ους ηψατο αυτης και ειπεν κυ-

ϱιε εχνος αγνοουν και δικαιον απολεις

5. ουκ αυτος µοι ειπεν αδελφη µου εστιν και

αυτη µοι ειπεν αδελφος µου εστιν εν καχαρα

καρδια και εν δικαιοσυνη ςειρων εποιησα τουτο

6. ειπεν δε αυτω ο χεος καχ υπνον καγω

εγνων οτι εν καχαρα καρδια εποιησας τουτο και

εφεισαµην εγω σου του µη αµαρτειν σε εις εµε

ενεκεν τουτου ουκ αφηκα σε αψασχαι αυτης

7. νυν δε αποδος την γυναικα τω ανχρωπω

οτι προφητης εστιν και προσευξεται περι σου

και Ϲηση ει δε µη αποδιδως γνωχι οτι αποχανη

συ και παντα τα σα

8. και ωρχρισεν αβιµελες το πρωι και εκαλε-

σεν παντας τους παιδας αυτου και ελαλησεν

παντα τα ϱηµατα ταυτα εις τα ωτα αυτων εφο-

ϐηχησαν δε παντες οι ανχρωποι σφοδρα

9. και εκαλεσεν αβιµελες τον αβρααµ και

ειπεν αυτω τι τουτο εποιησας ηµιν µη τι ηµαρ-

τοµεν εις σε οτι επηγαγες επ εµε και επι την ϐα-

σιλειαν µου αµαρτιαν µεγαλην εργον ο ουδεις

ποιησει πεποιηκας µοι

10. ειπεν δε αβιµελες τω αβρααµ τι ενιδων

εποιησας τουτο

11. ειπεν δε αβρααµ ειπα γαρ αρα ουκ εστιν

χεοσεβεια εν τω τοπω τουτω εµε τε αποκτενο-

υσιν ενεκεν της γυναικος µου

12. και γαρ αληχως αδελφη µου εστιν εκ πα-

τρος αλλ ουκ εκ µητρος εγενηχη δε µοι εις γυ-

ναικα

13. εγενετο δε ηνικα εξηγαγεν µε ο χεος εκ του

οικου του πατρος µου και ειπα αυτη ταυτην την

δικαιοσυνην ποιησεις επ εµε εις παντα τοπον ου

εαν εισελχωµεν εκει ειπον εµε οτι αδελφος µου

εστιν

14. ελαβεν δε αβιµελες ςιλια διδραςµα προ-

ϐατα και µοσςους και παιδας και παιδισκας και

εδωκεν τω αβρααµ και απεδωκεν αυτω σαρραν

την γυναικα αυτου

15. και ειπεν αβιµελες τω αβρααµ ιδου η γη

µου εναντιον σου ου εαν σοι αρεσκη κατοικει

16. τη δε σαρρα ειπεν ιδου δεδωκα ςιλια δι-

δραςµα τω αδελφω σου ταυτα εσται σοι εις
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τιµην του προσωπου σου και πασαις ταις µετα

σου και παντα αληχευσον

17. προσηυξατο δε αβρααµ προς τον χεον και

ιασατο ο χεος τον αβιµελες και την γυναικα

αυτου και τας παιδισκας αυτου και ετεκον

18. οτι συγκλειων συνεκλεισεν κυριος εξωχεν

πασαν µητραν εν τω οικω του αβιµελες ενεκεν

σαρρας της γυναικος αβρααµ

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-1m21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και κυριος επεσκεψατο την σαρραν κα-

χα ειπεν και εποιησεν κυριος τη σαρρα καχα

ελαλησεν

2. και συλλαβουσα ετεκεν σαρρα τω αβρααµ

υιον εις το γηρας εις τον καιρον καχα ελαλησεν

αυτω κυριος

3. και εκαλεσεν αβρααµ το ονοµα του υιου αυ-

του του γενοµενου αυτω ον ετεκεν αυτω σαρρα

ισαακ

4. περιετεµεν δε αβρααµ τον ισαακ τη ογδοη

ηµερα καχα ενετειλατο αυτω ο χεος

5. αβρααµ δε ην εκατον ετων ηνικα εγενετο

αυτω ισαακ ο υιος αυτου

6. ειπεν δε σαρρα γελωτα µοι εποιησεν κυριος

ος γαρ αν ακουση συγςαρειται µοι

7. και ειπεν τις αναγγελει τω αβρααµ οτι χη-

λαζει παιδιον σαρρα οτι ετεκον υιον εν τω γηρει

µου

8. και ηυξηχη το παιδιον και απεγαλακτισχη

και εποιησεν αβρααµ δοςην µεγαλην η ηµερα

απεγαλακτισχη ισαακ ο υιος αυτου

9. ιδουσα δε σαρρα τον υιον αγαρ της αιγυπ-

τιας ος εγενετο τω αβρααµ παιζοντα µετα ισαακ

του υιου αυτης

10. και ειπεν τω αβρααµ εκβαλε την παιδι-

σκην ταυτην και τον υιον αυτης ου γαρ κληρο-

νοµησει ο υιος της παιδισκης ταυτης µετα του

υιου µου ισαακ

11. σκληρον δε εφανη το ϱηµα σφοδρα εναν-

τιον αβρααµ περι του υιου αυτου

12. ειπεν δε ο χεος τω αβρααµ µη σκληρον

εστω το ϱηµα εναντιον σου περι του παιδιου και

περι της παιδισκης παντα οσα εαν ειπη σοι σαρ-

ϱα ακουε της ϕωνης αυτης οτι εν ισαακ κληχη-

σεται σοι σπερµα

13. και τον υιον δε της παιδισκης ταυτης εις

εχνος µεγα ποιησω αυτον οτι σπερµα σον εστιν

14. ανεστη δε αβρααµ το πρωι και ελαβεν

αρτους και ασκον υδατος και εδωκεν αγαρ

και επεχηκεν επι τον ωµον και το παιδιον και

απεστειλεν αυτην απελχουσα δε επλανατο την

ερηµον κατα το ϕρεαρ του ορκου

15. εξελιπεν δε το υδωρ εκ του ασκου και ερ-

ϱιψεν το παιδιον υποκατω µιας ελατης

16. απελχουσα δε εκαχητο απεναντι αυτου

µακροχεν ωσει τοξου ϐολην ειπεν γαρ ου µη

ιδω τον χανατον του παιδιου µου και εκαχι-

σεν απεναντι αυτου αναβοησαν δε το παιδιον

εκλαυσεν

17. εισηκουσεν δε ο χεος της ϕωνης του πα-

ιδιου εκ του τοπου ου ην και εκαλεσεν αγγελος

του χεου την αγαρ εκ του ουρανου και ειπεν

αυτη τι εστιν αγαρ µη ϕοβου επακηκοεν γαρ ο

χεος της ϕωνης του παιδιου σου εκ του τοπου

ου εστιν

18. αναστηχι λαβε το παιδιον και κρατησον

τη ςειρι σου αυτο εις γαρ εχνος µεγα ποιησω

αυτον

19. και ανεωξεν ο χεος τους οφχαλµους αυ-

της και ειδεν ϕρεαρ υδατος Ϲωντος και επορευ-

χη και επλησεν τον ασκον υδατος και εποτισεν

το παιδιον

20. και ην ο χεος µετα του παιδιου και ηυξηχη

και κατωκησεν εν τη ερηµω εγενετο δε τοξοτης

21. και κατωκησεν εν τη ερηµω τη ϕαραν και

ελαβεν αυτω η µητηρ γυναικα εκ γης αιγυπτου

22. εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω και ειπεν

αβιµελες και οςοζαχ ο νυµφαγωγος αυτου και

ϕικολ ο αρςιστρατηγος της δυναµεως αυτου

προς αβρααµ λεγων ο χεος µετα σου εν πασιν

οις εαν ποιης

23. νυν ουν οµοσον µοι τον χεον µη αδικησειν

µε µηδε το σπερµα µου µηδε το ονοµα µου αλ-

λα κατα την δικαιοσυνην ην εποιησα µετα σου

ποιησεις µετ εµου και τη γη η συ παρωκησας εν

αυτη

24. και ειπεν αβρααµ εγω οµουµαι
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25. και ηλεγξεν αβρααµ τον αβιµελες περι

των ϕρεατων του υδατος ων αφειλαντο οι πα-

ιδες του αβιµελες

26. και ειπεν αυτω αβιµελες ουκ εγνων τις

εποιησεν το πραγµα τουτο ουδε συ µοι απηγγε-

ιλας ουδε εγω ηκουσα αλλ η σηµερον

27. και ελαβεν αβρααµ προβατα και µοσςους

και εδωκεν τω αβιµελες και διεχεντο αµφοτεροι

διαχηκην

28. και εστησεν αβρααµ επτα αµναδας προ-

ϐατων µονας

29. και ειπεν αβιµελες τω αβρααµ τι εισιν αι

επτα αµναδες των προβατων τουτων ας εστησας

µονας

30. και ειπεν αβρααµ οτι τας επτα αµναδας

ταυτας ληµψη παρ εµου ινα ωσιν µοι εις µαρ-

τυριον οτι εγω ωρυξα το ϕρεαρ τουτο

31. δια τουτο επωνοµασεν το ονοµα του το-

που εκεινου ϕρεαρ ορκισµου οτι εκει ωµοσαν

αµφοτεροι

32. και διεχεντο διαχηκην εν τω ϕρεατι του

ορκου ανεστη δε αβιµελες και οςοζαχ ο νυµ-

ϕαγωγος αυτου και ϕικολ ο αρςιστρατηγος της

δυναµεως αυτου και επεστρεψαν εις την γην

των ϕυλιστιιµ

33. και εφυτευσεν αβρααµ αρουραν επι τω

ϕρεατι του ορκου και επεκαλεσατο εκει το ονο-

µα κυριου χεος αιωνιος

34. παρωκησεν δε αβρααµ εν τη γη των ϕυλι-

στιιµ ηµερας πολλας

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-1m22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και εγενετο µετα τα ϱηµατα ταυτα ο χε-

ος επειραζεν τον αβρααµ και ειπεν προς αυτον

αβρααµ αβρααµ ο δε ειπεν ιδου εγω

2. και ειπεν λαβε τον υιον σου τον αγαπητον

ον ηγαπησας τον ισαακ και πορευχητι εις την

γην την υψηλην και ανενεγκον αυτον εκει εις

ολοκαρπωσιν εφ εν των ορεων ων αν σοι ειπω

3. αναστας δε αβρααµ το πρωι επεσαξεν την

ονον αυτου παρελαβεν δε µεχ εαυτου δυο πα-

ιδας και ισαακ τον υιον αυτου και σςισας ξυλα

εις ολοκαρπωσιν αναστας επορευχη και ηλχεν

επι τον τοπον ον ειπεν αυτω ο χεος

4. τη ηµερα τη τριτη και αναβλεψας αβρααµ

τοις οφχαλµοις ειδεν τον τοπον µακροχεν

5. και ειπεν αβρααµ τοις παισιν αυτου καχι-

σατε αυτου µετα της ονου εγω δε και το παιδα-

ϱιον διελευσοµεχα εως ωδε και προσκυνησαν-

τες αναστρεψωµεν προς υµας

6. ελαβεν δε αβρααµ τα ξυλα της ολοκαρπω-

σεως και επεχηκεν ισαακ τω υιω αυτου ελαβεν

δε και το πυρ µετα ςειρα και την µαςαιραν και

επορευχησαν οι δυο αµα

7. ειπεν δε ισαακ προς αβρααµ τον πατερα

αυτου ειπας πατερ ο δε ειπεν τι εστιν τεκνον

λεγων ιδου το πυρ και τα ξυλα που εστιν το

προβατον το εις ολοκαρπωσιν

8. ειπεν δε αβρααµ ο χεος οψεται εαυτω προ-

ϐατον εις ολοκαρπωσιν τεκνον πορευχεντες δε

αµφοτεροι αµα

9. ηλχον επι τον τοπον ον ειπεν αυτω ο χεος

και ωκοδοµησεν εκει αβρααµ χυσιαστηριον και

επεχηκεν τα ξυλα και συµποδισας ισαακ τον

υιον αυτου επεχηκεν αυτον επι το χυσιαστηριον

επανω των ξυλων

10. και εξετεινεν αβρααµ την ςειρα αυτου λα-

ϐειν την µαςαιραν σφαξαι τον υιον αυτου

11. και εκαλεσεν αυτον αγγελος κυριου εκ

του ουρανου και ειπεν αυτω αβρααµ αβρααµ ο

δε ειπεν ιδου εγω

12. και ειπεν µη επιβαλης την ςειρα σου επι

το παιδαριον µηδε ποιησης αυτω µηδεν νυν γαρ

εγνων οτι ϕοβη τον χεον συ και ουκ εφεισω του

υιου σου του αγαπητου δι εµε

13. και αναβλεψας αβρααµ τοις οφχαλµοις

αυτου ειδεν και ιδου κριος εις κατεςοµενος εν

ϕυτω σαβεκ των κερατων και επορευχη αβρα-

αµ και ελαβεν τον κριον και ανηνεγκεν αυτον

εις ολοκαρπωσιν αντι ισαακ του υιου αυτου

14. και εκαλεσεν αβρααµ το ονοµα του τοπου

εκεινου κυριος ειδεν ινα ειπωσιν σηµερον εν τω

ορει κυριος ωφχη

15. και εκαλεσεν αγγελος κυριου τον αβρααµ

δευτερον εκ του ουρανου

16. λεγων κατ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριος ου

εινεκεν εποιησας το ϱηµα τουτο και ουκ εφεισω

του υιου σου του αγαπητου δι εµε

17. η µην ευλογων ευλογησω σε και

πληχυνων πληχυνω το σπερµα σου ως τους
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αστερας του ουρανου και ως την αµµον την πα-

ϱα το ςειλος της χαλασσης και κληρονοµησει

το σπερµα σου τας πολεις των υπεναντιων

18. και ενευλογηχησονται εν τω σπερµατι σου

παντα τα εχνη της γης ανχ ων υπηκουσας της

εµης ϕωνης

19. απεστραφη δε αβρααµ προς τους παιδας

αυτου και ανασταντες επορευχησαν αµα επι το

ϕρεαρ του ορκου και κατωκησεν αβρααµ επι

τω ϕρεατι του ορκου

20. εγενετο δε µετα τα ϱηµατα ταυτα και ανηγ-

γελη τω αβρααµ λεγοντες ιδου τετοκεν µελςα

και αυτη υιους ναςωρ τω αδελφω σου

21. τον ωξ πρωτοτοκον και τον ϐαυξ αδελφον

αυτου και τον καµουηλ πατερα συρων

22. και τον ςασαδ και τον αζαυ και τον ϕαλ-

δας και τον ιεδλαφ και τον ϐαχουηλ

23. και ϐαχουηλ εγεννησεν την ϱεβεκκαν

οκτω ουτοι υιοι ους ετεκεν µελςα τω ναςωρ τω

αδελφω αβρααµ

24. και η παλλακη αυτου η ονοµα ϱεηµα ετε-

κεν και αυτη τον ταβεκ και τον γααµ και τον

τοςος και τον µωςα

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-1m23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 εγενετο δε η Ϲωη σαρρας ετη εκατον

εικοσι επτα

2. και απεχανεν σαρρα εν πολει αρβοκ η εσ-

τιν εν τω κοιλωµατι αυτη εστιν ςεβρων εν γη

ςανααν ηλχεν δε αβρααµ κοψασχαι σαρραν

και πενχησαι

3. και ανεστη αβρααµ απο του νεκρου αυτου

και ειπεν τοις υιοις ςετ λεγων

4. παροικος και παρεπιδηµος εγω ειµι µεχ

υµων δοτε ουν µοι κτησιν ταφου µεχ υµων και

χαψω τον νεκρον µου απ εµου

5. απεκριχησαν δε οι υιοι ςετ προς αβρααµ

λεγοντες

6. µη κυριε ακουσον δε ηµων ϐασιλευς παρα

χεου ει συ εν ηµιν εν τοις εκλεκτοις µνηµειοις

ηµων χαψον τον νεκρον σου ουδεις γαρ ηµων

το µνηµειον αυτου κωλυσει απο σου του χαψαι

τον νεκρον σου εκει

7. αναστας δε αβρααµ προσεκυνησεν τω λαω

της γης τοις υιοις ςετ

8. και ελαλησεν προς αυτους αβρααµ λε-

γων ει εςετε τη ψυςη υµων ωστε χαψαι τον νε-

κρον µου απο προσωπου µου ακουσατε µου και

λαλησατε περι εµου εφρων τω του σααρ

9. και δοτω µοι το σπηλαιον το διπλουν ο εστιν

αυτω το ον εν µερει του αγρου αυτου αργυριου

του αξιου δοτω µοι αυτο εν υµιν εις κτησιν µνη-

µειου

10. εφρων δε εκαχητο εν µεσω των υιων ςετ

αποκριχεις δε εφρων ο ςετταιος προς αβρααµ

ειπεν ακουοντων των υιων ςετ και παντων των

εισπορευοµενων εις την πολιν λεγων

11. παρ εµοι γενου κυριε και ακουσον µου τον

αγρον και το σπηλαιον το εν αυτω σοι διδωµι

εναντιον παντων των πολιτων µου δεδωκα σοι

χαψον τον νεκρον σου

12. και προσεκυνησεν αβρααµ εναντιον του

λαου της γης

13. και ειπεν τω εφρων εις τα ωτα του λαου

της γης επειδη προς εµου ει ακουσον µου το

αργυριον του αγρου λαβε παρ εµου και χαψω

τον νεκρον µου εκει

14. απεκριχη δε εφρων τω αβρααµ λεγων

15. ουςι κυριε ακηκοα γη τετρακοσιων δι-

δραςµων αργυριου ανα µεσον εµου και σου τι

αν ειη τουτο συ δε τον νεκρον σου χαψον

16. και ηκουσεν αβρααµ του εφρων και απε-

κατεστησεν αβρααµ τω εφρων το αργυριον ο

ελαλησεν εις τα ωτα των υιων ςετ τετρακοσια

διδραςµα αργυριου δοκιµου εµποροις

17. και εστη ο αγρος εφρων ος ην εν τω δι-

πλω σπηλαιω ος εστιν κατα προσωπον µαµβρη

ο αγρος και το σπηλαιον ο ην εν αυτω και παν

δενδρον ο ην εν τω αγρω ο εστιν εν τοις οριοις

αυτου κυκλω

18. τω αβρααµ εις κτησιν εναντιον των υιων

ςετ και παντων των εισπορευοµενων εις την πο-

λιν

19. µετα ταυτα εχαψεν αβρααµ σαρραν την

γυναικα αυτου εν τω σπηλαιω του αγρου τω

διπλω ο εστιν απεναντι µαµβρη αυτη εστιν ςε-

ϐρων εν τη γη ςανααν

20. και εκυρωχη ο αγρος και το σπηλαιον ο

ην εν αυτω τω αβρααµ εις κτησιν ταφου παρα

των υιων ςετ
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Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-1m24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και αβρααµ ην πρεσβυτερος προβεβη-

κως ηµερων και κυριος ευλογησεν τον αβρααµ

κατα παντα

2. και ειπεν αβρααµ τω παιδι αυτου τω πρεσ-

ϐυτερω της οικιας αυτου τω αρςοντι παντων των

αυτου χες την ςειρα σου υπο τον µηρον µου

3. και εξορκιω σε κυριον τον χεον του ουρα-

νου και τον χεον της γης ινα µη λαβης γυναικα

τω υιω µου ισαακ απο των χυγατερων των ςα-

ναναιων µεχ ων εγω οικω εν αυτοις

4. αλλα εις την γην µου ου εγενοµην πορευση

και εις την ϕυλην µου και ληµψη γυναικα τω

υιω µου ισαακ εκειχεν

5. ειπεν δε προς αυτον ο παις µηποτε ου ϐο-

υλεται η γυνη πορευχηναι µετ εµου οπισω εις

την γην ταυτην αποστρεψω τον υιον σου εις την

γην οχεν εξηλχες εκειχεν

6. ειπεν δε προς αυτον αβρααµ προσεςε σε-

αυτω µη αποστρεψης τον υιον µου εκει

7. κυριος ο χεος του ουρανου και ο χεος της

γης ος ελαβεν µε εκ του οικου του πατρος µου

και εκ της γης ης εγενηχην ος ελαλησεν µοι και

ωµοσεν µοι λεγων σοι δωσω την γην ταυτην και

τω σπερµατι σου αυτος αποστελει τον αγγελον

αυτου εµπροσχεν σου και ληµψη γυναικα τω

υιω µου ισαακ εκειχεν

8. εαν δε µη χελη η γυνη πορευχηναι µετα σου

εις την γην ταυτην καχαρος εση απο του ορκου

τουτου µονον τον υιον µου µη αποστρεψης εκει

9. και εχηκεν ο παις την ςειρα αυτου υπο τον

µηρον αβρααµ του κυριου αυτου και ωµοσεν

αυτω περι του ϱηµατος τουτου

10. και ελαβεν ο παις δεκα καµηλους απο

των καµηλων του κυριου αυτου και απο παντων

των αγαχων του κυριου αυτου µεχ εαυτου και

αναστας επορευχη εις την µεσοποταµιαν εις την

πολιν ναςωρ

11. και εκοιµισεν τας καµηλους εξω της πο-

λεως παρα το ϕρεαρ του υδατος το προς οψε

ηνικα εκπορευονται αι υδρευοµεναι

12. και ειπεν κυριε ο χεος του κυριου µου

αβρααµ ευοδωσον εναντιον εµου σηµερον και

ποιησον ελεος µετα του κυριου µου αβρααµ

13. ιδου εγω εστηκα επι της πηγης του υδα-

τος αι δε χυγατερες των οικουντων την πολιν

εκπορευονται αντλησαι υδωρ

14. και εσται η παρχενος η αν εγω ειπω επι-

κλινον την υδριαν σου ινα πιω και ειπη µοι πιε

και τας καµηλους σου ποτιω εως αν παυσωνται

πινουσαι ταυτην ητοιµασας τω παιδι σου ισαακ

και εν τουτω γνωσοµαι οτι εποιησας ελεος τω

κυριω µου αβρααµ

15. και εγενετο προ του συντελεσαι αυτον λα-

λουντα εν τη διανοια και ιδου ϱεβεκκα εξεπο-

ϱευετο η τεςχεισα ϐαχουηλ υιω µελςας της γυ-

ναικος ναςωρ αδελφου δε αβρααµ εςουσα την

υδριαν επι των ωµων αυτης

16. η δε παρχενος ην καλη τη οψει σφοδρα

παρχενος ην ανηρ ουκ εγνω αυτην καταβασα

δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη

17. επεδραµεν δε ο παις εις συναντησιν αυτης

και ειπεν ποτισον µε µικρον υδωρ εκ της υδριας

σου

18. η δε ειπεν πιε κυριε και εσπευσεν και κα-

χειλεν την υδριαν επι τον ϐραςιονα αυτης και

εποτισεν αυτον

19. εως επαυσατο πινων και ειπεν και ταις

καµηλοις σου υδρευσοµαι εως αν πασαι πιωσιν

20. και εσπευσεν και εξεκενωσεν την υδριαν

εις το ποτιστηριον και εδραµεν ετι επι το ϕρεαρ

αντλησαι και υδρευσατο πασαις ταις καµηλοις

21. ο δε ανχρωπος κατεµανχανεν αυτην και

παρεσιωπα του γνωναι ει ευοδωκεν κυριος την

οδον αυτου η ου

22. εγενετο δε ηνικα επαυσαντο πασαι αι

καµηλοι πινουσαι ελαβεν ο ανχρωπος ενωτια

ςρυσα ανα δραςµην ολκης και δυο ψελια επι

τας ςειρας αυτης δεκα ςρυσων ολκη αυτων

23. και επηρωτησεν αυτην και ειπεν χυγατηρ

τινος ει αναγγειλον µοι ει εστιν παρα τω πατρι

σου τοπος ηµιν καταλυσαι

24. και ειπεν αυτω χυγατηρ ϐαχουηλ ειµι εγω

του µελςας ον ετεκεν τω ναςωρ

25. και ειπεν αυτω και αςυρα και ςορτασµατα

πολλα παρ ηµιν και τοπος του καταλυσαι

26. και ευδοκησας ο ανχρωπος προσεκυνη-

σεν κυριω

27. και ειπεν ευλογητος κυριος ο χεος του

κυριου µου αβρααµ ος ουκ εγκατελιπεν την
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δικαιοσυνην αυτου και την αληχειαν απο του

κυριου µου εµε ευοδωκεν κυριος εις οικον του

αδελφου του κυριου µου

28. και δραµουσα η παις απηγγειλεν εις τον

οικον της µητρος αυτης κατα τα ϱηµατα ταυτα

29. τη δε ϱεβεκκα αδελφος ην ω ονοµα λαβαν

και εδραµεν λαβαν προς τον ανχρωπον εξω επι

την πηγην

30. και εγενετο ηνικα ειδεν τα ενωτια και τα

ψελια επι τας ςειρας της αδελφης αυτου και οτε

ηκουσεν τα ϱηµατα ϱεβεκκας της αδελφης αυ-

του λεγουσης ουτως λελαληκεν µοι ο ανχρω-

πος και ηλχεν προς τον ανχρωπον εστηκοτος

αυτου επι των καµηλων επι της πηγης

31. και ειπεν αυτω δευρο εισελχε ευλογητος

κυριος ινα τι εστηκας εξω εγω δε ητοιµακα την

οικιαν και τοπον ταις καµηλοις

32. εισηλχεν δε ο ανχρωπος εις την οικιαν και

απεσαξεν τας καµηλους και εδωκεν αςυρα και

ςορτασµατα ταις καµηλοις και υδωρ νιψασχαι

τοις ποσιν αυτου και τοις ποσιν των ανδρων των

µετ αυτου

33. και παρεχηκεν αυτοις αρτους ϕαγειν και

ειπεν ου µη ϕαγω εως του λαλησαι µε τα ϱηµα-

τα µου και ειπαν λαλησον

34. και ειπεν παις αβρααµ εγω ειµι

35. κυριος δε ευλογησεν τον κυριον µου σφο-

δρα και υψωχη και εδωκεν αυτω προβατα και

µοσςους αργυριον και ςρυσιον παιδας και πα-

ιδισκας καµηλους και ονους

36. και ετεκεν σαρρα η γυνη του κυριου µου

υιον ενα τω κυριω µου µετα το γηρασαι αυτον

και εδωκεν αυτω οσα ην αυτω

37. και ωρκισεν µε ο κυριος µου λεγων ου

ληµψη γυναικα τω υιω µου απο των χυγατερων

των ςαναναιων εν οις εγω παροικω εν τη γη

αυτων

38. αλλ η εις τον οικον του πατρος µου πο-

ϱευση και εις την ϕυλην µου και ληµψη γυνα-

ικα τω υιω µου εκειχεν

39. ειπα δε τω κυριω µου µηποτε ου πορευσε-

ται η γυνη µετ εµου

40. και ειπεν µοι κυριος ω ευηρεστησα εναν-

τιον αυτου αυτος αποστελει τον αγγελον αυτου

µετα σου και ευοδωσει την οδον σου και ληµψη

γυναικα τω υιω µου εκ της ϕυλης µου και εκ

του οικου του πατρος µου

41. τοτε αχωος εση απο της αρας µου ηνικα

γαρ εαν ελχης εις την εµην ϕυλην και µη σοι

δωσιν και εση αχωος απο του ορκισµου µου

42. και ελχων σηµερον επι την πηγην ειπα κυ-

ϱιε ο χεος του κυριου µου αβρααµ ει συ ευοδοις

την οδον µου ην νυν εγω πορευοµαι επ αυτην

43. ιδου εγω εφεστηκα επι της πηγης του υδα-

τος και αι χυγατερες των ανχρωπων της πο-

λεως εξελευσονται υδρευσασχαι υδωρ και εσ-

ται η παρχενος η αν εγω ειπω ποτισον µε µικρον

υδωρ εκ της υδριας σου

44. και ειπη µοι και συ πιε και ταις καµηλοις

σου υδρευσοµαι αυτη η γυνη ην ητοιµασεν κυ-

ϱιος τω εαυτου χεραποντι ισαακ και εν τουτω

γνωσοµαι οτι πεποιηκας ελεος τω κυριω µου

αβρααµ

45. και εγενετο προ του συντελεσαι µε λαλο-

υντα εν τη διανοια ευχυς ϱεβεκκα εξεπορευετο

εςουσα την υδριαν επι των ωµων και κατεβη επι

την πηγην και υδρευσατο ειπα δε αυτη ποτισον

µε

46. και σπευσασα καχειλεν την υδριαν αυτης

αφ εαυτης και ειπεν πιε συ και τας καµηλο-

υς σου ποτιω και επιον και τας καµηλους µου

εποτισεν

47. και ηρωτησα αυτην και ειπα τινος ει χυ-

γατηρ η δε εφη χυγατηρ ϐαχουηλ ειµι του υιου

ναςωρ ον ετεκεν αυτω µελςα και περιεχηκα

αυτη τα ενωτια και τα ψελια περι τας ςειρας

αυτης

48. και ευδοκησας προσεκυνησα κυριω και

ευλογησα κυριον τον χεον του κυριου µου

αβρααµ ος ευοδωσεν µοι εν οδω αληχειας λα-

ϐειν την χυγατερα του αδελφου του κυριου µου

τω υιω αυτου

49. ει ουν ποιειτε υµεις ελεος και δικαιοσυνην

προς τον κυριον µου απαγγειλατε µοι ει δε µη

απαγγειλατε µοι ινα επιστρεψω εις δεξιαν η εις

αριστεραν

50. αποκριχεις δε λαβαν και ϐαχουηλ ειπαν

παρα κυριου εξηλχεν το προσταγµα τουτο ου

δυνησοµεχα ουν σοι αντειπειν κακον καλω

51. ιδου ϱεβεκκα ενωπιον σου λαβων αποτρε-

ςε και εστω γυνη τω υιω του κυριου σου καχα

ελαλησεν κυριος
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52. εγενετο δε εν τω ακουσαι τον παιδα τον

αβρααµ των ϱηµατων τουτων προσεκυνησεν επι

την γην κυριω

53. και εξενεγκας ο παις σκευη αργυρα και

ςρυσα και ιµατισµον εδωκεν ϱεβεκκα και δωρα

εδωκεν τω αδελφω αυτης και τη µητρι αυτης

54. και εφαγον και επιον αυτος και οι ανδρες

οι µετ αυτου οντες και εκοιµηχησαν και ανα-

στας πρωι ειπεν εκπεµψατε µε ινα απελχω προς

τον κυριον µου

55. ειπαν δε οι αδελφοι αυτης και η µητηρ µε-

ινατω η παρχενος µεχ ηµων ηµερας ωσει δεκα

και µετα ταυτα απελευσεται

56. ο δε ειπεν προς αυτους µη κατεςετε µε και

κυριος ευοδωσεν την οδον µου εκπεµψατε µε

ινα απελχω προς τον κυριον µου

57. οι δε ειπαν καλεσωµεν την παιδα και ερω-

τησωµεν το στοµα αυτης

58. και εκαλεσαν ϱεβεκκαν και ειπαν αυτη

πορευση µετα του ανχρωπου τουτου η δε ειπεν

πορευσοµαι

59. και εξεπεµψαν ϱεβεκκαν την αδελφην

αυτων και τα υπαρςοντα αυτης και τον παιδα

τον αβρααµ και τους µετ αυτου

60. και ευλογησαν ϱεβεκκαν την αδελφην

αυτων και ειπαν αυτη αδελφη ηµων ει γινου

εις ςιλιαδας µυριαδων και κληρονοµησατω το

σπερµα σου τας πολεις των υπεναντιων

61. αναστασα δε ϱεβεκκα και αι αβραι αυτης

επεβησαν επι τας καµηλους και επορευχησαν

µετα του ανχρωπου και αναλαβων ο παις την

ϱεβεκκαν απηλχεν

62. ισαακ δε επορευετο δια της ερηµου κατα

το ϕρεαρ της ορασεως αυτος δε κατωκει εν τη

γη τη προς λιβα

63. και εξηλχεν ισαακ αδολεσςησαι εις το

πεδιον το προς δειλης και αναβλεψας τοις

οφχαλµοις ειδεν καµηλους ερςοµενας

64. και αναβλεψασα ϱεβεκκα τοις οφχαλµο-

ις ειδεν τον ισαακ και κατεπηδησεν απο της

καµηλου

65. και ειπεν τω παιδι τις εστιν ο ανχρωπος

εκεινος ο πορευοµενος εν τω πεδιω εις συναν-

τησιν ηµιν ειπεν δε ο παις ουτος εστιν ο κυριος

µου η δε λαβουσα το χεριστρον περιεβαλετο

66. και διηγησατο ο παις τω ισαακ παντα τα

ϱηµατα α εποιησεν

67. εισηλχεν δε ισαακ εις τον οικον της

µητρος αυτου και ελαβεν την ϱεβεκκαν και εγε-

νετο αυτου γυνη και ηγαπησεν αυτην και παρε-

κληχη ισαακ περι σαρρας της µητρος αυτου

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-1m25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 προσχεµενος δε αβρααµ ελαβεν γυνα-

ικα η ονοµα ςεττουρα

2. ετεκεν δε αυτω τον Ϲεµραν και τον ιεξαν

και τον µαδαν και τον µαδιαµ και τον ιεσβοκ

και τον σωυε

3. ιεξαν δε εγεννησεν τον σαβα και τον χαιµαν

και τον δαιδαν υιοι δε δαιδαν εγενοντο ϱαγο-

υηλ και ναβδεηλ και ασσουριιµ και λατουσιιµ

και λοωµιµ

4. υιοι δε µαδιαµ γαιφα και αφερ και ενως

και αβιρα και ελραγα παντες ουτοι ησαν υιοι

ςεττουρας

5. εδωκεν δε αβρααµ παντα τα υπαρςοντα αυ-

του ισαακ τω υιω αυτου

6. και τοις υιοις των παλλακων αυτου εδωκεν

αβρααµ δοµατα και εξαπεστειλεν αυτους απο

ισαακ του υιου αυτου ετι Ϲωντος αυτου προς

ανατολας εις γην ανατολων

7. ταυτα δε τα ετη ηµερων Ϲωης αβρααµ οσα

εζησεν εκατον εβδοµηκοντα πεντε ετη

8. και εκλιπων απεχανεν αβρααµ εν γηρει

καλω πρεσβυτης και πληρης ηµερων και προ-

σετεχη προς τον λαον αυτου

9. και εχαψαν αυτον ισαακ και ισµαηλ οι υιοι

αυτου εις το σπηλαιον το διπλουν εις τον αγρον

εφρων του σααρ του ςετταιου ο εστιν απεναντι

µαµβρη

10. τον αγρον και το σπηλαιον ο εκτησατο

αβρααµ παρα των υιων ςετ εκει εχαψαν αβρα-

αµ και σαρραν την γυναικα αυτου

11. εγενετο δε µετα το αποχανειν αβρααµ ευ-

λογησεν ο χεος ισαακ τον υιον αυτου και κα-

τωκησεν ισαακ παρα το ϕρεαρ της ορασεως

12. αυται δε αι γενεσεις ισµαηλ του υιου

αβρααµ ον ετεκεν αγαρ η παιδισκη σαρρας τω

αβρααµ

Biblia Grecka L R 27



Rozdział 26 L R Księga Rodzaju

13. και ταυτα τα ονοµατα των υιων ισµαηλ κατ

ονοµα των γενεων αυτου πρωτοτοκος ισµαηλ

ναβαιωχ και κηδαρ και ναβδεηλ και µασσαµ

14. και µασµα και ιδουµα και µασση

15. και ςοδδαδ και χαιµαν και ιετουρ και να-

ϕες και κεδµα

16. ουτοι εισιν οι υιοι ισµαηλ και ταυτα τα

ονοµατα αυτων εν ταις σκηναις αυτων και εν

ταις επαυλεσιν αυτων δωδεκα αρςοντες κατα

εχνη αυτων

17. και ταυτα τα ετη της Ϲωης ισµαηλ εκατον

τριακοντα επτα ετη και εκλιπων απεχανεν και

προσετεχη προς το γενος αυτου

18. κατωκησεν δε απο ευιλατ εως σουρ η εστιν

κατα προσωπον αιγυπτου εως ελχειν προς ασ-

συριους κατα προσωπον παντων των αδελφων

αυτου κατωκησεν

19. και αυται αι γενεσεις ισαακ του υιου αβρα-

αµ αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ

20. ην δε ισαακ ετων τεσσαρακοντα οτε ελα-

ϐεν την ϱεβεκκαν χυγατερα ϐαχουηλ του συ-

ϱου εκ της µεσοποταµιας αδελφην λαβαν του

συρου εαυτω γυναικα

21. εδειτο δε ισαακ κυριου περι ϱεβεκκας της

γυναικος αυτου οτι στειρα ην επηκουσεν δε αυ-

του ο χεος και ελαβεν εν γαστρι ϱεβεκκα η γυνη

αυτου

22. εσκιρτων δε τα παιδια εν αυτη ειπεν δε

ει ουτως µοι µελλει γινεσχαι ινα τι µοι τουτο

επορευχη δε πυχεσχαι παρα κυριου

23. και ειπεν κυριος αυτη δυο εχνη εν τη γα-

στρι σου εισιν και δυο λαοι εκ της κοιλιας σου

διασταλησονται και λαος λαου υπερεξει και ο

µειζων δουλευσει τω ελασσονι

24. και επληρωχησαν αι ηµεραι του τεκειν

αυτην και τηδε ην διδυµα εν τη κοιλια αυτης

25. εξηλχεν δε ο υιος ο πρωτοτοκος πυρρακης

ολος ωσει δορα δασυς επωνοµασεν δε το ονοµα

αυτου ησαυ

26. και µετα τουτο εξηλχεν ο αδελφος αυτου

και η ςειρ αυτου επειληµµενη της πτερνης ησαυ

και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιακωβ ισαακ δε

ην ετων εξηκοντα οτε ετεκεν αυτους ϱεβεκκα

27. ηυξηχησαν δε οι νεανισκοι και ην ησαυ

ανχρωπος ειδως κυνηγειν αγροικος ιακωβ δε

ην ανχρωπος απλαστος οικων οικιαν

28. ηγαπησεν δε ισαακ τον ησαυ οτι η χηρα

αυτου ϐρωσις αυτω ϱεβεκκα δε ηγαπα τον ια-

κωβ

29. ηψησεν δε ιακωβ εψεµα ηλχεν δε ησαυ

εκ του πεδιου εκλειπων

30. και ειπεν ησαυ τω ιακωβ γευσον µε απο

του εψεµατος του πυρρου τουτου οτι εκλειπω

δια τουτο εκληχη το ονοµα αυτου εδωµ

31. ειπεν δε ιακωβ τω ησαυ αποδου µοι σηµε-

ϱον τα πρωτοτοκια σου εµοι

32. ειπεν δε ησαυ ιδου εγω πορευοµαι τελευ-

ταν και ινα τι µοι ταυτα τα πρωτοτοκια

33. και ειπεν αυτω ιακωβ οµοσον µοι σηµερον

και ωµοσεν αυτω απεδοτο δε ησαυ τα πρωτοτο-

κια τω ιακωβ

34. ιακωβ δε εδωκεν τω ησαυ αρτον και εψ-

εµα ϕακου και εφαγεν και επιεν και αναστας

ωςετο και εφαυλισεν ησαυ τα πρωτοτοκια

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-1m26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 εγενετο δε λιµος επι της γης ςωρις του

λιµου του προτερον ος εγενετο εν τω ςρονω τω

αβρααµ επορευχη δε ισαακ προς αβιµελες ϐα-

σιλεα ϕυλιστιιµ εις γεραρα

2. ωφχη δε αυτω κυριος και ειπεν µη καταβης

εις αιγυπτον κατοικησον δε εν τη γη η αν σοι

ειπω

3. και παροικει εν τη γη ταυτη και εσοµαι µετα

σου και ευλογησω σε σοι γαρ και τω σπερµατι

σου δωσω πασαν την γην ταυτην και στησω τον

ορκον µου ον ωµοσα αβρααµ τω πατρι σου

4. και πληχυνω το σπερµα σου ως τους αστε-

ϱας του ουρανου και δωσω τω σπερµατι σου

πασαν την γην ταυτην και ενευλογηχησονται

εν τω σπερµατι σου παντα τα εχνη της γης

5. ανχ ων υπηκουσεν αβρααµ ο πατηρ σου της

εµης ϕωνης και εφυλαξεν τα προσταγµατα µου

και τας εντολας µου και τα δικαιωµατα µου και

τα νοµιµα µου

6. και κατωκησεν ισαακ εν γεραροις

7. επηρωτησαν δε οι ανδρες του τοπου περι

ϱεβεκκας της γυναικος αυτου και ειπεν αδελφη

µου εστιν εφοβηχη γαρ ειπειν οτι γυνη µου εστιν
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µηποτε αποκτεινωσιν αυτον οι ανδρες του τοπου

περι ϱεβεκκας οτι ωραια τη οψει ην

8. εγενετο δε πολυςρονιος εκει παρακυψας δε

αβιµελες ο ϐασιλευς γεραρων δια της χυριδος

ειδεν τον ισαακ παιζοντα µετα ϱεβεκκας της γυ-

ναικος αυτου

9. εκαλεσεν δε αβιµελες τον ισαακ και ειπεν

αυτω αρα γε γυνη σου εστιν τι οτι ειπας αδελφη

µου εστιν ειπεν δε αυτω ισαακ ειπα γαρ µηποτε

αποχανω δι αυτην

10. ειπεν δε αυτω αβιµελες τι τουτο εποιησας

ηµιν µικρου εκοιµηχη τις του γενους µου µετα

της γυναικος σου και επηγαγες εφ ηµας αγνο-

ιαν

11. συνεταξεν δε αβιµελες παντι τω λαω αυ-

του λεγων πας ο απτοµενος του ανχρωπου το-

υτου η της γυναικος αυτου χανατου ενοςος εσ-

ται

12. εσπειρεν δε ισαακ εν τη γη εκεινη και ευ-

ϱεν εν τω ενιαυτω εκεινω εκατοστευουσαν κρι-

χην ευλογησεν δε αυτον κυριος

13. και υψωχη ο ανχρωπος και προβαινων

µειζων εγινετο εως ου µεγας εγενετο σφοδρα

14. εγενετο δε αυτω κτηνη προβατων και

κτηνη ϐοων και γεωργια πολλα εζηλωσαν δε

αυτον οι ϕυλιστιιµ

15. και παντα τα ϕρεατα α ωρυξαν οι παιδες

του πατρος αυτου εν τω ςρονω του πατρος αυτου

ενεφραξαν αυτα οι ϕυλιστιιµ και επλησαν αυτα

γης

16. ειπεν δε αβιµελες προς ισαακ απελχε αφ

ηµων οτι δυνατωτερος ηµων εγενου σφοδρα

17. και απηλχεν εκειχεν ισαακ και κατελυ-

σεν εν τη ϕαραγγι γεραρων και κατωκησεν εκει

18. και παλιν ισαακ ωρυξεν τα ϕρεατα του

υδατος α ωρυξαν οι παιδες αβρααµ του πατρος

αυτου και ενεφραξαν αυτα οι ϕυλιστιιµ µετα

το αποχανειν αβρααµ τον πατερα αυτου και

επωνοµασεν αυτοις ονοµατα κατα τα ονοµατα

α επωνοµασεν αβρααµ ο πατηρ αυτου

19. και ωρυξαν οι παιδες ισαακ εν τη ϕαραγγι

γεραρων και ευρον εκει ϕρεαρ υδατος Ϲωντος

20. και εµαςεσαντο οι ποιµενες γεραρων µε-

τα των ποιµενων ισαακ ϕασκοντες αυτων ειναι

το υδωρ και εκαλεσεν το ονοµα του ϕρεατος

αδικια ηδικησαν γαρ αυτον

21. απαρας δε ισαακ εκειχεν ωρυξεν ϕρεαρ

ετερον εκρινοντο δε και περι εκεινου και επω-

νοµασεν το ονοµα αυτου εςχρια

22. απαρας δε εκειχεν ωρυξεν ϕρεαρ ετερον

και ουκ εµαςεσαντο περι αυτου και επωνοµα-

σεν το ονοµα αυτου ευρυςωρια λεγων διοτι νυν

επλατυνεν κυριος ηµιν και ηυξησεν ηµας επι

της γης

23. ανεβη δε εκειχεν επι το ϕρεαρ του ορκου

24. και ωφχη αυτω κυριος εν τη νυκτι εκεινη

και ειπεν εγω ειµι ο χεος αβρααµ του πατρος

σου µη ϕοβου µετα σου γαρ ειµι και ηυλογηκα

σε και πληχυνω το σπερµα σου δια αβρααµ τον

πατερα σου

25. και ωκοδοµησεν εκει χυσιαστηριον και

επεκαλεσατο το ονοµα κυριου και επηξεν εκει

την σκηνην αυτου ωρυξαν δε εκει οι παιδες ισα-

ακ ϕρεαρ

26. και αβιµελες επορευχη προς αυτον απο

γεραρων και οςοζαχ ο νυµφαγωγος αυτου και

ϕικολ ο αρςιστρατηγος της δυναµεως αυτου

27. και ειπεν αυτοις ισαακ ινα τι ηλχατε προς

µε υµεις δε εµισησατε µε και απεστειλατε µε αφ

υµων

28. και ειπαν ιδοντες εωρακαµεν οτι ην κυριος

µετα σου και ειπαµεν γενεσχω αρα ανα µεσον

ηµων και ανα µεσον σου και διαχησοµεχα µετα

σου διαχηκην

29. µη ποιησειν µεχ ηµων κακον καχοτι ηµε-

ις σε ουκ εβδελυξαµεχα και ον τροπον εςρη-

σαµεχα σοι καλως και εξαπεστειλαµεν σε µετ

ειρηνης και νυν συ ευλογητος υπο κυριου

30. και εποιησεν αυτοις δοςην και εφαγον και

επιον

31. και ανασταντες το πρωι ωµοσαν ανχρω-

πος τω πλησιον αυτου και εξαπεστειλεν αυτους

ισαακ και απωςοντο απ αυτου µετα σωτηριας

32. εγενετο δε εν τη ηµερα εκεινη και παραγε-

νοµενοι οι παιδες ισαακ απηγγειλαν αυτω περι

του ϕρεατος ου ωρυξαν και ειπαν ους ευροµεν

υδωρ

33. και εκαλεσεν αυτο ορκος δια τουτο ονοµα

τη πολει ϕρεαρ ορκου εως της σηµερον ηµερας

34. ην δε ησαυ ετων τεσσαρακοντα και ελα-

ϐεν γυναικα ιουδιν την χυγατερα ϐεηρ του ςετ-

ταιου και την ϐασεµµαχ χυγατερα αιλων του

ευαιου
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35. και ησαν εριζουσαι τω ισαακ και τη ϱεβεκ-

κα

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-1m27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 εγενετο δε µετα το γηρασαι ισαακ και

ηµβλυνχησαν οι οφχαλµοι αυτου του οραν και

εκαλεσεν ησαυ τον υιον αυτου τον πρεσβυτερον

και ειπεν αυτω υιε µου και ειπεν ιδου εγω

2. και ειπεν ιδου γεγηρακα και ου γινωσκω

την ηµεραν της τελευτης µου

3. νυν ουν λαβε το σκευος σου την τε ϕαρε-

τραν και το τοξον και εξελχε εις το πεδιον και

χηρευσον µοι χηραν

4. και ποιησον µοι εδεσµατα ως ϕιλω εγω και

ενεγκε µοι ινα ϕαγω οπως ευλογηση σε η ψυςη

µου πριν αποχανειν µε

5. ϱεβεκκα δε ηκουσεν λαλουντος ισαακ προς

ησαυ τον υιον αυτου επορευχη δε ησαυ εις το

πεδιον χηρευσαι χηραν τω πατρι αυτου

6. ϱεβεκκα δε ειπεν προς ιακωβ τον υιον αυ-

της τον ελασσω ιδε εγω ηκουσα του πατρος σου

λαλουντος προς ησαυ τον αδελφον σου λεγον-

τος

7. ενεγκον µοι χηραν και ποιησον µοι εδεσµα-

τα και ϕαγων ευλογησω σε εναντιον κυριου προ

του αποχανειν µε

8. νυν ουν υιε ακουσον µου καχα εγω σοι εν-

τελλοµαι

9. και πορευχεις εις τα προβατα λαβε µοι εκε-

ιχεν δυο εριφους απαλους και καλους και πο-

ιησω αυτους εδεσµατα τω πατρι σου ως ϕιλει

10. και εισοισεις τω πατρι σου και ϕαγεται

οπως ευλογηση σε ο πατηρ σου προ του απο-

χανειν αυτον

11. ειπεν δε ιακωβ προς ϱεβεκκαν την µητερα

αυτου εστιν ησαυ ο αδελφος µου ανηρ δασυς

εγω δε ανηρ λειος

12. µηποτε ψηλαφηση µε ο πατηρ µου και

εσοµαι εναντιον αυτου ως καταφρονων και

επαξω επ εµαυτον καταραν και ουκ ευλογιαν

13. ειπεν δε αυτω η µητηρ επ εµε η καταρα

σου τεκνον µονον υπακουσον της ϕωνης µου

και πορευχεις ενεγκε µοι

14. πορευχεις δε ελαβεν και ηνεγκεν τη µητρι

και εποιησεν η µητηρ αυτου εδεσµατα καχα

εφιλει ο πατηρ αυτου

15. και λαβουσα ϱεβεκκα την στολην ησαυ

του υιου αυτης του πρεσβυτερου την καλην η

ην παρ αυτη εν τω οικω ενεδυσεν ιακωβ τον

υιον αυτης τον νεωτερον

16. και τα δερµατα των εριφων περιεχηκεν

επι τους ϐραςιονας αυτου και επι τα γυµνα του

τραςηλου αυτου

17. και εδωκεν τα εδεσµατα και τους αρτο-

υς ους εποιησεν εις τας ςειρας ιακωβ του υιου

αυτης

18. και εισηνεγκεν τω πατρι αυτου ειπεν δε

πατερ ο δε ειπεν ιδου εγω τις ει συ τεκνον

19. και ειπεν ιακωβ τω πατρι αυτου εγω ησαυ

ο πρωτοτοκος σου εποιησα καχα ελαλησας µοι

αναστας καχισον και ϕαγε της χηρας µου οπως

ευλογηση µε η ψυςη σου

20. ειπεν δε ισαακ τω υιω αυτου τι τουτο ο ταςυ

ευρες ω τεκνον ο δε ειπεν ο παρεδωκεν κυριος

ο χεος σου εναντιον µου

21. ειπεν δε ισαακ τω ιακωβ εγγισον µοι και

ψηλαφησω σε τεκνον ει συ ει ο υιος µου ησαυ

η ου

22. ηγγισεν δε ιακωβ προς ισαακ τον πατερα

αυτου και εψηλαφησεν αυτον και ειπεν η µεν

ϕωνη ϕωνη ιακωβ αι δε ςειρες ςειρες ησαυ

23. και ουκ επεγνω αυτον ησαν γαρ αι ςειρες

αυτου ως αι ςειρες ησαυ του αδελφου αυτου

δασειαι και ηυλογησεν αυτον

24. και ειπεν συ ει ο υιος µου ησαυ ο δε ειπεν

εγω

25. και ειπεν προσαγαγε µοι και ϕαγοµαι απο

της χηρας σου τεκνον ινα ευλογηση σε η ψυςη

µου και προσηγαγεν αυτω και εφαγεν και ειση-

νεγκεν αυτω οινον και επιεν

26. και ειπεν αυτω ισαακ ο πατηρ αυτου εγγι-

σον µοι και ϕιλησον µε τεκνον

27. και εγγισας εφιλησεν αυτον και ωσφρα-

νχη την οσµην των ιµατιων αυτου και ηυλογη-

σεν αυτον και ειπεν ιδου οσµη του υιου µου ως

οσµη αγρου πληρους ον ηυλογησεν κυριος

28. και δωη σοι ο χεος απο της δροσου του

ουρανου και απο της πιοτητος της γης και

πληχος σιτου και οινου
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29. και δουλευσατωσαν σοι εχνη και προ-

σκυνησουσιν σοι αρςοντες και γινου κυριος του

αδελφου σου και προσκυνησουσιν σοι οι υιοι

του πατρος σου ο καταρωµενος σε επικαταρα-

τος ο δε ευλογων σε ευλογηµενος

30. και εγενετο µετα το παυσασχαι ισαακ ευ-

λογουντα ιακωβ τον υιον αυτου και εγενετο ως

εξηλχεν ιακωβ απο προσωπου ισαακ του πα-

τρος αυτου και ησαυ ο αδελφος αυτου ηλχεν

απο της χηρας

31. και εποιησεν και αυτος εδεσµατα και προ-

σηνεγκεν τω πατρι αυτου και ειπεν τω πατρι

αναστητω ο πατηρ µου και ϕαγετω της χηρας

του υιου αυτου οπως ευλογηση µε η ψυςη σου

32. και ειπεν αυτω ισαακ ο πατηρ αυτου τις ει

συ ο δε ειπεν εγω ειµι ο υιος σου ο πρωτοτοκος

ησαυ

33. εξεστη δε ισαακ εκστασιν µεγαλην σφο-

δρα και ειπεν τις ουν ο χηρευσας µοι χηραν

και εισενεγκας µοι και εφαγον απο παντων προ

του σε ελχειν και ηυλογησα αυτον και ευλογη-

µενος εστω

34. εγενετο δε ηνικα ηκουσεν ησαυ τα ϱηµατα

ισαακ του πατρος αυτου ανεβοησεν ϕωνην µε-

γαλην και πικραν σφοδρα και ειπεν ευλογησον

δη καµε πατερ

35. ειπεν δε αυτω ελχων ο αδελφος σου µετα

δολου ελαβεν την ευλογιαν σου

36. και ειπεν δικαιως εκληχη το ονοµα αυτου

ιακωβ επτερνικεν γαρ µε ηδη δευτερον τουτο τα

τε πρωτοτοκια µου ειληφεν και νυν ειληφεν την

ευλογιαν µου και ειπεν ησαυ τω πατρι αυτου

ους υπελιπω µοι ευλογιαν πατερ

37. αποκριχεις δε ισαακ ειπεν τω ησαυ ει κυ-

ϱιον αυτον εποιησα σου και παντας τους αδελ-

ϕους αυτου εποιησα αυτου οικετας σιτω και

οινω εστηρισα αυτον σοι δε τι ποιησω τεκνον

38. ειπεν δε ησαυ προς τον πατερα αυτου µη

ευλογια µια σοι εστιν πατερ ευλογησον δη κα-

µε πατερ κατανυςχεντος δε ισαακ ανεβοησεν

ϕωνην ησαυ και εκλαυσεν

39. αποκριχεις δε ισαακ ο πατηρ αυτου ειπεν

αυτω ιδου απο της πιοτητος της γης εσται η κα-

τοικησις σου και απο της δροσου του ουρανου

ανωχεν

40. και επι τη µαςαιρη σου Ϲηση και τω

αδελφω σου δουλευσεις εσται δε ηνικα εαν κα-

χελης και εκλυσεις τον Ϲυγον αυτου απο του

τραςηλου σου

41. και ενεκοτει ησαυ τω ιακωβ περι της ευλο-

γιας ης ευλογησεν αυτον ο πατηρ αυτου ειπεν

δε ησαυ εν τη διανοια εγγισατωσαν αι ηµεραι

του πενχους του πατρος µου ινα αποκτεινω ια-

κωβ τον αδελφον µου

42. απηγγελη δε ϱεβεκκα τα ϱηµατα ησαυ του

υιου αυτης του πρεσβυτερου και πεµψασα εκα-

λεσεν ιακωβ τον υιον αυτης τον νεωτερον και

ειπεν αυτω ιδου ησαυ ο αδελφος σου απειλει

σοι του αποκτειναι σε

43. νυν ουν τεκνον ακουσον µου της ϕωνης

και αναστας αποδραχι εις την µεσοποταµιαν

προς λαβαν τον αδελφον µου εις ςαρραν

44. και οικησον µετ αυτου ηµερας τινας εως

του αποστρεψαι τον χυµον

45. και την οργην του αδελφου σου απο σου

και επιλαχηται α πεποιηκας αυτω και αποστε-

ιλασα µεταπεµψοµαι σε εκειχεν µηποτε ατεκν-

ωχω απο των δυο υµων εν ηµερα µια

46. ειπεν δε ϱεβεκκα προς ισαακ προσωςχικα

τη Ϲωη µου δια τας χυγατερας των υιων ςετ ει

ληµψεται ιακωβ γυναικα απο των χυγατερων

της γης ταυτης ινα τι µοι Ϲην

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-1m28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 προσκαλεσαµενος δε ισαακ τον ιακωβ

ευλογησεν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων

ου ληµψη γυναικα εκ των χυγατερων ςανααν

2. αναστας αποδραχι εις την µεσοποταµιαν εις

τον οικον ϐαχουηλ του πατρος της µητρος σου

και λαβε σεαυτω εκειχεν γυναικα εκ των χυγα-

τερων λαβαν του αδελφου της µητρος σου

3. ο δε χεος µου ευλογησαι σε και αυξησαι σε

και πληχυναι σε και εση εις συναγωγας εχνων

4. και δωη σοι την ευλογιαν αβρααµ του πα-

τρος µου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε κλη-

ϱονοµησαι την γην της παροικησεως σου ην

εδωκεν ο χεος τω αβρααµ

5. και απεστειλεν ισαακ τον ιακωβ και επο-

ϱευχη εις την µεσοποταµιαν προς λαβαν τον
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υιον ϐαχουηλ του συρου αδελφον δε ϱεβεκκας

της µητρος ιακωβ και ησαυ

6. ειδεν δε ησαυ οτι ευλογησεν ισαακ τον ια-

κωβ και απωςετο εις την µεσοποταµιαν συριας

λαβειν εαυτω εκειχεν γυναικα εν τω ευλογε-

ιν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου ληµψη

γυναικα απο των χυγατερων ςανααν

7. και ηκουσεν ιακωβ του πατρος και της

µητρος αυτου και επορευχη εις την µεσοποτα-

µιαν συριας

8. και ειδεν ησαυ οτι πονηραι εισιν αι χυγατε-

ϱες ςανααν εναντιον ισαακ του πατρος αυτου

9. και επορευχη ησαυ προς ισµαηλ και ελα-

ϐεν την µαελεχ χυγατερα ισµαηλ του υιου

αβρααµ αδελφην ναβαιωχ προς ταις γυναιξιν

αυτου γυναικα

10. και εξηλχεν ιακωβ απο του ϕρεατος του

ορκου και επορευχη εις ςαρραν

11. και απηντησεν τοπω και εκοιµηχη εκει

εδυ γαρ ο ηλιος και ελαβεν απο των λιχων

του τοπου και εχηκεν προς κεφαλης αυτου και

εκοιµηχη εν τω τοπω εκεινω

12. και ενυπνιασχη και ιδου κλιµαξ εστηριγ-

µενη εν τη γη ης η κεφαλη αφικνειτο εις τον

ουρανον και οι αγγελοι του χεου ανεβαινον και

κατεβαινον επ αυτης

13. ο δε κυριος επεστηρικτο επ αυτης και ειπεν

εγω κυριος ο χεος αβρααµ του πατρος σου και

ο χεος ισαακ µη ϕοβου η γη εφ ης συ καχευδεις

επ αυτης σοι δωσω αυτην και τω σπερµατι σου

14. και εσται το σπερµα σου ως η αµµος της

γης και πλατυνχησεται επι χαλασσαν και επι

λιβα και επι ϐορραν και επ ανατολας και ενευ-

λογηχησονται εν σοι πασαι αι ϕυλαι της γης και

εν τω σπερµατι σου

15. και ιδου εγω µετα σου διαφυλασσων σε εν

τη οδω παση ου εαν πορευχης και αποστρεψω

σε εις την γην ταυτην οτι ου µη σε εγκαταλιπω

εως του ποιησαι µε παντα οσα ελαλησα σοι

16. και εξηγερχη ιακωβ απο του υπνου αυτου

και ειπεν οτι εστιν κυριος εν τω τοπω τουτω εγω

δε ουκ ηδειν

17. και εφοβηχη και ειπεν ως ϕοβερος ο τοπος

ουτος ουκ εστιν τουτο αλλ η οικος χεου και

αυτη η πυλη του ουρανου

18. και ανεστη ιακωβ το πρωι και ελαβεν τον

λιχον ον υπεχηκεν εκει προς κεφαλης αυτου

και εστησεν αυτον στηλην και επεςεεν ελαιον

επι το ακρον αυτης

19. και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου

εκεινου οικος χεου και ουλαµλους ην ονοµα τη

πολει το προτερον

20. και ηυξατο ιακωβ ευςην λεγων εαν η κυ-

ϱιος ο χεος µετ εµου και διαφυλαξη µε εν τη

οδω ταυτη η εγω πορευοµαι και δω µοι αρτον

ϕαγειν και ιµατιον περιβαλεσχαι

21. και αποστρεψη µε µετα σωτηριας εις τον

οικον του πατρος µου και εσται µοι κυριος εις

χεον

22. και ο λιχος ουτος ον εστησα στηλην εσ-

ται µοι οικος χεου και παντων ων εαν µοι δως

δεκατην αποδεκατωσω αυτα σοι

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-1m29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και εξαρας ιακωβ τους ποδας επορευχη

εις γην ανατολων προς λαβαν τον υιον ϐαχο-

υηλ του συρου αδελφον δε ϱεβεκκας µητρος

ιακωβ και ησαυ

2. και ορα και ιδου ϕρεαρ εν τω πεδιω ησαν

δε εκει τρια ποιµνια προβατων αναπαυοµενα

επ αυτου εκ γαρ του ϕρεατος εκεινου εποτιζον

τα ποιµνια λιχος δε ην µεγας επι τω στοµατι του

ϕρεατος

3. και συνηγοντο εκει παντα τα ποιµνια και

απεκυλιον τον λιχον απο του στοµατος του ϕρε-

ατος και εποτιζον τα προβατα και απεκαχιστων

τον λιχον επι το στοµα του ϕρεατος εις τον τοπον

αυτου

4. ειπεν δε αυτοις ιακωβ αδελφοι ποχεν εστε

υµεις οι δε ειπαν εκ ςαρραν εσµεν

5. ειπεν δε αυτοις γινωσκετε λαβαν τον υιον

ναςωρ οι δε ειπαν γινωσκοµεν

6. ειπεν δε αυτοις υγιαινει οι δε ειπαν υγιαινει

και ιδου ϱαςηλ η χυγατηρ αυτου ηρςετο µετα

των προβατων

7. και ειπεν ιακωβ ετι εστιν ηµερα πολλη

ουπω ωρα συναςχηναι τα κτηνη ποτισαντες τα

προβατα απελχοντες ϐοσκετε

8. οι δε ειπαν ου δυνησοµεχα εως του συνα-

ςχηναι παντας τους ποιµενας και αποκυλισω-

σιν τον λιχον απο του στοµατος του ϕρεατος και

ποτιουµεν τα προβατα
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9. ετι αυτου λαλουντος αυτοις και ϱαςηλ η

χυγατηρ λαβαν ηρςετο µετα των προβατων του

πατρος αυτης αυτη γαρ εβοσκεν τα προβατα του

πατρος αυτης

10. εγενετο δε ως ειδεν ιακωβ την ϱαςηλ χυ-

γατερα λαβαν αδελφου της µητρος αυτου και

τα προβατα λαβαν αδελφου της µητρος αυτου

και προσελχων ιακωβ απεκυλισεν τον λιχον

απο του στοµατος του ϕρεατος και εποτισεν τα

προβατα λαβαν του αδελφου της µητρος αυτου

11. και εφιλησεν ιακωβ την ϱαςηλ και ϐοη-

σας τη ϕωνη αυτου εκλαυσεν

12. και ανηγγειλεν τη ϱαςηλ οτι αδελφος του

πατρος αυτης εστιν και οτι υιος ϱεβεκκας εστιν

και δραµουσα απηγγειλεν τω πατρι αυτης κατα

τα ϱηµατα ταυτα

13. εγενετο δε ως ηκουσεν λαβαν το ονοµα

ιακωβ του υιου της αδελφης αυτου εδραµεν εις

συναντησιν αυτω και περιλαβων αυτον εφιλη-

σεν και εισηγαγεν αυτον εις τον οικον αυτου

και διηγησατο τω λαβαν παντας τους λογους

τουτους

14. και ειπεν αυτω λαβαν εκ των οστων µου

και εκ της σαρκος µου ει συ και ην µετ αυτου

µηνα ηµερων

15. ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ οτι γαρ αδελφος

µου ει ου δουλευσεις µοι δωρεαν απαγγειλον

µοι τις ο µισχος σου εστιν

16. τω δε λαβαν δυο χυγατερες ονοµα τη µε-

ιζονι λεια και ονοµα τη νεωτερα ϱαςηλ

17. οι δε οφχαλµοι λειας ασχενεις ϱαςηλ δε

καλη τω ειδει και ωραια τη οψει

18. ηγαπησεν δε ιακωβ την ϱαςηλ και ειπεν

δουλευσω σοι επτα ετη περι ϱαςηλ της χυγα-

τρος σου της νεωτερας

19. ειπεν δε αυτω λαβαν ϐελτιον δουναι µε

αυτην σοι η δουναι µε αυτην ανδρι ετερω οικη-

σον µετ εµου

20. και εδουλευσεν ιακωβ περι ϱαςηλ ετη επ-

τα και ησαν εναντιον αυτου ως ηµεραι ολιγαι

παρα το αγαπαν αυτον αυτην

21. ειπεν δε ιακωβ προς λαβαν αποδος την

γυναικα µου πεπληρωνται γαρ αι ηµεραι µου

οπως εισελχω προς αυτην

22. συνηγαγεν δε λαβαν παντας τους ανδρας

του τοπου και εποιησεν γαµον

23. και εγενετο εσπερα και λαβων λαβαν λε-

ιαν την χυγατερα αυτου εισηγαγεν αυτην προς

ιακωβ και εισηλχεν προς αυτην ιακωβ

24. εδωκεν δε λαβαν λεια τη χυγατρι αυτου

Ϲελφαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην

25. εγενετο δε πρωι και ιδου ην λεια ειπεν δε

ιακωβ τω λαβαν τι τουτο εποιησας µοι ου περι

ϱαςηλ εδουλευσα παρα σοι και ινα τι παρελο-

γισω µε

26. ειπεν δε λαβαν ουκ εστιν ουτως εν τω τοπω

ηµων δουναι την νεωτεραν πριν η την πρεσβυ-

τεραν

27. συντελεσον ουν τα εβδοµα ταυτης και

δωσω σοι και ταυτην αντι της εργασιας ης εργα

παρ εµοι ετι επτα ετη ετερα

28. εποιησεν δε ιακωβ ουτως και ανεπληρω-

σεν τα εβδοµα ταυτης και εδωκεν αυτω λαβαν

ϱαςηλ την χυγατερα αυτου αυτω γυναικα

29. εδωκεν δε λαβαν ϱαςηλ τη χυγατρι αυτου

ϐαλλαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην

30. και εισηλχεν προς ϱαςηλ ηγαπησεν δε

ϱαςηλ µαλλον η λειαν και εδουλευσεν αυτω

επτα ετη ετερα

31. ιδων δε κυριος οτι µισειται λεια ηνοιξεν

την µητραν αυτης ϱαςηλ δε ην στειρα

32. και συνελαβεν λεια και ετεκεν υιον τω ια-

κωβ εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου ϱουβην λεγο-

υσα διοτι ειδεν µου κυριος την ταπεινωσιν νυν

µε αγαπησει ο ανηρ µου

33. και συνελαβεν παλιν λεια και ετεκεν υιον

δευτερον τω ιακωβ και ειπεν οτι ηκουσεν κυ-

ϱιος οτι µισουµαι και προσεδωκεν µοι και το-

υτον εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου συµεων

34. και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον και

ειπεν εν τω νυν καιρω προς εµου εσται ο ανηρ

µου ετεκον γαρ αυτω τρεις υιους δια τουτο εκα-

λεσεν το ονοµα αυτου λευι

35. και συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και ειπεν

νυν ετι τουτο εξοµολογησοµαι κυριω δια τουτο

εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιουδα και εστη του

τικτειν

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-1m30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 ιδουσα δε ϱαςηλ οτι ου τετοκεν τω ιακωβ

και εζηλωσεν ϱαςηλ την αδελφην αυτης και
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ειπεν τω ιακωβ δος µοι τεκνα ει δε µη τελευτησω

εγω

2. εχυµωχη δε ιακωβ τη ϱαςηλ και ειπεν αυτη

µη αντι χεου εγω ειµι ος εστερησεν σε καρπον

κοιλιας

3. ειπεν δε ϱαςηλ τω ιακωβ ιδου η παιδισκη

µου ϐαλλα εισελχε προς αυτην και τεξεται επι

των γονατων µου και τεκνοποιησοµαι καγω εξ

αυτης

4. και εδωκεν αυτω ϐαλλαν την παιδισκην

αυτης αυτω γυναικα εισηλχεν δε προς αυτην

ιακωβ

5. και συνελαβεν ϐαλλα η παιδισκη ϱαςηλ

και ετεκεν τω ιακωβ υιον

6. και ειπεν ϱαςηλ εκρινεν µοι ο χεος και επη-

κουσεν της ϕωνης µου και εδωκεν µοι υιον δια

τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου δαν

7. και συνελαβεν ετι ϐαλλα η παιδισκη ϱαςηλ

και ετεκεν υιον δευτερον τω ιακωβ

8. και ειπεν ϱαςηλ συνελαβετο µοι ο χεος και

συνανεστραφην τη αδελφη µου και ηδυνασχην

και εκαλεσεν το ονοµα αυτου νεφχαλι

9. ειδεν δε λεια οτι εστη του τικτειν και ελαβεν

Ϲελφαν την παιδισκην αυτης και εδωκεν αυτην

τω ιακωβ γυναικα

10. εισηλχεν δε προς αυτην ιακωβ και συνε-

λαβεν Ϲελφα η παιδισκη λειας και ετεκεν τω

ιακωβ υιον

11. και ειπεν λεια εν τυςη και επωνοµασεν το

ονοµα αυτου γαδ

12. και συνελαβεν Ϲελφα η παιδισκη λειας

και ετεκεν ετι τω ιακωβ υιον δευτερον

13. και ειπεν λεια µακαρια εγω οτι µακαρι-

Ϲουσιν µε αι γυναικες και εκαλεσεν το ονοµα

αυτου ασηρ

14. επορευχη δε ϱουβην εν ηµεραις χερισµου

πυρων και ευρεν µηλα µανδραγορου εν τω

αγρω και ηνεγκεν αυτα προς λειαν την µητε-

ϱα αυτου ειπεν δε ϱαςηλ τη λεια δος µοι των

µανδραγορων του υιου σου

15. ειπεν δε λεια ους ικανον σοι οτι ελαβες

τον ανδρα µου µη και τους µανδραγορας του

υιου µου ληµψη ειπεν δε ϱαςηλ ους ουτως κο-

ιµηχητω µετα σου την νυκτα ταυτην αντι των

µανδραγορων του υιου σου

16. εισηλχεν δε ιακωβ εξ αγρου εσπερας και

εξηλχεν λεια εις συναντησιν αυτω και ειπεν

προς µε εισελευση σηµερον µεµισχωµαι γαρ σε

αντι των µανδραγορων του υιου µου και εκοιµ-

ηχη µετ αυτης την νυκτα εκεινην

17. και επηκουσεν ο χεος λειας και συλλα-

ϐουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον πεµπτον

18. και ειπεν λεια εδωκεν ο χεος τον µισχον

µου ανχ ου εδωκα την παιδισκην µου τω ανδρι

µου και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ισσαςαρ ο

εστιν µισχος

19. και συνελαβεν ετι λεια και ετεκεν υιον

εκτον τω ιακωβ

20. και ειπεν λεια δεδωρηται µοι ο χεος δωρον

καλον εν τω νυν καιρω αιρετιει µε ο ανηρ µου

ετεκον γαρ αυτω υιους εξ και εκαλεσεν το ονο-

µα αυτου Ϲαβουλων

21. και µετα τουτο ετεκεν χυγατερα και εκα-

λεσεν το ονοµα αυτης δινα

22. εµνησχη δε ο χεος της ϱαςηλ και επη-

κουσεν αυτης ο χεος και ανεωξεν αυτης την

µητραν

23. και συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον

ειπεν δε ϱαςηλ αφειλεν ο χεος µου το ονειδος

24. και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιωσηφ λε-

γουσα προσχετω ο χεος µοι υιον ετερον

25. εγενετο δε ως ετεκεν ϱαςηλ τον ιωσηφ

ειπεν ιακωβ τω λαβαν αποστειλον µε ινα απε-

λχω εις τον τοπον µου και εις την γην µου

26. αποδος τας γυναικας µου και τα παιδια

περι ων δεδουλευκα σοι ινα απελχω συ γαρ

γινωσκεις την δουλειαν ην δεδουλευκα σοι

27. ειπεν δε αυτω λαβαν ει ευρον ςαριν εναν-

τιον σου οιωνισαµην αν ευλογησεν γαρ µε ο

χεος τη ση εισοδω

28. διαστειλον τον µισχον σου προς µε και

δωσω

29. ειπεν δε αυτω ιακωβ συ γινωσκεις α δεδο-

υλευκα σοι και οσα ην κτηνη σου µετ εµου

30. µικρα γαρ ην οσα σοι ην εναντιον εµου

και ηυξηχη εις πληχος και ηυλογησεν σε κυ-

ϱιος επι τω ποδι µου νυν ουν ποτε ποιησω καγω

εµαυτω οικον

31. και ειπεν αυτω λαβαν τι σοι δωσω ειπεν δε

αυτω ιακωβ ου δωσεις µοι ουχεν εαν ποιησης
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µοι το ϱηµα τουτο παλιν ποιµανω τα προβατα

σου και ϕυλαξω

32. παρελχατω παντα τα προβατα σου σηµε-

ϱον και διαςωρισον εκειχεν παν προβατον ϕα-

ιον εν τοις αρνασιν και παν διαλευκον και ϱαν-

τον εν ταις αιξιν εσται µοι µισχος

33. και επακουσεται µοι η δικαιοσυνη µου εν

τη ηµερα τη αυριον οτι εστιν ο µισχος µου ενω-

πιον σου παν ο εαν µη η ϱαντον και διαλευκον

εν ταις αιξιν και ϕαιον εν τοις αρνασιν κεκλεµ-

µενον εσται παρ εµοι

34. ειπεν δε αυτω λαβαν εστω κατα το ϱηµα

σου

35. και διεστειλεν εν τη ηµερα εκεινη τους

τραγους τους ϱαντους και τους διαλευκους και

πασας τας αιγας τας ϱαντας και τας διαλευκους

και παν ο ην λευκον εν αυτοις και παν ο ην

ϕαιον εν τοις αρνασιν και εδωκεν δια ςειρος

των υιων αυτου

36. και απεστησεν οδον τριων ηµερων ανα µε-

σον αυτων και ανα µεσον ιακωβ ιακωβ δε επο-

ιµαινεν τα προβατα λαβαν τα υπολειφχεντα

37. ελαβεν δε εαυτω ιακωβ ϱαβδον στυρα-

κινην ςλωραν και καρυινην και πλατανου και

ελεπισεν αυτας ιακωβ λεπισµατα λευκα περι-

συρων το ςλωρον εφαινετο δε επι ταις ϱαβδοις

το λευκον ο ελεπισεν ποικιλον

38. και παρεχηκεν τας ϱαβδους ας ελεπισεν

εν ταις ληνοις των ποτιστηριων του υδατος ινα

ως αν ελχωσιν τα προβατα πιειν ενωπιον των

ϱαβδων ελχοντων αυτων εις το πιειν

39. εγκισσησωσιν τα προβατα εις τας ϱαβδους

και ετικτον τα προβατα διαλευκα και ποικιλα

και σποδοειδη ϱαντα

40. τους δε αµνους διεστειλεν ιακωβ και εσ-

τησεν εναντιον των προβατων κριον διαλευκον

και παν ποικιλον εν τοις αµνοις και διεςωρισεν

εαυτω ποιµνια καχ εαυτον και ουκ εµιξεν αυτα

εις τα προβατα λαβαν

41. εγενετο δε εν τω καιρω ω ενεκισσησεν τα

προβατα εν γαστρι λαµβανοντα εχηκεν ιακωβ

τας ϱαβδους εναντιον των προβατων εν ταις

ληνοις του εγκισσησαι αυτα κατα τας ϱαβδους

42. ηνικα δ αν ετεκον τα προβατα ουκ ετιχει

εγενετο δε τα ασηµα του λαβαν τα δε επισηµα

του ιακωβ

43. και επλουτησεν ο ανχρωπος σφοδρα σφο-

δρα και εγενετο αυτω κτηνη πολλα και ϐοες και

παιδες και παιδισκαι και καµηλοι και ονοι

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-1m31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 ηκουσεν δε ιακωβ τα ϱηµατα των υιων

λαβαν λεγοντων ειληφεν ιακωβ παντα τα του

πατρος ηµων και εκ των του πατρος ηµων πε-

ποιηκεν πασαν την δοξαν ταυτην

2. και ειδεν ιακωβ το προσωπον του λαβαν

και ιδου ουκ ην προς αυτον ως εςχες και τριτην

ηµεραν

3. ειπεν δε κυριος προς ιακωβ αποστρεφου εις

την γην του πατρος σου και εις την γενεαν σου

και εσοµαι µετα σου

4. αποστειλας δε ιακωβ εκαλεσεν ϱαςηλ και

λειαν εις το πεδιον ου τα ποιµνια

5. και ειπεν αυταις ορω εγω το προσωπον του

πατρος υµων οτι ουκ εστιν προς εµου ως εςχες

και τριτην ηµεραν ο δε χεος του πατρος µου ην

µετ εµου

6. και αυται δε οιδατε οτι εν παση τη ισςυι µου

δεδουλευκα τω πατρι υµων

7. ο δε πατηρ υµων παρεκρουσατο µε και

ηλλαξεν τον µισχον µου των δεκα αµνων και

ουκ εδωκεν αυτω ο χεος κακοποιησαι µε

8. εαν ουτως ειπη τα ποικιλα εσται σου µισχος

και τεξεται παντα τα προβατα ποικιλα εαν δε

ειπη τα λευκα εσται σου µισχος και τεξεται παν-

τα τα προβατα λευκα

9. και αφειλατο ο χεος παντα τα κτηνη του

πατρος υµων και εδωκεν µοι αυτα

10. και εγενετο ηνικα ενεκισσων τα προβατα

και ειδον τοις οφχαλµοις αυτα εν τω υπνω και

ιδου οι τραγοι και οι κριοι αναβαινοντες ησαν

επι τα προβατα και τας αιγας διαλευκοι και πο-

ικιλοι και σποδοειδεις ϱαντοι

11. και ειπεν µοι ο αγγελος του χεου καχ

υπνον ιακωβ εγω δε ειπα τι εστιν

12. και ειπεν αναβλεψον τοις οφχαλµοις σου

και ιδε τους τραγους και τους κριους αναβα-

ινοντας επι τα προβατα και τας αιγας διαλευκο-

υς και ποικιλους και σποδοειδεις ϱαντους εω-

ϱακα γαρ οσα σοι λαβαν ποιει
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13. εγω ειµι ο χεος ο οφχεις σοι εν τοπω χεου

ου ηλειψας µοι εκει στηλην και ηυξω µοι εκει

ευςην νυν ουν αναστηχι και εξελχε εκ της γης

ταυτης και απελχε εις την γην της γενεσεως σου

και εσοµαι µετα σου

14. και αποκριχεισα ϱαςηλ και λεια ειπαν

αυτω µη εστιν ηµιν ετι µερις η κληρονοµια εν

τω οικω του πατρος ηµων

15. ους ως αι αλλοτριαι λελογισµεχα αυτω

πεπρακεν γαρ ηµας και κατεφαγεν καταβρωσει

το αργυριον ηµων

16. παντα τον πλουτον και την δοξαν ην αφε-

ιλατο ο χεος του πατρος ηµων ηµιν εσται και

τοις τεκνοις ηµων νυν ουν οσα ειρηκεν σοι ο

χεος ποιει

17. αναστας δε ιακωβ ελαβεν τας γυναικας

αυτου και τα παιδια αυτου επι τας καµηλους

18. και απηγαγεν παντα τα υπαρςοντα αυτου

και πασαν την αποσκευην αυτου ην περιεπο-

ιησατο εν τη µεσοποταµια και παντα τα αυτου

απελχειν προς ισαακ τον πατερα αυτου εις γην

ςανααν

19. λαβαν δε ωςετο κειραι τα προβατα αυτου

εκλεψεν δε ϱαςηλ τα ειδωλα του πατρος αυτης

20. εκρυψεν δε ιακωβ λαβαν τον συρον του

µη αναγγειλαι αυτω οτι αποδιδρασκει

21. και απεδρα αυτος και παντα τα αυτου και

διεβη τον ποταµον και ωρµησεν εις το ορος γα-

λααδ

22. ανηγγελη δε λαβαν τω συρω τη τριτη ηµε-

ϱα οτι απεδρα ιακωβ

23. και παραλαβων παντας τους αδελφους

αυτου µεχ εαυτου εδιωξεν οπισω αυτου οδον

ηµερων επτα και κατελαβεν αυτον εν τω ορει

τω γαλααδ

24. ηλχεν δε ο χεος προς λαβαν τον συρον

καχ υπνον την νυκτα και ειπεν αυτω ϕυλαξαι

σεαυτον µηποτε λαλησης µετα ιακωβ πονηρα

25. και κατελαβεν λαβαν τον ιακωβ ιακωβ δε

επηξεν την σκηνην αυτου εν τω ορει λαβαν δε

εστησεν τους αδελφους αυτου εν τω ορει γαλα-

αδ

26. ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ τι εποιησας ινα

τι κρυφη απεδρας και εκλοποφορησας µε και

απηγαγες τας χυγατερας µου ως αιςµαλωτιδας

µαςαιρα

27. και ει ανηγγειλας µοι εξαπεστειλα αν σε

µετ ευφροσυνης και µετα µουσικων τυµπανων

και κιχαρας

28. ουκ ηξιωχην καταφιλησαι τα παιδια µου

και τας χυγατερας µου νυν δε αφρονως επρα-

ξας

29. και νυν ισςυει η ςειρ µου κακοποιησαι σε

ο δε χεος του πατρος σου εςχες ειπεν προς µε

λεγων ϕυλαξαι σεαυτον µηποτε λαλησης µετα

ιακωβ πονηρα

30. νυν ουν πεπορευσαι επιχυµια γαρ επε-

χυµησας απελχειν εις τον οικον του πατρος σου

ινα τι εκλεψας τους χεους µου

31. αποκριχεις δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν ειπα

γαρ µηποτε αφελης τας χυγατερας σου απ εµου

και παντα τα εµα

32. επιγνωχι τι εστιν των σων παρ εµοι και λα-

ϐε και ουκ επεγνω παρ αυτω ουχεν και ειπεν

αυτω ιακωβ παρ ω εαν ευρης τους χεους σου ου

Ϲησεται εναντιον των αδελφων ηµων ουκ ηδει

δε ιακωβ οτι ϱαςηλ η γυνη αυτου εκλεψεν αυ-

τους

33. εισελχων δε λαβαν ηρευνησεν εις τον

οικον λειας και ους ευρεν και εξελχων εκ του

οικου λειας ηρευνησεν τον οικον ιακωβ και εν

τω οικω των δυο παιδισκων και ους ευρεν ειση-

λχεν δε και εις τον οικον ϱαςηλ

34. ϱαςηλ δε ελαβεν τα ειδωλα και ενεβαλεν

αυτα εις τα σαγµατα της καµηλου και επεκαχι-

σεν αυτοις

35. και ειπεν τω πατρι αυτης µη ϐαρεως ϕερε

κυριε ου δυναµαι αναστηναι ενωπιον σου οτι το

κατ εχισµον των γυναικων µοι εστιν ηρευνησεν

δε λαβαν εν ολω τω οικω και ους ευρεν τα

ειδωλα

36. ωργισχη δε ιακωβ και εµαςεσατο τω λα-

ϐαν αποκριχεις δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν τι το

αδικηµα µου και τι το αµαρτηµα µου οτι κατε-

διωξας οπισω µου

37. και οτι ηρευνησας παντα τα σκευη µου τι

ευρες απο παντων των σκευων του οικου σου

χες ωδε εναντιον των αδελφων µου και των

αδελφων σου και ελεγξατωσαν ανα µεσον των

δυο ηµων

38. ταυτα µοι εικοσι ετη εγω ειµι µετα σου τα

προβατα σου και αι αιγες σου ουκ ητεκνωχησαν

κριους των προβατων σου ου κατεφαγον
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39. χηριαλωτον ουκ ανενηνοςα σοι εγω απε-

τιννυον παρ εµαυτου κλεµµατα ηµερας και

κλεµµατα νυκτος

40. εγινοµην της ηµερας συγκαιοµενος τω

καυµατι και παγετω της νυκτος και αφιστατο

ο υπνος απο των οφχαλµων µου

41. ταυτα µοι εικοσι ετη εγω ειµι εν τη οικια

σου εδουλευσα σοι δεκα τεσσαρα ετη αντι των

δυο χυγατερων σου και εξ ετη εν τοις προβα-

τοις σου και παρελογισω τον µισχον µου δεκα

αµνασιν

42. ει µη ο χεος του πατρος µου αβρααµ και

ο ϕοβος ισαακ ην µοι νυν αν κενον µε εξαπε-

στειλας την ταπεινωσιν µου και τον κοπον των

ςειρων µου ειδεν ο χεος και ηλεγξεν σε εςχες

43. αποκριχεις δε λαβαν ειπεν τω ιακωβ αι

χυγατερες χυγατερες µου και οι υιοι υιοι µου

και τα κτηνη κτηνη µου και παντα οσα συ ορας

εµα εστιν και των χυγατερων µου τι ποιησω ταυ-

ταις σηµερον η τοις τεκνοις αυτων οις ετεκον

44. νυν ουν δευρο διαχωµεχα διαχηκην εγω

και συ και εσται εις µαρτυριον ανα µεσον εµου

και σου ειπεν δε αυτω ιδου ουχεις µεχ ηµων

εστιν ιδε ο χεος µαρτυς ανα µεσον εµου και

σου

45. λαβων δε ιακωβ λιχον εστησεν αυτον

στηλην

46. ειπεν δε ιακωβ τοις αδελφοις αυτου συλ-

λεγετε λιχους και συνελεξαν λιχους και εποιη-

σαν ϐουνον και εφαγον και επιον εκει επι του

ϐουνου και ειπεν αυτω λαβαν ο ϐουνος ουτος

µαρτυρει ανα µεσον εµου και σου σηµερον

47. και εκαλεσεν αυτον λαβαν ϐουνος της

µαρτυριας ιακωβ δε εκαλεσεν αυτον ϐουνος

µαρτυς

48. ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ ιδου ο ϐουνος

ουτος και η στηλη αυτη ην εστησα ανα µεσον

εµου και σου µαρτυρει ο ϐουνος ουτος και µαρ-

τυρει η στηλη αυτη δια τουτο εκληχη το ονοµα

αυτου ϐουνος µαρτυρει

49. και η ορασις ην ειπεν επιδοι ο χεος ανα

µεσον εµου και σου οτι αποστησοµεχα ετερος

απο του ετερου

50. ει ταπεινωσεις τας χυγατερας µου ει

ληµψη γυναικας επι ταις χυγατρασιν µου ορα

ουχεις µεχ ηµων εστιν

52. εαν τε γαρ εγω µη διαβω προς σε µηδε

συ διαβης προς µε τον ϐουνον τουτον και την

στηλην ταυτην επι κακια

53. ο χεος αβρααµ και ο χεος ναςωρ κρινει

ανα µεσον ηµων και ωµοσεν ιακωβ κατα του

ϕοβου του πατρος αυτου ισαακ

54. και εχυσεν ιακωβ χυσιαν εν τω ορει και

εκαλεσεν τους αδελφους αυτου και εφαγον και

επιον και εκοιµηχησαν εν τω ορει

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-1m32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 αναστας δε λαβαν το πρωι κατεφιλη-

σεν τους υιους αυτου και τας χυγατερας αυτου

και ευλογησεν αυτους και αποστραφεις λαβαν

απηλχεν εις τον τοπον αυτου

2. και ιακωβ απηλχεν εις την εαυτου οδον και

αναβλεψας ειδεν παρεµβολην χεου παρεµβε-

ϐληκυιαν και συνηντησαν αυτω οι αγγελοι του

χεου

3. ειπεν δε ιακωβ ηνικα ειδεν αυτους παρεµ-

ϐολη χεου αυτη και εκαλεσεν το ονοµα του το-

που εκεινου παρεµβολαι

4. απεστειλεν δε ιακωβ αγγελους εµπροσχεν

αυτου προς ησαυ τον αδελφον αυτου εις γην

σηιρ εις ςωραν εδωµ

5. και ενετειλατο αυτοις λεγων ουτως ερειτε τω

κυριω µου ησαυ ουτως λεγει ο παις σου ιακωβ

µετα λαβαν παρωκησα και εςρονισα εως του

νυν

6. και εγενοντο µοι ϐοες και ονοι και προβατα

και παιδες και παιδισκαι και απεστειλα αναγ-

γειλαι τω κυριω µου ησαυ ινα ευρη ο παις σου

ςαριν εναντιον σου

7. και ανεστρεψαν οι αγγελοι προς ιακωβ λε-

γοντες ηλχοµεν προς τον αδελφον σου ησαυ

και ιδου αυτος ερςεται εις συναντησιν σοι και

τετρακοσιοι ανδρες µετ αυτου

8. εφοβηχη δε ιακωβ σφοδρα και ηπορειτο και

διειλεν τον λαον τον µετ αυτου και τους ϐοας

και τα προβατα εις δυο παρεµβολας

9. και ειπεν ιακωβ εαν ελχη ησαυ εις παρεµ-

ϐολην µιαν και εκκοψη αυτην εσται η παρεµ-

ϐολη η δευτερα εις το σωζεσχαι
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10. ειπεν δε ιακωβ ο χεος του πατρος µου

αβρααµ και ο χεος του πατρος µου ισαακ κυριε

ο ειπας µοι αποτρεςε εις την γην της γενεσεως

σου και ευ σε ποιησω

11. ικανουται µοι απο πασης δικαιοσυνης και

απο πασης αληχειας ης εποιησας τω παιδι σου

εν γαρ τη ϱαβδω µου διεβην τον ιορδανην το-

υτον νυν δε γεγονα εις δυο παρεµβολας

12. εξελου µε εκ ςειρος του αδελφου µου

ησαυ οτι ϕοβουµαι εγω αυτον µηποτε ελχων

παταξη µε και µητερα επι τεκνοις

13. συ δε ειπας καλως ευ σε ποιησω και χησω

το σπερµα σου ως την αµµον της χαλασσης η

ουκ αριχµηχησεται απο του πληχους

14. και εκοιµηχη εκει την νυκτα εκεινην και

ελαβεν ων εφερεν δωρα και εξαπεστειλεν ησαυ

τω αδελφω αυτου

15. αιγας διακοσιας τραγους εικοσι προβατα

διακοσια κριους εικοσι

16. καµηλους χηλαζουσας και τα παιδια αυ-

των τριακοντα ϐοας τεσσαρακοντα ταυρους δε-

κα ονους εικοσι και πωλους δεκα

17. και εδωκεν δια ςειρος τοις παισιν αυτου

ποιµνιον κατα µονας ειπεν δε τοις παισιν αυ-

του προπορευεσχε εµπροσχεν µου και διαστη-

µα ποιειτε ανα µεσον ποιµνης και ποιµνης

18. και ενετειλατο τω πρωτω λεγων εαν σοι

συναντηση ησαυ ο αδελφος µου και ερωτα σε

λεγων τινος ει και που πορευη και τινος ταυτα

τα προπορευοµενα σου

19. ερεις του παιδος σου ιακωβ δωρα απε-

σταλκεν τω κυριω µου ησαυ και ιδου αυτος

οπισω ηµων

20. και ενετειλατο τω πρωτω και τω δευτερω

και τω τριτω και πασι τοις προπορευοµενοις

οπισω των ποιµνιων τουτων λεγων κατα το ϱηµα

τουτο λαλησατε ησαυ εν τω ευρειν υµας αυτον

21. και ερειτε ιδου ο παις σου ιακωβ παραγι-

νεται οπισω ηµων ειπεν γαρ εξιλασοµαι το προ-

σωπον αυτου εν τοις δωροις τοις προπορευοµε-

νοις αυτου και µετα τουτο οψοµαι το προσωπον

αυτου ισως γαρ προσδεξεται το προσωπον µου

22. και παρεπορευοντο τα δωρα κατα προσω-

πον αυτου αυτος δε εκοιµηχη την νυκτα εκεινην

εν τη παρεµβολη

23. αναστας δε την νυκτα εκεινην ελαβεν τας

δυο γυναικας και τας δυο παιδισκας και τα εν-

δεκα παιδια αυτου και διεβη την διαβασιν του

ιαβοκ

24. και ελαβεν αυτους και διεβη τον ςειµαρ-

ϱουν και διεβιβασεν παντα τα αυτου

25. υπελειφχη δε ιακωβ µονος και επαλαιεν

ανχρωπος µετ αυτου εως πρωι

26. ειδεν δε οτι ου δυναται προς αυτον και ηψ-

ατο του πλατους του µηρου αυτου και εναρκη-

σεν το πλατος του µηρου ιακωβ εν τω παλαιειν

αυτον µετ αυτου

27. και ειπεν αυτω αποστειλον µε ανεβη γαρ

ο ορχρος ο δε ειπεν ου µη σε αποστειλω εαν µη

µε ευλογησης

28. ειπεν δε αυτω τι το ονοµα σου εστιν ο δε

ειπεν ιακωβ

29. ειπεν δε αυτω ου κληχησεται ετι το ονοµα

σου ιακωβ αλλα ισραηλ εσται το ονοµα σου

οτι ενισςυσας µετα χεου και µετα ανχρωπων

δυνατος

30. ηρωτησεν δε ιακωβ και ειπεν αναγγειλον

µοι το ονοµα σου και ειπεν ινα τι τουτο ερωτας

το ονοµα µου και ηυλογησεν αυτον εκει

31. και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου

εκεινου ειδος χεου ειδον γαρ χεον προσωπον

προς προσωπον και εσωχη µου η ψυςη

32. ανετειλεν δε αυτω ο ηλιος ηνικα παρη-

λχεν το ειδος του χεου αυτος δε επεσκαζεν τω

µηρω αυτου

33. ενεκεν τουτου ου µη ϕαγωσιν οι υιοι

ισραηλ το νευρον ο εναρκησεν ο εστιν επι του

πλατους του µηρου εως της ηµερας ταυτης οτι

ηψατο του πλατους του µηρου ιακωβ του νευ-

ϱου και εναρκησεν

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-1m33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 αναβλεψας δε ιακωβ ειδεν και ιδου

ησαυ ο αδελφος αυτου ερςοµενος και τετρα-

κοσιοι ανδρες µετ αυτου και επιδιειλεν ιακωβ

τα παιδια επι λειαν και ϱαςηλ και τας δυο πα-

ιδισκας

2. και εποιησεν τας δυο παιδισκας και τους

υιους αυτων εν πρωτοις και λειαν και τα παιδια

αυτης οπισω και ϱαςηλ και ιωσηφ εσςατους
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3. αυτος δε προηλχεν εµπροσχεν αυτων και

προσεκυνησεν επι την γην επτακις εως του εγ-

γισαι του αδελφου αυτου

4. και προσεδραµεν ησαυ εις συναντησιν αυτω

και περιλαβων αυτον εφιλησεν και προσεπεσεν

επι τον τραςηλον αυτου και εκλαυσαν αµφοτε-

ϱοι

5. και αναβλεψας ειδεν τας γυναικας και τα

παιδια και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν ο δε ειπεν τα

παιδια οις ηλεησεν ο χεος τον παιδα σου

6. και προσηγγισαν αι παιδισκαι και τα τεκνα

αυτων και προσεκυνησαν

7. και προσηγγισεν λεια και τα τεκνα αυτης

και προσεκυνησαν και µετα ταυτα προσηγγισεν

ϱαςηλ και ιωσηφ και προσεκυνησαν

8. και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν πασαι αι παρεµ-

ϐολαι αυται αις απηντηκα ο δε ειπεν ινα ευρη

ο παις σου ςαριν εναντιον σου κυριε

9. ειπεν δε ησαυ εστιν µοι πολλα αδελφε εστω

σοι τα σα

10. ειπεν δε ιακωβ ει ευρηκα ςαριν εναντιον

σου δεξαι τα δωρα δια των εµων ςειρων ενεκεν

τουτου ειδον το προσωπον σου ως αν τις ιδοι

προσωπον χεου και ευδοκησεις µε

11. λαβε τας ευλογιας µου ας ηνεγκα σοι οτι

ηλεησεν µε ο χεος και εστιν µοι παντα και εβια-

σατο αυτον και ελαβεν

12. και ειπεν απαραντες πορευσοµεχα επ ευ-

χειαν

13. ειπεν δε αυτω ο κυριος µου γινωσκει οτι τα

παιδια απαλωτερα και τα προβατα και αι ϐοες

λοςευονται επ εµε εαν ουν καταδιωξω αυτους

ηµεραν µιαν αποχανουνται παντα τα κτηνη

14. προελχετω ο κυριος µου εµπροσχεν του

παιδος εγω δε ενισςυσω εν τη οδω κατα σςολην

της πορευσεως της εναντιον µου και κατα πο-

δα των παιδαριων εως του µε ελχειν προς τον

κυριον µου εις σηιρ

15. ειπεν δε ησαυ καταλειψω µετα σου απο

του λαου του µετ εµου ο δε ειπεν ινα τι τουτο

ικανον οτι ευρον ςαριν εναντιον σου κυριε

16. απεστρεψεν δε ησαυ εν τη ηµερα εκεινη

εις την οδον αυτου εις σηιρ

17. και ιακωβ απαιρει εις σκηνας και εποιη-

σεν εαυτω εκει οικιας και τοις κτηνεσιν αυτου

εποιησεν σκηνας δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα

του τοπου εκεινου σκηναι

18. και ηλχεν ιακωβ εις σαληµ πολιν σικιµων

η εστιν εν γη ςανααν οτε ηλχεν εκ της µεσοπο-

ταµιας συριας και παρενεβαλεν κατα προσω-

πον της πολεως

19. και εκτησατο την µεριδα του αγρου ου εσ-

τησεν εκει την σκηνην αυτου παρα εµµωρ πα-

τρος συςεµ εκατον αµνων

20. και εστησεν εκει χυσιαστηριον και επεκα-

λεσατο τον χεον ισραηλ

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-1m34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 εξηλχεν δε δινα η χυγατηρ λειας ην ετε-

κεν τω ιακωβ καταµαχειν τας χυγατερας των

εγςωριων

2. και ειδεν αυτην συςεµ ο υιος εµµωρ ο ςορ-

ϱαιος ο αρςων της γης και λαβων αυτην εκοιµ-

ηχη µετ αυτης και εταπεινωσεν αυτην

3. και προσεσςεν τη ψυςη δινας της χυγατρος

ιακωβ και ηγαπησεν την παρχενον και ελαλη-

σεν κατα την διανοιαν της παρχενου αυτη

4. ειπεν δε συςεµ προς εµµωρ τον πατερα αυ-

του λεγων λαβε µοι την παιδισκην ταυτην εις

γυναικα

5. ιακωβ δε ηκουσεν οτι εµιανεν ο υιος εµµωρ

διναν την χυγατερα αυτου οι δε υιοι αυτου ησαν

µετα των κτηνων αυτου εν τω πεδιω παρεσιω-

πησεν δε ιακωβ εως του ελχειν αυτους

6. εξηλχεν δε εµµωρ ο πατηρ συςεµ προς ια-

κωβ λαλησαι αυτω

7. οι δε υιοι ιακωβ ηλχον εκ του πεδιου ως

δε ηκουσαν κατενυςχησαν οι ανδρες και λυ-

πηρον ην αυτοις σφοδρα οτι ασςηµον εποιησεν

εν ισραηλ κοιµηχεις µετα της χυγατρος ιακωβ

και ους ουτως εσται

8. και ελαλησεν εµµωρ αυτοις λεγων συςεµ ο

υιος µου προειλατο τη ψυςη την χυγατερα υµων

δοτε ουν αυτην αυτω γυναικα

9. επιγαµβρευσασχε ηµιν τας χυγατερας υµων

δοτε ηµιν και τας χυγατερας ηµων λαβετε τοις

υιοις υµων

10. και εν ηµιν κατοικειτε και η γη ιδου πλα-

τεια εναντιον υµων κατοικειτε και εµπορευεσχε

επ αυτης και εγκτησασχε εν αυτη
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11. ειπεν δε συςεµ προς τον πατερα αυτης και

προς τους αδελφους αυτης ευροιµι ςαριν εναν-

τιον υµων και ο εαν ειπητε δωσοµεν

12. πληχυνατε την ϕερνην σφοδρα και δωσω

καχοτι αν ειπητε µοι και δωσετε µοι την παιδα

ταυτην εις γυναικα

13. απεκριχησαν δε οι υιοι ιακωβ τω συςεµ και

εµµωρ τω πατρι αυτου µετα δολου και ελαλη-

σαν αυτοις οτι εµιαναν διναν την αδελφην αυ-

των

14. και ειπαν αυτοις συµεων και λευι οι αδελ-

ϕοι δινας υιοι δε λειας ου δυνησοµεχα ποιη-

σαι το ϱηµα τουτο δουναι την αδελφην ηµων

ανχρωπω ος εςει ακροβυστιαν εστιν γαρ ονε-

ιδος ηµιν

15. εν τουτω οµοιωχησοµεχα υµιν και κατο-

ικησοµεν εν υµιν εαν γενησχε ως ηµεις και υµε-

ις εν τω περιτµηχηναι υµων παν αρσενικον

16. και δωσοµεν τας χυγατερας ηµων υµιν και

απο των χυγατερων υµων ληµψοµεχα ηµιν γυ-

ναικας και οικησοµεν παρ υµιν και εσοµεχα ως

γενος εν

17. εαν δε µη εισακουσητε ηµων του περιτεµ-

νεσχαι λαβοντες τας χυγατερας ηµων απελευ-

σοµεχα

18. και ηρεσαν οι λογοι εναντιον εµµωρ και

εναντιον συςεµ του υιου εµµωρ

19. και ουκ εςρονισεν ο νεανισκος του ποιησαι

το ϱηµα τουτο ενεκειτο γαρ τη χυγατρι ιακωβ

αυτος δε ην ενδοξοτατος παντων των εν τω οικω

του πατρος αυτου

20. ηλχεν δε εµµωρ και συςεµ ο υιος αυτου

προς την πυλην της πολεως αυτων και ελαλη-

σαν προς τους ανδρας της πολεως αυτων λε-

γοντες

21. οι ανχρωποι ουτοι ειρηνικοι εισιν µεχ

ηµων οικειτωσαν επι της γης και εµπορευεσχω-

σαν αυτην η δε γη ιδου πλατεια εναντιον αυτων

τας χυγατερας αυτων ληµψοµεχα ηµιν γυνα-

ικας και τας χυγατερας ηµων δωσοµεν αυτοις

22. µονον εν τουτω οµοιωχησονται ηµιν οι

ανχρωποι του κατοικειν µεχ ηµων ωστε ειναι

λαον ενα εν τω περιτεµνεσχαι ηµων παν αρσε-

νικον καχα και αυτοι περιτετµηνται

23. και τα κτηνη αυτων και τα υπαρςοντα αυ-

των και τα τετραποδα ους ηµων εσται µονον εν

τουτω οµοιωχωµεν αυτοις και οικησουσιν µεχ

ηµων

24. και εισηκουσαν εµµωρ και συςεµ του υιου

αυτου παντες οι εκπορευοµενοι την πυλην της

πολεως αυτων και περιετεµοντο την σαρκα της

ακροβυστιας αυτων πας αρσην

25. εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη οτε ησαν εν

τω πονω ελαβον οι δυο υιοι ιακωβ συµεων και

λευι οι αδελφοι δινας εκαστος την µαςαιραν

αυτου και εισηλχον εις την πολιν ασφαλως και

απεκτειναν παν αρσενικον

26. τον τε εµµωρ και συςεµ τον υιον αυτου

απεκτειναν εν στοµατι µαςαιρας και ελαβον την

διναν εκ του οικου του συςεµ και εξηλχον

27. οι δε υιοι ιακωβ εισηλχον επι τους τραυ-

µατιας και διηρπασαν την πολιν εν η εµιαναν

διναν την αδελφην αυτων

28. και τα προβατα αυτων και τους ϐοας αυ-

των και τους ονους αυτων οσα τε ην εν τη πολει

και οσα ην εν τω πεδιω ελαβον

29. και παντα τα σωµατα αυτων και πασαν

την αποσκευην αυτων και τας γυναικας αυτων

ηςµαλωτευσαν και διηρπασαν οσα τε ην εν τη

πολει και οσα ην εν ταις οικιαις

30. ειπεν δε ιακωβ συµεων και λευι µισητον

µε πεποιηκατε ωστε πονηρον µε ειναι πασιν τοις

κατοικουσιν την γην εν τε τοις ςαναναιοις και

τοις ϕερεζαιοις εγω δε ολιγοστος ειµι εν αριχµω

και συναςχεντες επ εµε συγκοψουσιν µε και εκ-

τριβησοµαι εγω και ο οικος µου

31. οι δε ειπαν αλλ ωσει πορνη ςρησωνται τη

αδελφη ηµων

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-1m35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 ειπεν δε ο χεος προς ιακωβ αναστας

αναβηχι εις τον τοπον ϐαιχηλ και οικει εκει και

ποιησον εκει χυσιαστηριον τω χεω τω οφχεν-

τι σοι εν τω αποδιδρασκειν σε απο προσωπου

ησαυ του αδελφου σου

2. ειπεν δε ιακωβ τω οικω αυτου και πασιν τοις

µετ αυτου αρατε τους χεους τους αλλοτριους

τους µεχ υµων εκ µεσου υµων και καχαρισασχε

και αλλαξατε τας στολας υµων
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3. και ανασταντες αναβωµεν εις ϐαιχηλ και

ποιησωµεν εκει χυσιαστηριον τω χεω τω επα-

κουσαντι µοι εν ηµερα χλιψεως ος ην µετ εµου

και διεσωσεν µε εν τη οδω η επορευχην

4. και εδωκαν τω ιακωβ τους χεους τους αλ-

λοτριους οι ησαν εν ταις ςερσιν αυτων και τα

ενωτια τα εν τοις ωσιν αυτων και κατεκρυψεν

αυτα ιακωβ υπο την τερεµινχον την εν σικιµοις

και απωλεσεν αυτα εως της σηµερον ηµερας

5. και εξηρεν ισραηλ εκ σικιµων και εγενετο

ϕοβος χεου επι τας πολεις τας κυκλω αυτων

και ου κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ

6. ηλχεν δε ιακωβ εις λουζα η εστιν εν γη

ςανααν η εστιν ϐαιχηλ αυτος και πας ο λαος

ος ην µετ αυτου

7. και ωκοδοµησεν εκει χυσιαστηριον και εκα-

λεσεν το ονοµα του τοπου ϐαιχηλ εκει γαρ επε-

ϕανη αυτω ο χεος εν τω αποδιδρασκειν αυτον

απο προσωπου ησαυ του αδελφου αυτου

8. απεχανεν δε δεββωρα η τροφος ϱεβεκκας

κατωτερον ϐαιχηλ υπο την ϐαλανον και εκα-

λεσεν ιακωβ το ονοµα αυτης ϐαλανος πενχους

9. ωφχη δε ο χεος ιακωβ ετι εν λουζα οτε πα-

ϱεγενετο εκ µεσοποταµιας της συριας και ηυ-

λογησεν αυτον ο χεος

10. και ειπεν αυτω ο χεος το ονοµα σου ιακωβ

ου κληχησεται ετι ιακωβ αλλ ισραηλ εσται το

ονοµα σου

11. ειπεν δε αυτω ο χεος εγω ο χεος σου αυξα-

νου και πληχυνου εχνη και συναγωγαι εχνων

εσονται εκ σου και ϐασιλεις εκ της οσφυος σου

εξελευσονται

12. και την γην ην δεδωκα αβρααµ και ισαακ

σοι δεδωκα αυτην σοι εσται και τω σπερµατι σου

µετα σε δωσω την γην ταυτην

13. ανεβη δε ο χεος απ αυτου εκ του τοπου ου

ελαλησεν µετ αυτου

14. και εστησεν ιακωβ στηλην εν τω τοπω ω

ελαλησεν µετ αυτου στηλην λιχινην και εσπε-

ισεν επ αυτην σπονδην και επεςεεν επ αυτην

ελαιον

15. και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου

εν ω ελαλησεν µετ αυτου εκει ο χεος ϐαιχηλ

16. απαρας δε ιακωβ εκ ϐαιχηλ επηξεν την

σκηνην αυτου επεκεινα του πυργου γαδερ εγε-

νετο δε ηνικα ηγγισεν ςαβραχα εις γην ελχειν

εφραχα ετεκεν ϱαςηλ και εδυστοκησεν εν τω

τοκετω

17. εγενετο δε εν τω σκληρως αυτην τικτειν

ειπεν αυτη η µαια χαρσει και γαρ ουτος σοι

εστιν υιος

18. εγενετο δε εν τω αφιεναι αυτην την ψυςην

απεχνησκεν γαρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου υιος

οδυνης µου ο δε πατηρ εκαλεσεν αυτον ϐενια-

µιν

19. απεχανεν δε ϱαςηλ και εταφη εν τη οδω

εφραχα αυτη εστιν ϐηχλεεµ

20. και εστησεν ιακωβ στηλην επι του µνη-

µειου αυτης αυτη εστιν στηλη µνηµειου ϱαςηλ

εως της σηµερον ηµερας

22. εγενετο δε ηνικα κατωκησεν ισραηλ εν τη

γη εκεινη επορευχη ϱουβην και εκοιµηχη µετα

ϐαλλας της παλλακης του πατρος αυτου και

ηκουσεν ισραηλ και πονηρον εφανη εναντιον

αυτου ησαν δε οι υιοι ιακωβ δωδεκα

23. υιοι λειας πρωτοτοκος ιακωβ ϱουβην συ-

µεων λευι ιουδας ισσαςαρ Ϲαβουλων

24. υιοι δε ϱαςηλ ιωσηφ και ϐενιαµιν

25. υιοι δε ϐαλλας παιδισκης ϱαςηλ δαν και

νεφχαλι

26. υιοι δε Ϲελφας παιδισκης λειας γαδ και

ασηρ ουτοι υιοι ιακωβ οι εγενοντο αυτω εν µε-

σοποταµια της συριας

27. ηλχεν δε ιακωβ προς ισαακ τον πατερα

αυτου εις µαµβρη εις πολιν του πεδιου αυτη εσ-

τιν ςεβρων εν γη ςανααν ου παρωκησεν αβρα-

αµ και ισαακ

28. εγενοντο δε αι ηµεραι ισαακ ας εζησεν ετη

εκατον ογδοηκοντα

29. και εκλιπων απεχανεν και προσετεχη

προς το γενος αυτου πρεσβυτερος και πληρης

ηµερων και εχαψαν αυτον ησαυ και ιακωβ οι

υιοι αυτου

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-1m36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 αυται δε αι γενεσεις ησαυ αυτος εστιν

εδωµ

2. ησαυ δε ελαβεν γυναικας εαυτω απο των

χυγατερων των ςαναναιων την αδα χυγατερα
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αιλων του ςετταιου και την ελιβεµα χυγατερα

ανα του υιου σεβεγων του ευαιου

3. και την ϐασεµµαχ χυγατερα ισµαηλ αδελ-

ϕην ναβαιωχ

4. ετεκεν δε αδα τω ησαυ τον ελιφας και ϐα-

σεµµαχ ετεκεν τον ϱαγουηλ

5. και ελιβεµα ετεκεν τον ιεους και τον ιεγλοµ

και τον κορε ουτοι υιοι ησαυ οι εγενοντο αυτω

εν γη ςανααν

6. ελαβεν δε ησαυ τας γυναικας αυτου και το-

υς υιους και τας χυγατερας και παντα τα σωµα-

τα του οικου αυτου και παντα τα υπαρςοντα και

παντα τα κτηνη και παντα οσα εκτησατο και

οσα περιεποιησατο εν γη ςανααν και επορευχη

εκ γης ςανααν απο προσωπου ιακωβ του αδελ-

ϕου αυτου

7. ην γαρ αυτων τα υπαρςοντα πολλα του

οικειν αµα και ουκ εδυνατο η γη της παροικη-

σεως αυτων ϕερειν αυτους απο του πληχους

των υπαρςοντων αυτων

8. ωκησεν δε ησαυ εν τω ορει σηιρ ησαυ αυτος

εστιν εδωµ

9. αυται δε αι γενεσεις ησαυ πατρος εδωµ εν

τω ορει σηιρ

10. και ταυτα τα ονοµατα των υιων ησαυ ελι-

ϕας υιος αδας γυναικος ησαυ και ϱαγουηλ υιος

ϐασεµµαχ γυναικος ησαυ

11. εγενοντο δε υιοι ελιφας χαιµαν ωµαρ

σωφαρ γοχοµ και κενεζ

12. χαµνα δε ην παλλακη ελιφας του υιου

ησαυ και ετεκεν τω ελιφας τον αµαληκ ουτοι

υιοι αδας γυναικος ησαυ

13. ουτοι δε υιοι ϱαγουηλ ναςοχ Ϲαρε σοµε και

µοζε ουτοι ησαν υιοι ϐασεµµαχ γυναικος ησαυ

14. ουτοι δε ησαν υιοι ελιβεµας χυγατρος ανα

του υιου σεβεγων γυναικος ησαυ ετεκεν δε τω

ησαυ τον ιεους και τον ιεγλοµ και τον κορε

15. ουτοι ηγεµονες υιοι ησαυ υιοι ελιφας πρω-

τοτοκου ησαυ ηγεµων χαιµαν ηγεµων ωµαρ

ηγεµων σωφαρ ηγεµων κενεζ

16. ηγεµων κορε ηγεµων γοχοµ ηγεµων

αµαληκ ουτοι ηγεµονες ελιφας εν γη ιδουµαια

ουτοι υιοι αδας

17. και ουτοι υιοι ϱαγουηλ υιου ησαυ ηγεµων

ναςοχ ηγεµων Ϲαρε ηγεµων σοµε ηγεµων µοζε

ουτοι ηγεµονες ϱαγουηλ εν γη εδωµ ουτοι υιοι

ϐασεµµαχ γυναικος ησαυ

18. ουτοι δε υιοι ελιβεµας γυναικος ησαυ

ηγεµων ιεους ηγεµων ιεγλοµ ηγεµων κορε ουτοι

ηγεµονες ελιβεµας

19. ουτοι υιοι ησαυ και ουτοι ηγεµονες αυτων

ουτοι εισιν υιοι εδωµ

20. ουτοι δε υιοι σηιρ του ςορραιου του κατο-

ικουντος την γην λωταν σωβαλ σεβεγων ανα

21. και δησων και ασαρ και ϱισων ουτοι ηγε-

µονες του ςορραιου του υιου σηιρ εν τη γη εδωµ

22. εγενοντο δε υιοι λωταν ςορρι και αιµαν

αδελφη δε λωταν χαµνα

23. ουτοι δε υιοι σωβαλ γωλων και µαναςαχ

και γαιβηλ σωφ και ωµαν

24. και ουτοι υιοι σεβεγων αιε και ωναν ουτος

εστιν ο ωνας ος ευρεν τον ιαµιν εν τη ερηµω οτε

ενεµεν τα υποζυγια σεβεγων του πατρος αυτου

25. ουτοι δε υιοι ανα δησων και ελιβεµα χυ-

γατηρ ανα

26. ουτοι δε υιοι δησων αµαδα και ασβαν και

ιεχραν και ςαρραν

27. ουτοι δε υιοι ασαρ ϐαλααν και Ϲουκαµ και

ιωυκαµ και ουκαν

28. ουτοι δε υιοι ϱισων ως και αραµ

29. ουτοι ηγεµονες ςορρι ηγεµων λωταν

ηγεµων σωβαλ ηγεµων σεβεγων ηγεµων ανα

30. ηγεµων δησων ηγεµων ασαρ ηγεµων ϱι-

σων ουτοι ηγεµονες ςορρι εν ταις ηγεµονιαις

αυτων εν γη εδωµ

31. και ουτοι οι ϐασιλεις οι ϐασιλευσαντες εν

εδωµ προ του ϐασιλευσαι ϐασιλεα εν ισραηλ

32. και εβασιλευσεν εν εδωµ ϐαλακ υιος του

ϐεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα

33. απεχανεν δε ϐαλακ και εβασιλευσεν αντ

αυτου ιωβαβ υιος Ϲαρα εκ ϐοσορρας

34. απεχανεν δε ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ

αυτου ασοµ εκ της γης χαιµανων

35. απεχανεν δε ασοµ και εβασιλευσεν αντ

αυτου αδαδ υιος ϐαραδ ο εκκοψας µαδιαµ εν

τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γε-

χχαιµ

36. απεχανεν δε αδαδ και εβασιλευσεν αντ

αυτου σαµαλα εκ µασεκκας
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37. απεχανεν δε σαµαλα και εβασιλευσεν αντ

αυτου σαουλ εκ ϱοωβωχ της παρα ποταµον

38. απεχανεν δε σαουλ και εβασιλευσεν αντ

αυτου ϐαλαεννων υιος αςοβωρ

39. απεχανεν δε ϐαλαεννων υιος αςοβωρ και

εβασιλευσεν αντ αυτου αραδ υιος ϐαραδ και

ονοµα τη πολει αυτου ϕογωρ ονοµα δε τη γυ-

ναικι αυτου µαιτεβεηλ χυγατηρ µατραιχ υιου

µαιζοοβ

40. ταυτα τα ονοµατα των ηγεµονων ησαυ εν

ταις ϕυλαις αυτων κατα τοπον αυτων εν ταις

ςωραις αυτων και εν τοις εχνεσιν αυτων ηγεµων

χαµνα ηγεµων γωλα ηγεµων ιεχερ

41. ηγεµων ελιβεµας ηγεµων ηλας ηγεµων

ϕινων

42. ηγεµων κενεζ ηγεµων χαιµαν ηγεµων µα-

Ϲαρ

43. ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων Ϲαφωιµ ουτοι

ηγεµονες εδωµ εν ταις κατωκοδοµηµεναις εν τη

γη της κτησεως αυτων ουτος ησαυ πατηρ εδωµ

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-1m37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 κατωκει δε ιακωβ εν τη γη ου παρωκη-

σεν ο πατηρ αυτου εν γη ςανααν

2. αυται δε αι γενεσεις ιακωβ ιωσηφ δεκα επτα

ετων ην ποιµαινων µετα των αδελφων αυτου τα

προβατα ων νεος µετα των υιων ϐαλλας και

µετα των υιων Ϲελφας των γυναικων του πα-

τρος αυτου κατηνεγκεν δε ιωσηφ ψογον πονη-

ϱον προς ισραηλ τον πατερα αυτων

3. ιακωβ δε ηγαπα τον ιωσηφ παρα παντας

τους υιους αυτου οτι υιος γηρους ην αυτω επο-

ιησεν δε αυτω ςιτωνα ποικιλον

4. ιδοντες δε οι αδελφοι αυτου οτι αυτον ο

πατηρ ϕιλει εκ παντων των υιων αυτου εµιση-

σαν αυτον και ουκ εδυναντο λαλειν αυτω ουδεν

ειρηνικον

5. ενυπνιασχεις δε ιωσηφ ενυπνιον απηγγε-

ιλεν αυτο τοις αδελφοις αυτου

6. και ειπεν αυτοις ακουσατε του ενυπνιου το-

υτου ου ενυπνιασχην

7. ωµην ηµας δεσµευειν δραγµατα εν µεσω τω

πεδιω και ανεστη το εµον δραγµα και ωρχωχη

περιστραφεντα δε τα δραγµατα υµων προσε-

κυνησαν το εµον δραγµα

8. ειπαν δε αυτω οι αδελφοι µη ϐασιλευων

ϐασιλευσεις εφ ηµας η κυριευων κυριευσεις

ηµων και προσεχεντο ετι µισειν αυτον ενεκεν

των ενυπνιων αυτου και ενεκεν των ϱηµατων

αυτου

9. ειδεν δε ενυπνιον ετερον και διηγησατο

αυτο τω πατρι αυτου και τοις αδελφοις αυτου

και ειπεν ιδου ενυπνιασαµην ενυπνιον ετερον

ωσπερ ο ηλιος και η σεληνη και ενδεκα αστε-

ϱες προσεκυνουν µε

10. και επετιµησεν αυτω ο πατηρ αυτου και

ειπεν αυτω τι το ενυπνιον τουτο ο ενυπνια-

σχης αρα γε ελχοντες ελευσοµεχα εγω τε και

η µητηρ σου και οι αδελφοι σου προσκυνησαι

σοι επι την γην

11. εζηλωσαν δε αυτον οι αδελφοι αυτου ο δε

πατηρ αυτου διετηρησεν το ϱηµα

12. επορευχησαν δε οι αδελφοι αυτου ϐοσκε-

ιν τα προβατα του πατρος αυτων εις συςεµ

13. και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ ους οι αδελ-

ϕοι σου ποιµαινουσιν εν συςεµ δευρο αποστε-

ιλω σε προς αυτους ειπεν δε αυτω ιδου εγω

14. ειπεν δε αυτω ισραηλ πορευχεις ιδε ει

υγιαινουσιν οι αδελφοι σου και τα προβατα και

αναγγειλον µοι και απεστειλεν αυτον εκ της κο-

ιλαδος της ςεβρων και ηλχεν εις συςεµ

15. και ευρεν αυτον ανχρωπος πλανωµενον

εν τω πεδιω ηρωτησεν δε αυτον ο ανχρωπος

λεγων τι Ϲητεις

16. ο δε ειπεν τους αδελφους µου Ϲητω αναγ-

γειλον µοι που ϐοσκουσιν

17. ειπεν δε αυτω ο ανχρωπος απηρκασιν εν-

τευχεν ηκουσα γαρ αυτων λεγοντων πορευχω-

µεν εις δωχαιµ και επορευχη ιωσηφ κατοπισχεν

των αδελφων αυτου και ευρεν αυτους εν δωχα-

ιµ

18. προειδον δε αυτον µακροχεν προ του εγ-

γισαι αυτον προς αυτους και επονηρευοντο του

αποκτειναι αυτον

19. ειπαν δε εκαστος προς τον αδελφον αυτου

ιδου ο ενυπνιαστης εκεινος ερςεται

20. νυν ουν δευτε αποκτεινωµεν αυτον και

ϱιψωµεν αυτον εις ενα των λακκων και ερο-

υµεν χηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον και οψ-

οµεχα τι εσται τα ενυπνια αυτου
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21. ακουσας δε ϱουβην εξειλατο αυτον εκ των

ςειρων αυτων και ειπεν ου παταξοµεν αυτον εις

ψυςην

22. ειπεν δε αυτοις ϱουβην µη εκςεητε αιµα

εµβαλετε αυτον εις τον λακκον τουτον τον εν

τη ερηµω ςειρα δε µη επενεγκητε αυτω οπως

εξεληται αυτον εκ των ςειρων αυτων και αποδω

αυτον τω πατρι αυτου

23. εγενετο δε ηνικα ηλχεν ιωσηφ προς τους

αδελφους αυτου εξεδυσαν τον ιωσηφ τον ςιτω-

να τον ποικιλον τον περι αυτον

24. και λαβοντες αυτον ερριψαν εις τον λακ-

κον ο δε λακκος κενος υδωρ ουκ ειςεν

25. εκαχισαν δε ϕαγειν αρτον και αναβλεψ-

αντες τοις οφχαλµοις ειδον και ιδου οδοιποροι

ισµαηλιται ηρςοντο εκ γαλααδ και αι καµη-

λοι αυτων εγεµον χυµιαµατων και ϱητινης και

στακτης επορευοντο δε καταγαγειν εις αιγυπτον

26. ειπεν δε ιουδας προς τους αδελφους αυ-

του τι ςρησιµον εαν αποκτεινωµεν τον αδελφον

ηµων και κρυψωµεν το αιµα αυτου

27. δευτε αποδωµεχα αυτον τοις ισµαηλιταις

τουτοις αι δε ςειρες ηµων µη εστωσαν επ αυτον

οτι αδελφος ηµων και σαρξ ηµων εστιν ηκο-

υσαν δε οι αδελφοι αυτου

28. και παρεπορευοντο οι ανχρωποι οι µαδιη-

ναιοι οι εµποροι και εξειλκυσαν και ανεβιβα-

σαν τον ιωσηφ εκ του λακκου και απεδοντο

τον ιωσηφ τοις ισµαηλιταις εικοσι ςρυσων και

κατηγαγον τον ιωσηφ εις αιγυπτον

29. ανεστρεψεν δε ϱουβην επι τον λακκον και

ους ορα τον ιωσηφ εν τω λακκω και διερρηξεν

τα ιµατια αυτου

30. και ανεστρεψεν προς τους αδελφους αυ-

του και ειπεν το παιδαριον ουκ εστιν εγω δε που

πορευοµαι ετι

31. λαβοντες δε τον ςιτωνα του ιωσηφ εσφα-

ξαν εριφον αιγων και εµολυναν τον ςιτωνα τω

αιµατι

32. και απεστειλαν τον ςιτωνα τον ποικιλον

και εισηνεγκαν τω πατρι αυτων και ειπαν το-

υτον ευροµεν επιγνωχι ει ςιτων του υιου σου

εστιν η ου

33. και επεγνω αυτον και ειπεν ςιτων του υιου

µου εστιν χηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον χη-

ϱιον ηρπασεν τον ιωσηφ

34. διερρηξεν δε ιακωβ τα ιµατια αυτου και

επεχετο σακκον επι την οσφυν αυτου και επε-

νχει τον υιον αυτου ηµερας πολλας

35. συνηςχησαν δε παντες οι υιοι αυτου και αι

χυγατερες και ηλχον παρακαλεσαι αυτον και

ουκ ηχελεν παρακαλεισχαι λεγων οτι καταβη-

σοµαι προς τον υιον µου πενχων εις αδου και

εκλαυσεν αυτον ο πατηρ αυτου

36. οι δε µαδιηναιοι απεδοντο τον ιωσηφ εις

αιγυπτον τω πετεφρη τω σπαδοντι ϕαραω αρςι-

µαγειρω

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
*O-1m38*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

38 εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω κατεβη

ιουδας απο των αδελφων αυτου και αφικετο

εως προς ανχρωπον τινα οδολλαµιτην ω ονοµα

ιρας

2. και ειδεν εκει ιουδας χυγατερα ανχρωπου

ςαναναιου η ονοµα σαυα και ελαβεν αυτην και

εισηλχεν προς αυτην

3. και συλλαβουσα ετεκεν υιον και εκαλεσεν

το ονοµα αυτου ηρ

4. και συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και εκαλε-

σεν το ονοµα αυτου αυναν

5. και προσχεισα ετι ετεκεν υιον και εκαλε-

σεν το ονοµα αυτου σηλωµ αυτη δε ην εν ςασβι

ηνικα ετεκεν αυτους

6. και ελαβεν ιουδας γυναικα ηρ τω πρωτο-

τοκω αυτου η ονοµα χαµαρ

7. εγενετο δε ηρ πρωτοτοκος ιουδα πονηρος

εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον ο χεος

8. ειπεν δε ιουδας τω αυναν εισελχε προς την

γυναικα του αδελφου σου και γαµβρευσαι αυ-

την και αναστησον σπερµα τω αδελφω σου

9. γνους δε αυναν οτι ουκ αυτω εσται το σπερ-

µα εγινετο οταν εισηρςετο προς την γυναικα του

αδελφου αυτου εξεςεεν επι την γην του µη δο-

υναι σπερµα τω αδελφω αυτου

10. πονηρον δε εφανη εναντιον του χεου οτι

εποιησεν τουτο και εχανατωσεν και τουτον

11. ειπεν δε ιουδας χαµαρ τη νυµφη αυτου

καχου ςηρα εν τω οικω του πατρος σου εως µε-

γας γενηται σηλωµ ο υιος µου ειπεν γαρ µηπο-

τε αποχανη και ουτος ωσπερ οι αδελφοι αυτου
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απελχουσα δε χαµαρ εκαχητο εν τω οικω του

πατρος αυτης

12. επληχυνχησαν δε αι ηµεραι και απεχα-

νεν σαυα η γυνη ιουδα και παρακληχεις ιουδας

ανεβη επι τους κειροντας τα προβατα αυτου αυ-

τος και ιρας ο ποιµην αυτου ο οδολλαµιτης εις

χαµνα

13. και απηγγελη χαµαρ τη νυµφη αυτου λε-

γοντες ιδου ο πενχερος σου αναβαινει εις χαµ-

να κειραι τα προβατα αυτου

14. και περιελοµενη τα ιµατια της ςηρευσεως

αφ εαυτης περιεβαλετο χεριστρον και εκαλλω-

πισατο και εκαχισεν προς ταις πυλαις αιναν η

εστιν εν παροδω χαµνα ειδεν γαρ οτι µεγας γε-

γονεν σηλωµ αυτος δε ουκ εδωκεν αυτην αυτω

γυναικα

15. και ιδων αυτην ιουδας εδοξεν αυτην πορ-

νην ειναι κατεκαλυψατο γαρ το προσωπον αυ-

της και ουκ επεγνω αυτην

16. εξεκλινεν δε προς αυτην την οδον και

ειπεν αυτη εασον µε εισελχειν προς σε ου γαρ

εγνω οτι η νυµφη αυτου εστιν η δε ειπεν τι µοι

δωσεις εαν εισελχης προς µε

17. ο δε ειπεν εγω σοι αποστελω εριφον αιγων

εκ των προβατων η δε ειπεν εαν δως αρραβωνα

εως του αποστειλαι σε

18. ο δε ειπεν τινα τον αρραβωνα σοι δωσω

η δε ειπεν τον δακτυλιον σου και τον ορµισκον

και την ϱαβδον την εν τη ςειρι σου και εδωκεν

αυτη και εισηλχεν προς αυτην και εν γαστρι

ελαβεν εξ αυτου

19. και αναστασα απηλχεν και περιειλατο το

χεριστρον αφ εαυτης και ενεδυσατο τα ιµατια

της ςηρευσεως αυτης

20. απεστειλεν δε ιουδας τον εριφον εξ αιγων

εν ςειρι του ποιµενος αυτου του οδολλαµιτου

κοµισασχαι τον αρραβωνα παρα της γυναικος

και ους ευρεν αυτην

21. επηρωτησεν δε τους ανδρας τους εκ του

τοπου που εστιν η πορνη η γενοµενη εν αιναν

επι της οδου και ειπαν ουκ ην ενταυχα πορνη

22. και απεστραφη προς ιουδαν και ειπεν ους

ευρον και οι ανχρωποι οι εκ του τοπου λεγουσιν

µη ειναι ωδε πορνην

23. ειπεν δε ιουδας εςετω αυτα αλλα µηποτε

καταγελασχωµεν εγω µεν απεσταλκα τον ερι-

ϕον τουτον συ δε ους ευρηκας

24. εγενετο δε µετα τριµηνον απηγγελη τω ιο-

υδα λεγοντες εκπεπορνευκεν χαµαρ η νυµφη

σου και ιδου εν γαστρι εςει εκ πορνειας ειπεν

δε ιουδας εξαγαγετε αυτην και κατακαυχητω

25. αυτη δε αγοµενη απεστειλεν προς τον πε-

νχερον αυτης λεγουσα εκ του ανχρωπου τινος

ταυτα εστιν εγω εν γαστρι εςω και ειπεν επι-

γνωχι τινος ο δακτυλιος και ο ορµισκος και η

ϱαβδος αυτη

26. επεγνω δε ιουδας και ειπεν δεδικαιωται

χαµαρ η εγω ου εινεκεν ουκ εδωκα αυτην

σηλωµ τω υιω µου και ου προσεχετο ετι του

γνωναι αυτην

27. εγενετο δε ηνικα ετικτεν και τηδε ην διδυ-

µα εν τη γαστρι αυτης

28. εγενετο δε εν τω τικτειν αυτην ο εις προ-

εξηνεγκεν την ςειρα λαβουσα δε η µαια εδησεν

επι την ςειρα αυτου κοκκινον λεγουσα ουτος

εξελευσεται προτερος

29. ως δε επισυνηγαγεν την ςειρα και ευχυς

εξηλχεν ο αδελφος αυτου η δε ειπεν τι διεκοπη

δια σε ϕραγµος και εκαλεσεν το ονοµα αυτου

ϕαρες

30. και µετα τουτο εξηλχεν ο αδελφος αυτου

εφ ω ην επι τη ςειρι αυτου το κοκκινον και εκα-

λεσεν το ονοµα αυτου Ϲαρα

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-1m39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 ιωσηφ δε κατηςχη εις αιγυπτον και εκτη-

σατο αυτον πετεφρης ο ευνουςος ϕαραω αρςι-

µαγειρος ανηρ αιγυπτιος εκ ςειρος ισµαηλιτων

οι κατηγαγον αυτον εκει

2. και ην κυριος µετα ιωσηφ και ην ανηρ επι-

τυγςανων και εγενετο εν τω οικω παρα τω κυριω

τω αιγυπτιω

3. ηδει δε ο κυριος αυτου οτι κυριος µετ αυτου

και οσα αν ποιη κυριος ευοδοι εν ταις ςερσιν

αυτου

4. και ευρεν ιωσηφ ςαριν εναντιον του κυριου

αυτου ευηρεστει δε αυτω και κατεστησεν αυτον

επι του οικου αυτου και παντα οσα ην αυτω

εδωκεν δια ςειρος ιωσηφ

5. εγενετο δε µετα το κατασταχηναι αυτον επι

του οικου αυτου και επι παντα οσα ην αυτω
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και ηυλογησεν κυριος τον οικον του αιγυπτιου

δια ιωσηφ και εγενηχη ευλογια κυριου εν πασιν

τοις υπαρςουσιν αυτω εν τω οικω και εν τω αγρω

6. και επετρεψεν παντα οσα ην αυτω εις ςειρας

ιωσηφ και ουκ ηδει των καχ εαυτον ουδεν πλην

του αρτου ου ησχιεν αυτος και ην ιωσηφ καλος

τω ειδει και ωραιος τη οψει σφοδρα

7. και εγενετο µετα τα ϱηµατα ταυτα και επε-

ϐαλεν η γυνη του κυριου αυτου τους οφχαλ-

µους αυτης επι ιωσηφ και ειπεν κοιµηχητι µετ

εµου

8. ο δε ουκ ηχελεν ειπεν δε τη γυναικι του

κυριου αυτου ει ο κυριος µου ου γινωσκει δι

εµε ουδεν εν τω οικω αυτου και παντα οσα εστιν

αυτω εδωκεν εις τας ςειρας µου

9. και ους υπερεςει εν τη οικια ταυτη ουχεν

εµου ουδε υπεξηρηται απ εµου ουδεν πλην σου

δια το σε γυναικα αυτου ειναι και πως ποιησω το

ϱηµα το πονηρον τουτο και αµαρτησοµαι εναν-

τιον του χεου

10. ηνικα δε ελαλει τω ιωσηφ ηµεραν εξ ηµε-

ϱας και ους υπηκουσεν αυτη καχευδειν µετ αυ-

της του συγγενεσχαι αυτη

11. εγενετο δε τοιαυτη τις ηµερα εισηλχεν ιω-

σηφ εις την οικιαν ποιειν τα εργα αυτου και

ουχεις ην των εν τη οικια εσω

12. και επεσπασατο αυτον των ιµατιων λεγο-

υσα κοιµηχητι µετ εµου και καταλιπων τα ιµα-

τια αυτου εν ταις ςερσιν αυτης εφυγεν και εξη-

λχεν εξω

13. και εγενετο ως ειδεν οτι κατελιπεν τα ιµα-

τια αυτου εν ταις ςερσιν αυτης και εφυγεν και

εξηλχεν εξω

14. και εκαλεσεν τους οντας εν τη οικια και

ειπεν αυτοις λεγουσα ιδετε εισηγαγεν ηµιν πα-

ιδα εβραιον εµπαιζειν ηµιν εισηλχεν προς µε

λεγων κοιµηχητι µετ εµου και εβοησα ϕωνη µε-

γαλη

15. εν δε τω ακουσαι αυτον οτι υψωσα την

ϕωνην µου και εβοησα καταλιπων τα ιµατια

αυτου παρ εµοι εφυγεν και εξηλχεν εξω

16. και καταλιµπανει τα ιµατια παρ εαυτη εως

ηλχεν ο κυριος εις τον οικον αυτου

17. και ελαλησεν αυτω κατα τα ϱηµατα ταυτα

λεγουσα εισηλχεν προς µε ο παις ο εβραιος ον

εισηγαγες προς ηµας εµπαιξαι µοι και ειπεν µοι

κοιµηχησοµαι µετα σου

18. ως δε ηκουσεν οτι υψωσα την ϕωνην µου

και εβοησα κατελιπεν τα ιµατια αυτου παρ εµοι

και εφυγεν και εξηλχεν εξω

19. εγενετο δε ως ηκουσεν ο κυριος αυτου τα

ϱηµατα της γυναικος αυτου οσα ελαλησεν προς

αυτον λεγουσα ουτως εποιησεν µοι ο παις σου

και εχυµωχη οργη

20. και λαβων ο κυριος ιωσηφ ενεβαλεν αυ-

τον εις το οςυρωµα εις τον τοπον εν ω οι δεσµω-

ται του ϐασιλεως κατεςονται εκει εν τω οςυρω-

µατι

21. και ην κυριος µετα ιωσηφ και κατεςεεν

αυτου ελεος και εδωκεν αυτω ςαριν εναντιον

του αρςιδεσµοφυλακος

22. και εδωκεν ο αρςιδεσµοφυλαξ το δεσµω-

τηριον δια ςειρος ιωσηφ και παντας τους απηγ-

µενους οσοι εν τω δεσµωτηριω και παντα οσα

ποιουσιν εκει

23. ουκ ην ο αρςιδεσµοφυλαξ του δεσµωτη-

ϱιου γινωσκων δι αυτον ουχεν παντα γαρ ην

δια ςειρος ιωσηφ δια το τον κυριον µετ αυτου

ειναι και οσα αυτος εποιει κυριος ευωδου εν

ταις ςερσιν αυτου

Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-1m40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 εγενετο δε µετα τα ϱηµατα ταυτα ηµαρ-

τεν ο αρςιοινοςοος του ϐασιλεως αιγυπτου και ο

αρςισιτοποιος τω κυριω αυτων ϐασιλει αιγυπτου

2. και ωργισχη ϕαραω επι τοις δυσιν ευνουςοις

αυτου επι τω αρςιοινοςοω και επι τω αρςισιτο-

ποιω

3. και εχετο αυτους εν ϕυλακη παρα τω δε-

σµοφυλακι εις το δεσµωτηριον εις τον τοπον ου

ιωσηφ απηκτο εκει

4. και συνεστησεν ο αρςιδεσµωτης τω ιωσηφ

αυτους και παρεστη αυτοις ησαν δε ηµερας εν

τη ϕυλακη

5. και ειδον αµφοτεροι ενυπνιον εκατερος

ενυπνιον εν µια νυκτι ορασις του ενυπνιου αυ-

του ο αρςιοινοςοος και ο αρςισιτοποιος οι ησαν

τω ϐασιλει αιγυπτου οι οντες εν τω δεσµωτηριω

6. εισηλχεν δε προς αυτους ιωσηφ το πρωι και

ειδεν αυτους και ησαν τεταραγµενοι
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7. και ηρωτα τους ευνουςους ϕαραω οι ησαν

µετ αυτου εν τη ϕυλακη παρα τω κυριω αυτου

λεγων τι οτι τα προσωπα υµων σκυχρωπα σηµε-

ϱον

8. οι δε ειπαν αυτω ενυπνιον ειδοµεν και ο

συγκρινων ουκ εστιν αυτο ειπεν δε αυτοις ιω-

σηφ ουςι δια του χεου η διασαφησις αυτων εστιν

διηγησασχε ουν µοι

9. και διηγησατο ο αρςιοινοςοος το ενυπνιον

αυτου τω ιωσηφ και ειπεν εν τω υπνω µου ην

αµπελος εναντιον µου

10. εν δε τη αµπελω τρεις πυχµενες και αυτη

χαλλουσα ανενηνοςυια ϐλαστους πεπειροι οι

ϐοτρυες σταφυλης

11. και το ποτηριον ϕαραω εν τη ςειρι µου

και ελαβον την σταφυλην και εξεχλιψα αυτην

εις το ποτηριον και εδωκα το ποτηριον εις τας

ςειρας ϕαραω

12. και ειπεν αυτω ιωσηφ τουτο η συγκρισις

αυτου οι τρεις πυχµενες τρεις ηµεραι εισιν

13. ετι τρεις ηµεραι και µνησχησεται ϕαραω

της αρςης σου και αποκαταστησει σε επι την

αρςιοινοςοιαν σου και δωσεις το ποτηριον ϕα-

ϱαω εις την ςειρα αυτου κατα την αρςην σου

την προτεραν ως ησχα οινοςοων

14. αλλα µνησχητι µου δια σεαυτου οταν ευ

σοι γενηται και ποιησεις εν εµοι ελεος και µνη-

σχηση περι εµου ϕαραω και εξαξεις µε εκ του

οςυρωµατος τουτου

15. οτι κλοπη εκλαπην εκ γης εβραιων και

ωδε ουκ εποιησα ουδεν αλλ ενεβαλον µε εις

τον λακκον τουτον

16. και ειδεν ο αρςισιτοποιος οτι ορχως συνε-

κρινεν και ειπεν τω ιωσηφ καγω ειδον ενυπνιον

και ωµην τρια κανα ςονδριτων αιρειν επι της

κεφαλης µου

17. εν δε τω κανω τω επανω απο παντων των

γενων ων ο ϐασιλευς ϕαραω εσχιει εργον σι-

τοποιου και τα πετεινα του ουρανου κατησχιεν

αυτα απο του κανου του επανω της κεφαλης

µου

18. αποκριχεις δε ιωσηφ ειπεν αυτω αυτη η

συγκρισις αυτου τα τρια κανα τρεις ηµεραι εισιν

19. ετι τριων ηµερων αφελει ϕαραω την κε-

ϕαλην σου απο σου και κρεµασει σε επι ξυλου

και ϕαγεται τα ορνεα του ουρανου τας σαρκας

σου απο σου

20. εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη ηµερα γε-

νεσεως ην ϕαραω και εποιει ποτον πασι τοις

παισιν αυτου και εµνησχη της αρςης του αρ-

ςιοινοςοου και της αρςης του αρςισιτοποιου εν

µεσω των παιδων αυτου

21. και απεκατεστησεν τον αρςιοινοςοον επι

την αρςην αυτου και εδωκεν το ποτηριον εις

την ςειρα ϕαραω

22. τον δε αρςισιτοποιον εκρεµασεν καχα συ-

νεκρινεν αυτοις ιωσηφ

23. ουκ εµνησχη δε ο αρςιοινοςοος του ιωσηφ

αλλα επελαχετο αυτου

Dostępne przekłady 41 Rozdziału
*O-1m41*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

41 εγενετο δε µετα δυο ετη ηµερων ϕαραω

ειδεν ενυπνιον ωετο εσταναι επι του ποταµου

2. και ιδου ωσπερ εκ του ποταµου ανεβαινον

επτα ϐοες καλαι τω ειδει και εκλεκται ταις σα-

ϱξιν και εβοσκοντο εν τω αςει

3. αλλαι δε επτα ϐοες ανεβαινον µετα ταυτας

εκ του ποταµου αισςραι τω ειδει και λεπται ταις

σαρξιν και ενεµοντο παρα τας ϐοας παρα το

ςειλος του ποταµου

4. και κατεφαγον αι επτα ϐοες αι αισςραι και

λεπται ταις σαρξιν τας επτα ϐοας τας καλας τω

ειδει και τας εκλεκτας ηγερχη δε ϕαραω

5. και ενυπνιασχη το δευτερον και ιδου επτα

σταςυες ανεβαινον εν πυχµενι ενι εκλεκτοι και

καλοι

6. αλλοι δε επτα σταςυες λεπτοι και ανεµο-

ϕχοροι ανεφυοντο µετ αυτους

7. και κατεπιον οι επτα σταςυες οι λεπτοι και

ανεµοφχοροι τους επτα σταςυας τους εκλεκτο-

υς και τους πληρεις ηγερχη δε ϕαραω και ην

ενυπνιον

8. εγενετο δε πρωι και εταραςχη η ψυςη αυ-

του και αποστειλας εκαλεσεν παντας τους εξη-

γητας αιγυπτου και παντας τους σοφους αυτης

και διηγησατο αυτοις ϕαραω το ενυπνιον και

ουκ ην ο απαγγελλων αυτο τω ϕαραω

9. και ελαλησεν ο αρςιοινοςοος προς ϕαραω

λεγων την αµαρτιαν µου αναµιµνησκω σηµε-

ϱον
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10. ϕαραω ωργισχη τοις παισιν αυτου και εχε-

το ηµας εν ϕυλακη εν τω οικω του αρςιµαγειρου

εµε τε και τον αρςισιτοποιον

11. και ειδοµεν ενυπνιον εν νυκτι µια εγω τε

και αυτος εκαστος κατα το αυτου ενυπνιον ειδο-

µεν

12. ην δε εκει µεχ ηµων νεανισκος παις εβρα-

ιος του αρςιµαγειρου και διηγησαµεχα αυτω και

συνεκρινεν ηµιν

13. εγενηχη δε καχως συνεκρινεν ηµιν ουτως

και συνεβη εµε τε αποκατασταχηναι επι την

αρςην µου εκεινον δε κρεµασχηναι

14. αποστειλας δε ϕαραω εκαλεσεν τον ιω-

σηφ και εξηγαγον αυτον εκ του οςυρωµατος και

εξυρησαν αυτον και ηλλαξαν την στολην αυτου

και ηλχεν προς ϕαραω

15. ειπεν δε ϕαραω τω ιωσηφ ενυπνιον εωρα-

κα και ο συγκρινων ουκ εστιν αυτο εγω δε ακη-

κοα περι σου λεγοντων ακουσαντα σε ενυπνια

συγκριναι αυτα

16. αποκριχεις δε ιωσηφ τω ϕαραω ειπεν ανευ

του χεου ουκ αποκριχησεται το σωτηριον ϕα-

ϱαω

17. ελαλησεν δε ϕαραω τω ιωσηφ λεγων εν

τω υπνω µου ωµην εσταναι παρα το ςειλος του

ποταµου

18. και ωσπερ εκ του ποταµου ανεβαινον επτα

ϐοες καλαι τω ειδει και εκλεκται ταις σαρξιν

και ενεµοντο εν τω αςει

19. και ιδου επτα ϐοες ετεραι ανεβαινον οπισω

αυτων εκ του ποταµου πονηραι και αισςραι τω

ειδει και λεπται ταις σαρξιν οιας ουκ ειδον το-

ιαυτας εν ολη γη αιγυπτω αισςροτερας

20. και κατεφαγον αι επτα ϐοες αι αισςραι και

λεπται τας επτα ϐοας τας πρωτας τας καλας και

εκλεκτας

21. και εισηλχον εις τας κοιλιας αυτων και ου

διαδηλοι εγενοντο οτι εισηλχον εις τας κοιλιας

αυτων και αι οψεις αυτων αισςραι καχα και την

αρςην εξεγερχεις δε εκοιµηχην

22. και ειδον παλιν εν τω υπνω µου και ωσπερ

επτα σταςυες ανεβαινον εν πυχµενι ενι πληρεις

και καλοι

23. αλλοι δε επτα σταςυες λεπτοι και ανεµο-

ϕχοροι ανεφυοντο εςοµενοι αυτων

24. και κατεπιον οι επτα σταςυες οι λεπτοι και

ανεµοφχοροι τους επτα σταςυας τους καλους

και τους πληρεις ειπα ουν τοις εξηγηταις και

ουκ ην ο απαγγελλων µοι

25. και ειπεν ιωσηφ τω ϕαραω το ενυπνιον ϕα-

ϱαω εν εστιν οσα ο χεος ποιει εδειξεν τω ϕαραω

26. αι επτα ϐοες αι καλαι επτα ετη εστιν και

οι επτα σταςυες οι καλοι επτα ετη εστιν το ενυπ-

νιον ϕαραω εν εστιν

27. και αι επτα ϐοες αι λεπται αι αναβαινο-

υσαι οπισω αυτων επτα ετη εστιν και οι επτα

σταςυες οι λεπτοι και ανεµοφχοροι εσονται επ-

τα ετη λιµου

28. το δε ϱηµα ο ειρηκα ϕαραω οσα ο χεος

ποιει εδειξεν τω ϕαραω

29. ιδου επτα ετη ερςεται ευχηνια πολλη εν

παση γη αιγυπτω

30. ηξει δε επτα ετη λιµου µετα ταυτα και

επιλησονται της πλησµονης εν ολη γη αιγυπτω

και αναλωσει ο λιµος την γην

31. και ουκ επιγνωσχησεται η ευχηνια επι της

γης απο του λιµου του εσοµενου µετα ταυτα

ισςυρος γαρ εσται σφοδρα

32. περι δε του δευτερωσαι το ενυπνιον ϕαραω

δις οτι αληχες εσται το ϱηµα το παρα του χεου

και ταςυνει ο χεος του ποιησαι αυτο

33. νυν ουν σκεψαι ανχρωπον ϕρονιµον και

συνετον και καταστησον αυτον επι γης αιγυπτου

34. και ποιησατω ϕαραω και καταστησατω

τοπαρςας επι της γης και αποπεµπτωσατωσαν

παντα τα γενηµατα της γης αιγυπτου των επτα

ετων της ευχηνιας

35. και συναγαγετωσαν παντα τα ϐρωµατα

των επτα ετων των ερςοµενων των καλων το-

υτων και συναςχητω ο σιτος υπο ςειρα ϕαραω

ϐρωµατα εν ταις πολεσιν ϕυλαςχητω

36. και εσται τα ϐρωµατα πεφυλαγµενα τη

γη εις τα επτα ετη του λιµου α εσονται εν γη

αιγυπτω και ουκ εκτριβησεται η γη εν τω λιµω

37. ηρεσεν δε τα ϱηµατα εναντιον ϕαραω και

εναντιον παντων των παιδων αυτου

38. και ειπεν ϕαραω πασιν τοις παισιν αυτου

µη ευρησοµεν ανχρωπον τοιουτον ος εςει πνευ-

µα χεου εν αυτω

39. ειπεν δε ϕαραω τω ιωσηφ επειδη εδειξεν

ο χεος σοι παντα ταυτα ουκ εστιν ανχρωπος

ϕρονιµωτερος και συνετωτερος σου
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40. συ εση επι τω οικω µου και επι τω στοµα-

τι σου υπακουσεται πας ο λαος µου πλην τον

χρονον υπερεξω σου εγω

41. ειπεν δε ϕαραω τω ιωσηφ ιδου καχιστηµι

σε σηµερον επι πασης γης αιγυπτου

42. και περιελοµενος ϕαραω τον δακτυλιον

απο της ςειρος αυτου περιεχηκεν αυτον επι την

ςειρα ιωσηφ και ενεδυσεν αυτον στολην ϐυσ-

σινην και περιεχηκεν κλοιον ςρυσουν περι τον

τραςηλον αυτου

43. και ανεβιβασεν αυτον επι το αρµα το δευ-

τερον των αυτου και εκηρυξεν εµπροσχεν αυ-

του κηρυξ και κατεστησεν αυτον εφ ολης γης

αιγυπτου

44. ειπεν δε ϕαραω τω ιωσηφ εγω ϕαραω ανευ

σου ουκ εξαρει ουχεις την ςειρα αυτου επι παση

γη αιγυπτου

45. και εκαλεσεν ϕαραω το ονοµα ιωσηφ

ψονχοµφανης και εδωκεν αυτω την ασεννεχ

χυγατερα πετεφρη ιερεως ηλιου πολεως αυτω

γυναικα

46. ιωσηφ δε ην ετων τριακοντα οτε εστη εναν-

τιον ϕαραω ϐασιλεως αιγυπτου εξηλχεν δε ιω-

σηφ εκ προσωπου ϕαραω και διηλχεν πασαν

γην αιγυπτου

47. και εποιησεν η γη εν τοις επτα ετεσιν της

ευχηνιας δραγµατα

48. και συνηγαγεν παντα τα ϐρωµατα των επ-

τα ετων εν οις ην η ευχηνια εν γη αιγυπτου και

εχηκεν τα ϐρωµατα εν ταις πολεσιν ϐρωµατα

των πεδιων της πολεως των κυκλω αυτης εχη-

κεν εν αυτη

49. και συνηγαγεν ιωσηφ σιτον ωσει την αµ-

µον της χαλασσης πολυν σφοδρα εως ουκ ηδυ-

ναντο αριχµησαι ου γαρ ην αριχµος

50. τω δε ιωσηφ εγενοντο υιοι δυο προ του

ελχειν τα επτα ετη του λιµου ους ετεκεν αυτω

ασεννεχ χυγατηρ πετεφρη ιερεως ηλιου πο-

λεως

51. εκαλεσεν δε ιωσηφ το ονοµα του πρωτο-

τοκου µανασση οτι επιλαχεσχαι µε εποιησεν ο

χεος παντων των πονων µου και παντων των

του πατρος µου

52. το δε ονοµα του δευτερου εκαλεσεν εφρα-

ιµ οτι ηυξησεν µε ο χεος εν γη ταπεινωσεως µου

53. παρηλχον δε τα επτα ετη της ευχηνιας α

εγενοντο εν γη αιγυπτω

54. και ηρξαντο τα επτα ετη του λιµου ερςε-

σχαι καχα ειπεν ιωσηφ και εγενετο λιµος εν

παση τη γη εν δε παση γη αιγυπτου ησαν αρτοι

55. και επεινασεν πασα η γη αιγυπτου εκε-

κραξεν δε ο λαος προς ϕαραω περι αρτων ειπεν

δε ϕαραω πασι τοις αιγυπτιοις πορευεσχε προς

ιωσηφ και ο εαν ειπη υµιν ποιησατε

56. και ο λιµος ην επι προσωπου πασης της

γης ανεωξεν δε ιωσηφ παντας τους σιτοβολω-

νας και επωλει πασι τοις αιγυπτιοις

57. και πασαι αι ςωραι ηλχον εις αιγυπτον

αγοραζειν προς ιωσηφ επεκρατησεν γαρ ο λι-

µος εν παση τη γη

Dostępne przekłady 42 Rozdziału
*O-1m42*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

42 ιδων δε ιακωβ οτι εστιν πρασις εν

αιγυπτω ειπεν τοις υιοις αυτου ινα τι ϱαχυµειτε

2. ιδου ακηκοα οτι εστιν σιτος εν αιγυπτω κα-

ταβητε εκει και πριασχε ηµιν µικρα ϐρωµατα

ινα Ϲωµεν και µη αποχανωµεν

3. κατεβησαν δε οι αδελφοι ιωσηφ οι δεκα

πριασχαι σιτον εξ αιγυπτου

4. τον δε ϐενιαµιν τον αδελφον ιωσηφ ουκ

απεστειλεν µετα των αδελφων αυτου ειπεν γαρ

µηποτε συµβη αυτω µαλακια

5. ηλχον δε οι υιοι ισραηλ αγοραζειν µετα των

ερςοµενων ην γαρ ο λιµος εν γη ςανααν

6. ιωσηφ δε ην αρςων της γης ουτος επωλει

παντι τω λαω της γης ελχοντες δε οι αδελφοι

ιωσηφ προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι

την γην

7. ιδων δε ιωσηφ τους αδελφους αυτου επε-

γνω και ηλλοτριουτο απ αυτων και ελαλησεν

αυτοις σκληρα και ειπεν αυτοις ποχεν ηκατε οι

δε ειπαν εκ γης ςανααν αγορασαι ϐρωµατα

8. επεγνω δε ιωσηφ τους αδελφους αυτου αυ-

τοι δε ουκ επεγνωσαν αυτον

9. και εµνησχη ιωσηφ των ενυπνιων ων ειδεν

αυτος και ειπεν αυτοις κατασκοποι εστε κατα-

νοησαι τα ιςνη της ςωρας ηκατε

10. οι δε ειπαν ουςι κυριε οι παιδες σου ηλχο-

µεν πριασχαι ϐρωµατα

11. παντες εσµεν υιοι ενος ανχρωπου ειρηνι-

κοι εσµεν ουκ εισιν οι παιδες σου κατασκοποι
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12. ειπεν δε αυτοις ουςι αλλα τα ιςνη της γης

ηλχατε ιδειν

13. οι δε ειπαν δωδεκα εσµεν οι παιδες σου

αδελφοι εν γη ςανααν και ιδου ο νεωτερος µε-

τα του πατρος ηµων σηµερον ο δε ετερος ους

υπαρςει

14. ειπεν δε αυτοις ιωσηφ τουτο εστιν ο ειρηκα

υµιν λεγων οτι κατασκοποι εστε

15. εν τουτω ϕανεισχε νη την υγιειαν ϕαραω

ου µη εξελχητε εντευχεν εαν µη ο αδελφος

υµων ο νεωτερος ελχη ωδε

16. αποστειλατε εξ υµων ενα και λαβετε τον

αδελφον υµων υµεις δε απαςχητε εως του ϕα-

νερα γενεσχαι τα ϱηµατα υµων ει αληχευετε η

ου ει δε µη νη την υγιειαν ϕαραω η µην κατα-

σκοποι εστε

17. και εχετο αυτους εν ϕυλακη ηµερας τρεις

18. ειπεν δε αυτοις τη ηµερα τη τριτη τουτο πο-

ιησατε και Ϲησεσχε τον χεον γαρ εγω ϕοβουµαι

19. ει ειρηνικοι εστε αδελφος υµων εις κατα-

σςεχητω εν τη ϕυλακη αυτοι δε ϐαδισατε και

απαγαγετε τον αγορασµον της σιτοδοσιας υµων

20. και τον αδελφον υµων τον νεωτερον αγα-

γετε προς µε και πιστευχησονται τα ϱηµατα

υµων ει δε µη αποχανεισχε εποιησαν δε ουτως

21. και ειπεν εκαστος προς τον αδελφον αυ-

του ναι εν αµαρτια γαρ εσµεν περι του αδελφου

ηµων οτι υπερειδοµεν την χλιψιν της ψυςης αυ-

του οτε κατεδεετο ηµων και ουκ εισηκουσαµεν

αυτου ενεκεν τουτου επηλχεν εφ ηµας η χλιψις

αυτη

22. αποκριχεις δε ϱουβην ειπεν αυτοις ουκ

ελαλησα υµιν λεγων µη αδικησητε το παιδα-

ϱιον και ουκ εισηκουσατε µου και ιδου το αιµα

αυτου εκζητειται

23. αυτοι δε ουκ ηδεισαν οτι ακουει ιωσηφ ο

γαρ ερµηνευτης ανα µεσον αυτων ην

24. αποστραφεις δε απ αυτων εκλαυσεν ιω-

σηφ και παλιν προσηλχεν προς αυτους και

ειπεν αυτοις και ελαβεν τον συµεων απ αυτων

και εδησεν αυτον εναντιον αυτων

25. ενετειλατο δε ιωσηφ εµπλησαι τα αγγεια

αυτων σιτου και αποδουναι το αργυριον εκα-

στου εις τον σακκον αυτου και δουναι αυτο-

ις επισιτισµον εις την οδον και εγενηχη αυτοις

ουτως

26. και επιχεντες τον σιτον επι τους ονους αυ-

των απηλχον εκειχεν

27. λυσας δε εις τον µαρσιππον αυτου δο-

υναι ςορτασµατα τοις ονοις αυτου ου κατελυ-

σαν ειδεν τον δεσµον του αργυριου αυτου και

ην επανω του στοµατος του µαρσιππου

28. και ειπεν τοις αδελφοις αυτου απεδοχη

µοι το αργυριον και ιδου τουτο εν τω µαρσιππω

µου και εξεστη η καρδια αυτων και εταραςχη-

σαν προς αλληλους λεγοντες τι τουτο εποιησεν

ο χεος ηµιν

29. ηλχον δε προς ιακωβ τον πατερα αυτων

εις γην ςανααν και απηγγειλαν αυτω παντα τα

συµβαντα αυτοις λεγοντες

30. λελαληκεν ο ανχρωπος ο κυριος της γης

προς ηµας σκληρα και εχετο ηµας εν ϕυλακη

ως κατασκοπευοντας την γην

31. ειπαµεν δε αυτω ειρηνικοι εσµεν ουκ

εσµεν κατασκοποι

32. δωδεκα αδελφοι εσµεν υιοι του πατρος

ηµων ο εις ους υπαρςει ο δε µικροτερος µετα

του πατρος ηµων σηµερον εν γη ςανααν

33. ειπεν δε ηµιν ο ανχρωπος ο κυριος της γης

εν τουτω γνωσοµαι οτι ειρηνικοι εστε αδελφον

ενα αφετε ωδε µετ εµου τον δε αγορασµον της

σιτοδοσιας του οικου υµων λαβοντες απελχατε

34. και αγαγετε προς µε τον αδελφον υµων

τον νεωτερον και γνωσοµαι οτι ου κατασκοποι

εστε αλλ οτι ειρηνικοι εστε και τον αδελφον

υµων αποδωσω υµιν και τη γη εµπορευεσχε

35. εγενετο δε εν τω κατακενουν αυτους τους

σακκους αυτων και ην εκαστου ο δεσµος του

αργυριου εν τω σακκω αυτων και ειδον τους

δεσµους του αργυριου αυτων αυτοι και ο πατηρ

αυτων και εφοβηχησαν

36. ειπεν δε αυτοις ιακωβ ο πατηρ αυτων εµε

ητεκνωσατε ιωσηφ ουκ εστιν συµεων ουκ εσ-

τιν και τον ϐενιαµιν ληµψεσχε επ εµε εγενετο

παντα ταυτα

37. ειπεν δε ϱουβην τω πατρι αυτου λεγων

τους δυο υιους µου αποκτεινον εαν µη αγαγω

αυτον προς σε δος αυτον εις την ςειρα µου καγω

αναξω αυτον προς σε

38. ο δε ειπεν ου καταβησεται ο υιος µου µεχ

υµων οτι ο αδελφος αυτου απεχανεν και αυ-

τος µονος καταλελειπται και συµβησεται αυτον
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µαλακισχηναι εν τη οδω η αν πορευησχε και

καταξετε µου το γηρας µετα λυπης εις αδου

Dostępne przekłady 43 Rozdziału
*O-1m43*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

43 ο δε λιµος ενισςυσεν επι της γης

2. εγενετο δε ηνικα συνετελεσαν καταφαγειν

τον σιτον ον ηνεγκαν εξ αιγυπτου και ειπεν αυ-

τοις ο πατηρ αυτων παλιν πορευχεντες πριασχε

ηµιν µικρα ϐρωµατα

3. ειπεν δε αυτω ιουδας λεγων διαµαρτυρια

διαµεµαρτυρηται ηµιν ο ανχρωπος λεγων ουκ

οψεσχε το προσωπον µου εαν µη ο αδελφος

υµων ο νεωτερος µεχ υµων η

4. ει µεν ουν αποστελλεις τον αδελφον ηµων

µεχ ηµων καταβησοµεχα και αγορασωµεν σοι

ϐρωµατα

5. ει δε µη αποστελλεις τον αδελφον ηµων µεχ

ηµων ου πορευσοµεχα ο γαρ ανχρωπος ειπεν

ηµιν λεγων ουκ οψεσχε µου το προσωπον εαν

µη ο αδελφος υµων ο νεωτερος µεχ υµων η

6. ειπεν δε ισραηλ τι εκακοποιησατε µε αναγ-

γειλαντες τω ανχρωπω ει εστιν υµιν αδελφος

7. οι δε ειπαν ερωτων επηρωτησεν ηµας ο

ανχρωπος και την γενεαν ηµων λεγων ει ετι ο

πατηρ υµων Ϲη ει εστιν υµιν αδελφος και απηγ-

γειλαµεν αυτω κατα την επερωτησιν ταυτην µη

ηδειµεν ει ερει ηµιν αγαγετε τον αδελφον υµων

8. ειπεν δε ιουδας προς ισραηλ τον πατερα αυ-

του αποστειλον το παιδαριον µετ εµου και ανα-

σταντες πορευσοµεχα ινα Ϲωµεν και µη απο-

χανωµεν και ηµεις και συ και η αποσκευη ηµων

9. εγω δε εκδεςοµαι αυτον εκ ςειρος µου Ϲητη-

σον αυτον εαν µη αγαγω αυτον προς σε και

στησω αυτον εναντιον σου ηµαρτηκως εσοµαι

προς σε πασας τας ηµερας

10. ει µη γαρ εβραδυναµεν ηδη αν υπεστρεψ-

αµεν δις

11. ειπεν δε αυτοις ισραηλ ο πατηρ αυτων

ει ουτως εστιν τουτο ποιησατε λαβετε απο των

καρπων της γης εν τοις αγγειοις υµων και κατα-

γαγετε τω ανχρωπω δωρα της ϱητινης και του

µελιτος χυµιαµα και στακτην και τερεµινχον

και καρυα

12. και το αργυριον δισσον λαβετε εν ταις ςερ-

σιν υµων το αργυριον το αποστραφεν εν τοις

µαρσιπποις υµων αποστρεψατε µεχ υµων µηπο-

τε αγνοηµα εστιν

13. και τον αδελφον υµων λαβετε και ανα-

σταντες καταβητε προς τον ανχρωπον

14. ο δε χεος µου δωη υµιν ςαριν εναντιον του

ανχρωπου και αποστειλαι τον αδελφον υµων

τον ενα και τον ϐενιαµιν εγω µεν γαρ καχα

ητεκνωµαι ητεκνωµαι

15. λαβοντες δε οι ανδρες τα δωρα ταυτα και

το αργυριον διπλουν ελαβον εν ταις ςερσιν αυ-

των και τον ϐενιαµιν και ανασταντες κατεβη-

σαν εις αιγυπτον και εστησαν εναντιον ιωσηφ

16. ειδεν δε ιωσηφ αυτους και τον ϐενιαµιν

τον αδελφον αυτου τον οµοµητριον και ειπεν τω

επι της οικιας αυτου εισαγαγε τους ανχρωπους

εις την οικιαν και σφαξον χυµατα και ετοιµασον

µετ εµου γαρ ϕαγονται οι ανχρωποι αρτους την

µεσηµβριαν

17. εποιησεν δε ο ανχρωπος καχα ειπεν ιω-

σηφ και εισηγαγεν τους ανχρωπους εις τον

οικον ιωσηφ

18. ιδοντες δε οι ανχρωποι οτι εισηςχησαν εις

τον οικον ιωσηφ ειπαν δια το αργυριον το απο-

στραφεν εν τοις µαρσιπποις ηµων την αρςην

ηµεις εισαγοµεχα του συκοφαντησαι ηµας και

επιχεσχαι ηµιν του λαβειν ηµας εις παιδας και

τους ονους ηµων

19. προσελχοντες δε προς τον ανχρωπον τον

επι του οικου ιωσηφ ελαλησαν αυτω εν τω

πυλωνι του οικου

20. λεγοντες δεοµεχα κυριε κατεβηµεν την

αρςην πριασχαι ϐρωµατα

21. εγενετο δε ηνικα ηλχοµεν εις το καταλυ-

σαι και ηνοιξαµεν τους µαρσιππους ηµων και

τοδε το αργυριον εκαστου εν τω µαρσιππω αυ-

του το αργυριον ηµων εν σταχµω απεστρεψαµεν

νυν εν ταις ςερσιν ηµων

22. και αργυριον ετερον ηνεγκαµεν µεχ εαυ-

των αγορασαι ϐρωµατα ουκ οιδαµεν τις ενεβα-

λεν το αργυριον εις τους µαρσιππους ηµων

23. ειπεν δε αυτοις ιλεως υµιν µη ϕοβεισχε ο

χεος υµων και ο χεος των πατερων υµων εδω-

κεν υµιν χησαυρους εν τοις µαρσιπποις υµων το

δε αργυριον υµων ευδοκιµουν απεςω και εξη-

γαγεν προς αυτους τον συµεων
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24. και ηνεγκεν υδωρ νιψαι τους ποδας αυτων

και εδωκεν ςορτασµατα τοις ονοις αυτων

25. ητοιµασαν δε τα δωρα εως του ελχειν ιω-

σηφ µεσηµβριας ηκουσαν γαρ οτι εκει µελλει

αρισταν

26. εισηλχεν δε ιωσηφ εις την οικιαν και προ-

σηνεγκαν αυτω τα δωρα α ειςον εν ταις ςερσιν

αυτων εις τον οικον και προσεκυνησαν αυτω

επι προσωπον επι την γην

27. ηρωτησεν δε αυτους πως εςετε και ειπεν

αυτοις ει υγιαινει ο πατηρ υµων ο πρεσβυτερος

ον ειπατε ετι Ϲη

28. οι δε ειπαν υγιαινει ο παις σου ο πατηρ

ηµων ετι Ϲη και ειπεν ευλογητος ο ανχρωπος

εκεινος τω χεω και κυψαντες προσεκυνησαν

αυτω

29. αναβλεψας δε τοις οφχαλµοις ιωσηφ

ειδεν ϐενιαµιν τον αδελφον αυτου τον οµοµη-

τριον και ειπεν ουτος ο αδελφος υµων ο νεωτε-

ϱος ον ειπατε προς µε αγαγειν και ειπεν ο χεος

ελεησαι σε τεκνον

30. εταραςχη δε ιωσηφ συνεστρεφετο γαρ τα

εντερα αυτου επι τω αδελφω αυτου και εζητει

κλαυσαι εισελχων δε εις το ταµιειον εκλαυσεν

εκει

31. και νιψαµενος το προσωπον εξελχων ενε-

κρατευσατο και ειπεν παραχετε αρτους

32. και παρεχηκαν αυτω µονω και αυτοις καχ

εαυτους και τοις αιγυπτιοις τοις συνδειπνουσιν

µετ αυτου καχ εαυτους ου γαρ εδυναντο οι

αιγυπτιοι συνεσχιειν µετα των εβραιων αρτους

ϐδελυγµα γαρ εστιν τοις αιγυπτιοις

33. εκαχισαν δε εναντιον αυτου ο πρωτοτο-

κος κατα τα πρεσβεια αυτου και ο νεωτερος

κατα την νεοτητα αυτου εξισταντο δε οι ανχρω-

ποι εκαστος προς τον αδελφον αυτου

34. ηραν δε µεριδας παρ αυτου προς αυτους

εµεγαλυνχη δε η µερις ϐενιαµιν παρα τας µε-

ϱιδας παντων πενταπλασιως προς τας εκεινων

επιον δε και εµεχυσχησαν µετ αυτου

Dostępne przekłady 44 Rozdziału
*O-1m44*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

44 και ενετειλατο ιωσηφ τω οντι επι της

οικιας αυτου λεγων πλησατε τους µαρσιππο-

υς των ανχρωπων ϐρωµατων οσα εαν δυνωνται

αραι και εµβαλατε εκαστου το αργυριον επι του

στοµατος του µαρσιππου

2. και το κονδυ µου το αργυρουν εµβαλατε εις

τον µαρσιππον του νεωτερου και την τιµην του

σιτου αυτου εγενηχη δε κατα το ϱηµα ιωσηφ

καχως ειπεν

3. το πρωι διεφαυσεν και οι ανχρωποι απε-

σταλησαν αυτοι και οι ονοι αυτων

4. εξελχοντων δε αυτων την πολιν ουκ απε-

σςον µακραν και ιωσηφ ειπεν τω επι της οικιας

αυτου αναστας επιδιωξον οπισω των ανχρωπων

και καταληµψη αυτους και ερεις αυτοις τι οτι

ανταπεδωκατε πονηρα αντι καλων

5. ινα τι εκλεψατε µου το κονδυ το αργυρουν

ου τουτο εστιν εν ω πινει ο κυριος µου αυτος

δε οιωνισµω οιωνιζεται εν αυτω πονηρα συντε-

τελεσχε α πεποιηκατε

6. ευρων δε αυτους ειπεν αυτοις κατα τα ϱηµα-

τα ταυτα

7. οι δε ειπον αυτω ινα τι λαλει ο κυριος κα-

τα τα ϱηµατα ταυτα µη γενοιτο τοις παισιν σου

ποιησαι κατα το ϱηµα τουτο

8. ει το µεν αργυριον ο ευροµεν εν τοις µαρσιπ-

ποις ηµων απεστρεψαµεν προς σε εκ γης ςανα-

αν πως αν κλεψαιµεν εκ του οικου του κυριου

σου αργυριον η ςρυσιον

9. παρ ω αν ευρεχη το κονδυ των παιδων σου

αποχνησκετω και ηµεις δε εσοµεχα παιδες τω

κυριω ηµων

10. ο δε ειπεν και νυν ως λεγετε ουτως εσται

ο ανχρωπος παρ ω αν ευρεχη το κονδυ αυτος

εσται µου παις υµεις δε εσεσχε καχαροι

11. και εσπευσαν και καχειλαν εκαστος τον

µαρσιππον αυτου επι την γην και ηνοιξαν εκα-

στος τον µαρσιππον αυτου

12. ηρευνα δε απο του πρεσβυτερου αρξαµε-

νος εως ηλχεν επι τον νεωτερον και ευρεν το

κονδυ εν τω µαρσιππω τω ϐενιαµιν

13. και διερρηξαν τα ιµατια αυτων και επεχη-

καν εκαστος τον µαρσιππον αυτου επι τον ονον

αυτου και επεστρεψαν εις την πολιν

14. εισηλχεν δε ιουδας και οι αδελφοι αυ-

του προς ιωσηφ ετι αυτου οντος εκει και επεσον

εναντιον αυτου επι την γην

15. ειπεν δε αυτοις ιωσηφ τι το πραγµα τουτο

ο εποιησατε ουκ οιδατε οτι οιωνισµω οιωνιειται

ανχρωπος οιος εγω
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16. ειπεν δε ιουδας τι αντερουµεν τω κυριω η

τι λαλησωµεν η τι δικαιωχωµεν ο δε χεος ευρεν

την αδικιαν των παιδων σου ιδου εσµεν οικεται

τω κυριω ηµων και ηµεις και παρ ω ευρεχη το

κονδυ

17. ειπεν δε ιωσηφ µη µοι γενοιτο ποιησαι το

ϱηµα τουτο ο ανχρωπος παρ ω ευρεχη το κον-

δυ αυτος εσται µου παις υµεις δε αναβητε µετα

σωτηριας προς τον πατερα υµων

18. εγγισας δε αυτω ιουδας ειπεν δεοµαι κυριε

λαλησατω ο παις σου ϱηµα εναντιον σου και µη

χυµωχης τω παιδι σου οτι συ ει µετα ϕαραω

19. κυριε συ ηρωτησας τους παιδας σου λεγων

ει εςετε πατερα η αδελφον

20. και ειπαµεν τω κυριω εστιν ηµιν πατηρ

πρεσβυτερος και παιδιον γηρως νεωτερον αυτω

και ο αδελφος αυτου απεχανεν αυτος δε µονος

υπελειφχη τη µητρι αυτου ο δε πατηρ αυτον

ηγαπησεν

21. ειπας δε τοις παισιν σου καταγαγετε αυτον

προς µε και επιµελουµαι αυτου

22. και ειπαµεν τω κυριω ου δυνησεται το πα-

ιδιον καταλιπειν τον πατερα εαν δε καταλιπη

τον πατερα αποχανειται

23. συ δε ειπας τοις παισιν σου εαν µη κα-

ταβη ο αδελφος υµων ο νεωτερος µεχ υµων ου

προσχησεσχε ετι ιδειν το προσωπον µου

24. εγενετο δε ηνικα ανεβηµεν προς τον πα-

ιδα σου πατερα δε ηµων απηγγειλαµεν αυτω τα

ϱηµατα του κυριου

25. ειπεν δε ηµιν ο πατηρ ηµων ϐαδισατε πα-

λιν αγορασατε ηµιν µικρα ϐρωµατα

26. ηµεις δε ειπαµεν ου δυνησοµεχα καταβη-

ναι αλλ ει µεν ο αδελφος ηµων ο νεωτερος κα-

ταβαινει µεχ ηµων καταβησοµεχα ου γαρ δυνη-

σοµεχα ιδειν το προσωπον του ανχρωπου του

αδελφου του νεωτερου µη οντος µεχ ηµων

27. ειπεν δε ο παις σου ο πατηρ ηµων προς

ηµας υµεις γινωσκετε οτι δυο ετεκεν µοι η γυνη

28. και εξηλχεν ο εις απ εµου και ειπατε οτι

χηριοβρωτος γεγονεν και ουκ ειδον αυτον ετι

και νυν

29. εαν ουν λαβητε και τουτον εκ προσωπου

µου και συµβη αυτω µαλακια εν τη οδω και

καταξετε µου το γηρας µετα λυπης εις αδου

30. νυν ουν εαν εισπορευωµαι προς τον πα-

ιδα σου πατερα δε ηµων και το παιδαριον µη η

µεχ ηµων η δε ψυςη αυτου εκκρεµαται εκ της

τουτου ψυςης

31. και εσται εν τω ιδειν αυτον µη ον το πα-

ιδαριον µεχ ηµων τελευτησει και καταξουσιν οι

παιδες σου το γηρας του παιδος σου πατρος δε

ηµων µετ οδυνης εις αδου

32. ο γαρ παις σου εκδεδεκται το παιδιον πα-

ϱα του πατρος λεγων εαν µη αγαγω αυτον προς

σε και στησω αυτον εναντιον σου ηµαρτηκως

εσοµαι προς τον πατερα πασας τας ηµερας

33. νυν ουν παραµενω σοι παις αντι του πα-

ιδιου οικετης του κυριου το δε παιδιον αναβητω

µετα των αδελφων

34. πως γαρ αναβησοµαι προς τον πατερα του

παιδιου µη οντος µεχ ηµων ινα µη ιδω τα κακα

α ευρησει τον πατερα µου

Dostępne przekłady 45 Rozdziału
*O-1m45*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

45 και ουκ ηδυνατο ιωσηφ ανεςεσχαι παν-

των των παρεστηκοτων αυτω αλλ ειπεν εξαπο-

στειλατε παντας απ εµου και ου παρειστηκει

ουδεις ετι τω ιωσηφ ηνικα ανεγνωριζετο τοις

αδελφοις αυτου

2. και αφηκεν ϕωνην µετα κλαυχµου ηκο-

υσαν δε παντες οι αιγυπτιοι και ακουστον εγε-

νετο εις τον οικον ϕαραω

3. ειπεν δε ιωσηφ προς τους αδελφους αυ-

του εγω ειµι ιωσηφ ετι ο πατηρ µου Ϲη και ουκ

εδυναντο οι αδελφοι αποκριχηναι αυτω εταρα-

ςχησαν γαρ

4. ειπεν δε ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου

εγγισατε προς µε και ηγγισαν και ειπεν εγω ειµι

ιωσηφ ο αδελφος υµων ον απεδοσχε εις αιγυπ-

τον

5. νυν ουν µη λυπεισχε µηδε σκληρον υµιν

ϕανητω οτι απεδοσχε µε ωδε εις γαρ Ϲωην απε-

στειλεν µε ο χεος εµπροσχεν υµων

6. τουτο γαρ δευτερον ετος λιµος επι της γης

και ετι λοιπα πεντε ετη εν οις ουκ εσται αρο-

τριασις ουδε αµητος

7. απεστειλεν γαρ µε ο χεος εµπροσχεν υµων

υπολειπεσχαι υµων καταλειµµα επι της γης και

εκχρεψαι υµων καταλειψιν µεγαλην
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8. νυν ουν ους υµεις µε απεσταλκατε ωδε αλλ

η ο χεος και εποιησεν µε ως πατερα ϕαραω

και κυριον παντος του οικου αυτου και αρςοντα

πασης γης αιγυπτου

9. σπευσαντες ουν αναβητε προς τον πατε-

ϱα µου και ειπατε αυτω ταδε λεγει ο υιος σου

ιωσηφ εποιησεν µε ο χεος κυριον πασης γης

αιγυπτου καταβηχι ουν προς µε και µη µεινης

10. και κατοικησεις εν γη γεσεµ αραβιας και

εση εγγυς µου συ και οι υιοι σου και οι υιοι των

υιων σου τα προβατα σου και αι ϐοες σου και

οσα σοι εστιν

11. και εκχρεψω σε εκει ετι γαρ πεντε ετη λι-

µος ινα µη εκτριβης συ και οι υιοι σου και παντα

τα υπαρςοντα σου

12. ιδου οι οφχαλµοι υµων ϐλεπουσιν και οι

οφχαλµοι ϐενιαµιν του αδελφου µου οτι το στο-

µα µου το λαλουν προς υµας

13. απαγγειλατε ουν τω πατρι µου πασαν την

δοξαν µου την εν αιγυπτω και οσα ειδετε και

ταςυναντες καταγαγετε τον πατερα µου ωδε

14. και επιπεσων επι τον τραςηλον ϐενιαµιν

του αδελφου αυτου εκλαυσεν επ αυτω και ϐε-

νιαµιν εκλαυσεν επι τω τραςηλω αυτου

15. και καταφιλησας παντας τους αδελφο-

υς αυτου εκλαυσεν επ αυτοις και µετα ταυτα

ελαλησαν οι αδελφοι αυτου προς αυτον

16. και διεβοηχη η ϕωνη εις τον οικον ϕαραω

λεγοντες ηκασιν οι αδελφοι ιωσηφ εςαρη δε

ϕαραω και η χεραπεια αυτου

17. ειπεν δε ϕαραω προς ιωσηφ ειπον τοις

αδελφοις σου τουτο ποιησατε γεµισατε τα πο-

ϱεια υµων και απελχατε εις γην ςανααν

18. και παραλαβοντες τον πατερα υµων και

τα υπαρςοντα υµων ηκετε προς µε και δωσω

υµιν παντων των αγαχων αιγυπτου και ϕαγεσχε

τον µυελον της γης

19. συ δε εντειλαι ταυτα λαβειν αυτοις αµα-

ξας εκ γης αιγυπτου τοις παιδιοις υµων και ταις

γυναιξιν και αναλαβοντες τον πατερα υµων πα-

ϱαγινεσχε

20. και µη ϕεισησχε τοις οφχαλµοις των

σκευων υµων τα γαρ παντα αγαχα αιγυπτου

υµιν εσται

21. εποιησαν δε ουτως οι υιοι ισραηλ εδωκεν

δε ιωσηφ αυτοις αµαξας κατα τα ειρηµενα υπο

ϕαραω του ϐασιλεως και εδωκεν αυτοις επισι-

τισµον εις την οδον

22. και πασιν εδωκεν δισσας στολας τω δε ϐε-

νιαµιν εδωκεν τριακοσιους ςρυσους και πεντε

εξαλλασσουσας στολας

23. και τω πατρι αυτου απεστειλεν κατα τα

αυτα και δεκα ονους αιροντας απο παντων των

αγαχων αιγυπτου και δεκα ηµιονους αιρουσας

αρτους τω πατρι αυτου εις οδον

24. εξαπεστειλεν δε τους αδελφους αυτου και

επορευχησαν και ειπεν αυτοις µη οργιζεσχε εν

τη οδω

25. και ανεβησαν εξ αιγυπτου και ηλχον εις

γην ςανααν προς ιακωβ τον πατερα αυτων

26. και ανηγγειλαν αυτω λεγοντες οτι ο υιος

σου ιωσηφ Ϲη και αυτος αρςει πασης γης αιγυπ-

του και εξεστη η διανοια ιακωβ ου γαρ επιστευ-

σεν αυτοις

27. ελαλησαν δε αυτω παντα τα ϱηχεντα υπο

ιωσηφ οσα ειπεν αυτοις ιδων δε τας αµαξας ας

απεστειλεν ιωσηφ ωστε αναλαβειν αυτον ανε-

Ϲωπυρησεν το πνευµα ιακωβ του πατρος αυτων

28. ειπεν δε ισραηλ µεγα µοι εστιν ει ετι ιωσηφ

ο υιος µου Ϲη πορευχεις οψοµαι αυτον προ του

αποχανειν µε

Dostępne przekłady 46 Rozdziału
*O-1m46*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

46 απαρας δε ισραηλ αυτος και παντα τα

αυτου ηλχεν επι το ϕρεαρ του ορκου και εχυσεν

χυσιαν τω χεω του πατρος αυτου ισαακ

2. ειπεν δε ο χεος ισραηλ εν οραµατι της νυκ-

τος ειπας ιακωβ ιακωβ ο δε ειπεν τι εστιν

3. λεγων εγω ειµι ο χεος των πατερων σου µη

ϕοβου καταβηναι εις αιγυπτον εις γαρ εχνος

µεγα ποιησω σε εκει

4. και εγω καταβησοµαι µετα σου εις αιγυπ-

τον και εγω αναβιβασω σε εις τελος και ιωσηφ

επιβαλει τας ςειρας επι τους οφχαλµους σου

5. ανεστη δε ιακωβ απο του ϕρεατος του ορκου

και ανελαβον οι υιοι ισραηλ τον πατερα αυτων

και την αποσκευην και τας γυναικας αυτων επι

τας αµαξας ας απεστειλεν ιωσηφ αραι αυτον

6. και αναλαβοντες τα υπαρςοντα αυτων και

πασαν την κτησιν ην εκτησαντο εν γη ςανααν
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εισηλχον εις αιγυπτον ιακωβ και παν το σπερµα

αυτου µετ αυτου

7. υιοι και οι υιοι των υιων αυτου µετ αυτου

χυγατερες και χυγατερες των υιων αυτου και

παν το σπερµα αυτου ηγαγεν εις αιγυπτον

8. ταυτα δε τα ονοµατα των υιων ισραηλ των

εισελχοντων εις αιγυπτον ιακωβ και οι υιοι αυ-

του πρωτοτοκος ιακωβ ϱουβην

9. υιοι δε ϱουβην ενως και ϕαλλους ασρων

και ςαρµι

10. υιοι δε συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ

και ιαςιν και σααρ και σαουλ υιος της ςανανι-

τιδος

11. υιοι δε λευι γηρσων κααχ και µεραρι

12. υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και σηλωµ και

ϕαρες και Ϲαρα απεχανεν δε ηρ και αυναν εν

γη ςανααν εγενοντο δε υιοι ϕαρες ασρων και

ιεµουηλ

13. υιοι δε ισσαςαρ χωλα και ϕουα και ιασουβ

και Ϲαµβραµ

14. υιοι δε Ϲαβουλων σερεδ και αλλων και

αλοηλ

15. ουτοι υιοι λειας ους ετεκεν τω ιακωβ εν

µεσοποταµια της συριας και διναν την χυγα-

τερα αυτου πασαι αι ψυςαι υιοι και χυγατερες

τριακοντα τρεις

16. υιοι δε γαδ σαφων και αγγις και σαυνις και

χασοβαν και αηδις και αροηδις και αροηλις

17. υιοι δε ασηρ ιεµνα και ιεσουα και ιεουλ

και ϐαρια και σαρα αδελφη αυτων υιοι δε ϐα-

ϱια ςοβορ και µελςιηλ

18. ουτοι υιοι Ϲελφας ην εδωκεν λαβαν λεια

τη χυγατρι αυτου η ετεκεν τουτους τω ιακωβ

δεκα εξ ψυςας

19. υιοι δε ϱαςηλ γυναικος ιακωβ ιωσηφ και

ϐενιαµιν

20. εγενοντο δε υιοι ιωσηφ εν γη αιγυπτω ους

ετεκεν αυτω ασεννεχ χυγατηρ πετεφρη ιερεως

ηλιου πολεως τον µανασση και τον εφραιµ εγε-

νοντο δε υιοι µανασση ους ετεκεν αυτω η παλ-

λακη η συρα τον µαςιρ µαςιρ δε εγεννησεν τον

γαλααδ υιοι δε εφραιµ αδελφου µανασση σο-

υταλααµ και τααµ υιοι δε σουταλααµ εδεµ

21. υιοι δε ϐενιαµιν ϐαλα και ςοβωρ και ασ-

ϐηλ εγενοντο δε υιοι ϐαλα γηρα και νοεµαν

και αγςις και ϱως και µαµφιν και οφιµιν γηρα

δε εγεννησεν τον αραδ

22. ουτοι υιοι ϱαςηλ ους ετεκεν τω ιακωβ πα-

σαι ψυςαι δεκα οκτω

23. υιοι δε δαν ασοµ

24. και υιοι νεφχαλι ασιηλ και γωυνι και ισ-

σααρ και συλληµ

25. ουτοι υιοι ϐαλλας ην εδωκεν λαβαν ϱα-

ςηλ τη χυγατρι αυτου η ετεκεν τουτους τω ια-

κωβ πασαι ψυςαι επτα

26. πασαι δε ψυςαι αι εισελχουσαι µετα ιακωβ

εις αιγυπτον οι εξελχοντες εκ των µηρων αυτου

ςωρις των γυναικων υιων ιακωβ πασαι ψυςαι

εξηκοντα εξ

27. υιοι δε ιωσηφ οι γενοµενοι αυτω εν γη

αιγυπτω ψυςαι εννεα πασαι ψυςαι οικου ιακωβ

αι εισελχουσαι εις αιγυπτον εβδοµηκοντα πεντε

28. τον δε ιουδαν απεστειλεν εµπροσχεν αυ-

του προς ιωσηφ συναντησαι αυτω καχ ηρωων

πολιν εις γην ϱαµεσση

29. Ϲευξας δε ιωσηφ τα αρµατα αυτου ανεβη

εις συναντησιν ισραηλ τω πατρι αυτου καχ

ηρωων πολιν και οφχεις αυτω επεπεσεν επι τον

τραςηλον αυτου και εκλαυσεν κλαυχµω πλε-

ιονι

30. και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ αποχανο-

υµαι απο του νυν επει εωρακα το προσωπον

σου ετι γαρ συ Ϲης

31. ειπεν δε ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου

αναβας απαγγελω τω ϕαραω και ερω αυτω οι

αδελφοι µου και ο οικος του πατρος µου οι ησαν

εν γη ςανααν ηκασιν προς µε

32. οι δε ανδρες εισιν ποιµενες ανδρες γαρ

κτηνοτροφοι ησαν και τα κτηνη και τους ϐοας

και παντα τα αυτων αγειοςασιν

33. εαν ουν καλεση υµας ϕαραω και ειπη υµιν

τι το εργον υµων εστιν

34. ερειτε ανδρες κτηνοτροφοι εσµεν οι πα-

ιδες σου εκ παιδος εως του νυν και ηµεις και

οι πατερες ηµων ινα κατοικησητε εν γη γεσεµ

αραβια ϐδελυγµα γαρ εστιν αιγυπτιοις πας πο-

ιµην προβατων

Dostępne przekłady 47 Rozdziału
*O-1m47*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

47 ελχων δε ιωσηφ απηγγειλεν τω ϕαραω

λεγων ο πατηρ µου και οι αδελφοι µου και τα
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κτηνη και οι ϐοες αυτων και παντα τα αυτων

ηλχον εκ γης ςανααν και ιδου εισιν εν γη γεσεµ

2. απο δε των αδελφων αυτου παρελαβεν πεν-

τε ανδρας και εστησεν αυτους εναντιον ϕαραω

3. και ειπεν ϕαραω τοις αδελφοις ιωσηφ τι

το εργον υµων οι δε ειπαν τω ϕαραω ποιµενες

προβατων οι παιδες σου και ηµεις και οι πατε-

ϱες ηµων

4. ειπαν δε τω ϕαραω παροικειν εν τη γη ηκα-

µεν ου γαρ εστιν νοµη τοις κτηνεσιν των παιδων

σου ενισςυσεν γαρ ο λιµος εν γη ςανααν νυν

ουν κατοικησοµεν οι παιδες σου εν γη γεσεµ

5. ειπεν δε ϕαραω τω ιωσφη κατοικειτωσαν εν

γη γεσεµ ει δε επιστη οτι εισιν εν αυτοις ανδρες

δυνατοι καταστησον αυτους αρςοντας των εµων

κτηνων ηλχον δε εις αιγυπτον προς ιωσηφ ια-

κωβ και οι υιοι αυτου και ηκουσεν ϕαραω ϐα-

σιλευς αιγυπτου και ειπεν ϕαραω προς ιωσηφ

λεγων ο πατηρ σου και οι αδελφοι σου ηκασι

προς σε

6. ιδου η γη αιγυπτου εναντιον σου εστιν εν

τη ϐελτιστη γη κατοικισον τον πατερα σου και

τους αδελφους σου

7. εισηγαγεν δε ιωσηφ ιακωβ τον πατερα αυ-

του και εστησεν αυτον εναντιον ϕαραω και ευ-

λογησεν ιακωβ τον ϕαραω

8. ειπεν δε ϕαραω τω ιακωβ ποσα ετη ηµερων

της Ϲωης σου

9. και ειπεν ιακωβ τω ϕαραω αι ηµεραι των

ετων της Ϲωης µου ας παροικω εκατον τριακον-

τα ετη µικραι και πονηραι γεγονασιν αι ηµεραι

των ετων της Ϲωης µου ουκ αφικοντο εις τας

ηµερας των ετων της Ϲωης των πατερων µου ας

ηµερας παρωκησαν

10. και ευλογησας ιακωβ τον ϕαραω εξηλχεν

απ αυτου

11. και κατωκισεν ιωσηφ τον πατερα και τους

αδελφους αυτου και εδωκεν αυτοις κατασςεσιν

εν γη αιγυπτου εν τη ϐελτιστη γη εν γη ϱαµεσση

καχα προσεταξεν ϕαραω

12. και εσιτοµετρει ιωσηφ τω πατρι και τοις

αδελφοις αυτου και παντι τω οικω του πατρος

αυτου σιτον κατα σωµα

13. σιτος δε ουκ ην εν παση τη γη ενισςυσεν

γαρ ο λιµος σφοδρα εξελιπεν δε η γη αιγυπτου

και η γη ςανααν απο του λιµου

14. συνηγαγεν δε ιωσηφ παν το αργυριον το

ευρεχεν εν γη αιγυπτου και εν γη ςανααν του

σιτου ου ηγοραζον και εσιτοµετρει αυτοις και

εισηνεγκεν ιωσηφ παν το αργυριον εις τον οικον

ϕαραω

15. και εξελιπεν παν το αργυριον εκ γης

αιγυπτου και εκ γης ςανααν ηλχον δε παντες οι

αιγυπτιοι προς ιωσηφ λεγοντες δος ηµιν αρτους

και ινα τι αποχνησκοµεν εναντιον σου εκλελο-

ιπεν γαρ το αργυριον ηµων

16. ειπεν δε αυτοις ιωσηφ ϕερετε τα κτηνη

υµων και δωσω υµιν αρτους αντι των κτηνων

υµων ει εκλελοιπεν το αργυριον

17. ηγαγον δε τα κτηνη προς ιωσηφ και εδω-

κεν αυτοις ιωσηφ αρτους αντι των ιππων και

αντι των προβατων και αντι των ϐοων και αντι

των ονων και εξεχρεψεν αυτους εν αρτοις αντι

παντων των κτηνων αυτων εν τω ενιαυτω εκεινω

18. εξηλχεν δε το ετος εκεινο και ηλχον προς

αυτον εν τω ετει τω δευτερω και ειπαν αυτω

µηποτε εκτριβωµεν απο του κυριου ηµων ει γαρ

εκλελοιπεν το αργυριον και τα υπαρςοντα και

τα κτηνη προς σε τον κυριον και ους υπολε-

ιπεται ηµιν εναντιον του κυριου ηµων αλλ η το

ιδιον σωµα και η γη ηµων

19. ινα ουν µη αποχανωµεν εναντιον σου και

η γη ερηµωχη κτησαι ηµας και την γην ηµων

αντι αρτων και εσοµεχα ηµεις και η γη ηµων

παιδες ϕαραω δος σπερµα ινα σπειρωµεν και

Ϲωµεν και µη αποχανωµεν και η γη ουκ ερηµ-

ωχησεται

20. και εκτησατο ιωσηφ πασαν την γην των

αιγυπτιων τω ϕαραω απεδοντο γαρ οι αιγυπτιοι

την γην αυτων τω ϕαραω επεκρατησεν γαρ αυ-

των ο λιµος και εγενετο η γη ϕαραω

21. και τον λαον κατεδουλωσατο αυτω εις πα-

ιδας απ ακρων οριων αιγυπτου εως των ακρων

22. ςωρις της γης των ιερεων µονον ουκ εκτη-

σατο ταυτην ιωσηφ εν δοσει γαρ εδωκεν δοµα

τοις ιερευσιν ϕαραω και ησχιον την δοσιν ην

εδωκεν αυτοις ϕαραω δια τουτο ουκ απεδοντο

την γην αυτων

23. ειπεν δε ιωσηφ πασι τοις αιγυπτιοις ιδου

κεκτηµαι υµας και την γην υµων σηµερον τω

ϕαραω λαβετε εαυτοις σπερµα και σπειρατε την

γην
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24. και εσται τα γενηµατα αυτης δωσετε το

πεµπτον µερος τω ϕαραω τα δε τεσσαρα µερη

εσται υµιν αυτοις εις σπερµα τη γη και εις ϐρω-

σιν υµιν και πασιν τοις εν τοις οικοις υµων

25. και ειπαν σεσωκας ηµας ευροµεν ςαριν

εναντιον του κυριου ηµων και εσοµεχα παιδες

ϕαραω

26. και εχετο αυτοις ιωσηφ εις προσταγµα εως

της ηµερας ταυτης επι γην αιγυπτου τω ϕαραω

αποπεµπτουν ςωρις της γης των ιερεων µονον

ουκ ην τω ϕαραω

27. κατωκησεν δε ισραηλ εν γη αιγυπτω επι

της γης γεσεµ και εκληρονοµησαν επ αυτης και

ηυξηχησαν και επληχυνχησαν σφοδρα

28. επεζησεν δε ιακωβ εν γη αιγυπτω δεκα

επτα ετη εγενοντο δε αι ηµεραι ιακωβ ενιαυτων

της Ϲωης αυτου εκατον τεσσαρακοντα επτα ετη

29. ηγγισαν δε αι ηµεραι ισραηλ του αποχανε-

ιν και εκαλεσεν τον υιον αυτου ιωσηφ και ειπεν

αυτω ει ευρηκα ςαριν εναντιον σου υποχες την

ςειρα σου υπο τον µηρον µου και ποιησεις επ

εµε ελεηµοσυνην και αληχειαν του µη µε χαψ-

αι εν αιγυπτω

30. αλλα κοιµηχησοµαι µετα των πατερων

µου και αρεις µε εξ αιγυπτου και χαψεις µε εν

τω ταφω αυτων ο δε ειπεν εγω ποιησω κατα το

ϱηµα σου

31. ειπεν δε οµοσον µοι και ωµοσεν αυτω και

προσεκυνησεν ισραηλ επι το ακρον της ϱαβδου

αυτου

Dostępne przekłady 48 Rozdziału
*O-1m48*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

48 εγενετο δε µετα τα ϱηµατα ταυτα και

απηγγελη τω ιωσηφ οτι ο πατηρ σου ενοςλε-

ιται και αναλαβων τους δυο υιους αυτου τον

µανασση και τον εφραιµ ηλχεν προς ιακωβ

2. απηγγελη δε τω ιακωβ λεγοντες ιδου ο

υιος σου ιωσηφ ερςεται προς σε και ενισςυσας

ισραηλ εκαχισεν επι την κλινην

3. και ειπεν ιακωβ τω ιωσηφ ο χεος µου ωφχη

µοι εν λουζα εν γη ςανααν και ευλογησεν µε

4. και ειπεν µοι ιδου εγω αυξανω σε και

πληχυνω σε και ποιησω σε εις συναγωγας

εχνων και δωσω σοι την γην ταυτην και τω

σπερµατι σου µετα σε εις κατασςεσιν αιωνιον

5. νυν ουν οι δυο υιοι σου οι γενοµενοι σοι εν

αιγυπτω προ του µε ελχειν προς σε εις αιγυπτον

εµοι εισιν εφραιµ και µανασση ως ϱουβην και

συµεων εσονται µοι

6. τα δε εκγονα α εαν γεννησης µετα ταυτα

σοι εσονται επι τω ονοµατι των αδελφων αυτων

κληχησονται εν τοις εκεινων κληροις

7. εγω δε ηνικα ηρςοµην εκ µεσοποταµιας της

συριας απεχανεν ϱαςηλ η µητηρ σου εν γη ςα-

νααν εγγιζοντος µου κατα τον ιπποδροµον ςα-

ϐραχα της γης του ελχειν εφραχα και κατωρυ-

ξα αυτην εν τη οδω του ιπποδροµου αυτη εστιν

ϐαιχλεεµ

8. ιδων δε ισραηλ τους υιους ιωσηφ ειπεν τινες

σοι ουτοι

9. ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου υιοι µου εισιν

ους εδωκεν µοι ο χεος ενταυχα και ειπεν ιακωβ

προσαγαγε µοι αυτους ινα ευλογησω αυτους

10. οι δε οφχαλµοι ισραηλ εβαρυωπησαν απο

του γηρους και ουκ ηδυνατο ϐλεπειν και ηγγι-

σεν αυτους προς αυτον και εφιλησεν αυτους

και περιελαβεν αυτους

11. και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ ιδου του

προσωπου σου ουκ εστερηχην και ιδου εδειξεν

µοι ο χεος και το σπερµα σου

12. και εξηγαγεν ιωσηφ αυτους απο των γο-

νατων αυτου και προσεκυνησαν αυτω επι προ-

σωπον επι της γης

13. λαβων δε ιωσηφ τους δυο υιους αυτου τον

τε εφραιµ εν τη δεξια εξ αριστερων δε ισραηλ

τον δε µανασση εν τη αριστερα εκ δεξιων δε

ισραηλ ηγγισεν αυτους αυτω

14. εκτεινας δε ισραηλ την ςειρα την δεξιαν

επεβαλεν επι την κεφαλην εφραιµ ουτος δε ην

ο νεωτερος και την αριστεραν επι την κεφαλην

µανασση εναλλαξ τας ςειρας

15. και ηυλογησεν αυτους και ειπεν ο χεος

ω ευηρεστησαν οι πατερες µου εναντιον αυτου

αβρααµ και ισαακ ο χεος ο τρεφων µε εκ νεο-

τητος εως της ηµερας ταυτης

16. ο αγγελος ο ϱυοµενος µε εκ παντων των

κακων ευλογησαι τα παιδια ταυτα και επικλ-

ηχησεται εν αυτοις το ονοµα µου και το ονοµα

των πατερων µου αβρααµ και ισαακ και πληχυ-

νχειησαν εις πληχος πολυ επι της γης

17. ιδων δε ιωσηφ οτι επεβαλεν ο πατηρ την

δεξιαν αυτου επι την κεφαλην εφραιµ ϐαρυ
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αυτω κατεφανη και αντελαβετο ιωσηφ της ςε-

ιρος του πατρος αυτου αφελειν αυτην απο της

κεφαλης εφραιµ επι την κεφαλην µανασση

18. ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου ους ουτως

πατερ ουτος γαρ ο πρωτοτοκος επιχες την δε-

ξιαν σου επι την κεφαλην αυτου

19. και ουκ ηχελησεν αλλα ειπεν οιδα τεκνον

οιδα και ουτος εσται εις λαον και ουτος υψ-

ωχησεται αλλα ο αδελφος αυτου ο νεωτερος

µειζων αυτου εσται και το σπερµα αυτου εσται

εις πληχος εχνων

20. και ευλογησεν αυτους εν τη ηµερα εκεινη

λεγων εν υµιν ευλογηχησεται ισραηλ λεγοντες

ποιησαι σε ο χεος ως εφραιµ και ως µανασση

και εχηκεν τον εφραιµ εµπροσχεν του µανασση

21. ειπεν δε ισραηλ τω ιωσηφ ιδου εγω απο-

χνησκω και εσται ο χεος µεχ υµων και απο-

στρεψει υµας εις την γην των πατερων υµων

22. εγω δε διδωµι σοι σικιµα εξαιρετον υπερ

τους αδελφους σου ην ελαβον εκ ςειρος αµορ-

ϱαιων εν µαςαιρα µου και τοξω

Dostępne przekłady 49 Rozdziału
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49 εκαλεσεν δε ιακωβ τους υιους αυτου και

ειπεν συναςχητε ινα αναγγειλω υµιν τι απαντη-

σει υµιν επ εσςατων των ηµερων

2. αχροισχητε και ακουσατε υιοι ιακωβ ακο-

υσατε ισραηλ του πατρος υµων

3. ϱουβην πρωτοτοκος µου συ ισςυς µου και

αρςη τεκνων µου σκληρος ϕερεσχαι και σκλη-

ϱος αυχαδης

4. εξυβρισας ως υδωρ µη εκζεσης ανεβης γαρ

επι την κοιτην του πατρος σου τοτε εµιανας την

στρωµνην ου ανεβης

5. συµεων και λευι αδελφοι συνετελεσαν αδι-

κιαν εξ αιρεσεως αυτων

6. εις ϐουλην αυτων µη ελχοι η ψυςη µου και

επι τη συστασει αυτων µη ερεισαι τα ηπατα µου

οτι εν τω χυµω αυτων απεκτειναν ανχρωπους

και εν τη επιχυµια αυτων ενευροκοπησαν ταυ-

ϱον

7. επικαταρατος ο χυµος αυτων οτι αυχαδης

και η µηνις αυτων οτι εσκληρυνχη διαµεριω αυ-

τους εν ιακωβ και διασπερω αυτους εν ισραηλ

8. ιουδα σε αινεσαισαν οι αδελφοι σου αι ςε-

ιρες σου επι νωτου των εςχρων σου προσκυνη-

σουσιν σοι οι υιοι του πατρος σου

9. σκυµνος λεοντος ιουδα εκ ϐλαστου υιε µου

ανεβης αναπεσων εκοιµηχης ως λεων και ως

σκυµνος τις εγερει αυτον

10. ουκ εκλειψει αρςων εξ ιουδα και ηγουµε-

νος εκ των µηρων αυτου εως αν ελχη τα απο-

κειµενα αυτω και αυτος προσδοκια εχνων

11. δεσµευων προς αµπελον τον πωλον αυτου

και τη ελικι τον πωλον της ονου αυτου πλυνει

εν οινω την στολην αυτου και εν αιµατι στα-

ϕυλης την περιβολην αυτου

12. ςαροποι οι οφχαλµοι αυτου απο οινου και

λευκοι οι οδοντες αυτου η γαλα

13. Ϲαβουλων παραλιος κατοικησει και αυτος

παρ ορµον πλοιων και παρατενει εως σιδωνος

14. ισσαςαρ το καλον επεχυµησεν αναπαυ-

οµενος ανα µεσον των κληρων

15. και ιδων την αναπαυσιν οτι καλη και την

γην οτι πιων υπεχηκεν τον ωµον αυτου εις το

πονειν και εγενηχη ανηρ γεωργος

16. δαν κρινει τον εαυτου λαον ωσει και µια

ϕυλη εν ισραηλ

17. και γενηχητω δαν οφις εφ οδου εγκαχη-

µενος επι τριβου δακνων πτερναν ιππου και πε-

σειται ο ιππευς εις τα οπισω

18. την σωτηριαν περιµενω κυριου

19. γαδ πειρατηριον πειρατευσει αυτον αυτος

δε πειρατευσει αυτων κατα ποδας

20. ασηρ πιων αυτου ο αρτος και αυτος δωσει

τρυφην αρςουσιν

21. νεφχαλι στελεςος ανειµενον επιδιδους εν

τω γενηµατι καλλος

22. υιος ηυξηµενος ιωσηφ υιος ηυξηµενος

Ϲηλωτος υιος µου νεωτατος προς µε αναστρεψ-

ον

23. εις ον διαβουλευοµενοι ελοιδορουν και

ενειςον αυτω κυριοι τοξευµατων

24. και συνετριβη µετα κρατους τα τοξα αυτων

και εξελυχη τα νευρα ϐραςιονων ςειρων αυτων

δια ςειρα δυναστου ιακωβ εκειχεν ο κατισςυσας

ισραηλ

25. παρα χεου του πατρος σου και εβοηχησεν

σοι ο χεος ο εµος και ευλογησεν σε ευλογιαν
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ουρανου ανωχεν και ευλογιαν γης εςουσης

παντα ενεκεν ευλογιας µαστων και µητρας

26. ευλογιας πατρος σου και µητρος σου υπε-

ϱισςυσεν επ ευλογιαις ορεων µονιµων και επ

ευλογιαις χινων αεναων εσονται επι κεφαλην

ιωσηφ και επι κορυφης ων ηγησατο αδελφων

27. ϐενιαµιν λυκος αρπαξ το πρωινον εδεται

ετι και εις το εσπερας διαδωσει τροφην

28. παντες ουτοι υιοι ιακωβ δωδεκα και ταυτα

ελαλησεν αυτοις ο πατηρ αυτων και ευλογη-

σεν αυτους εκαστον κατα την ευλογιαν αυτου

ευλογησεν αυτους

29. και ειπεν αυτοις εγω προστιχεµαι προς τον

εµον λαον χαψατε µε µετα των πατερων µου

εν τω σπηλαιω ο εστιν εν τω αγρω εφρων του

ςετταιου

30. εν τω σπηλαιω τω διπλω τω απεναντι µαµ-

ϐρη εν τη γη ςανααν ο εκτησατο αβρααµ το

σπηλαιον παρα εφρων του ςετταιου εν κτησει

µνηµειου

31. εκει εχαψαν αβρααµ και σαρραν την γυ-

ναικα αυτου εκει εχαψαν ισαακ και ϱεβεκκαν

την γυναικα αυτου και εκει εχαψα λειαν

32. εν κτησει του αγρου και του σπηλαιου του

οντος εν αυτω παρα των υιων ςετ

33. και κατεπαυσεν ιακωβ επιτασσων τοις υιο-

ις αυτου και εξαρας τους ποδας αυτου επι την

κλινην εξελιπεν και προσετεχη προς τον λαον

αυτου

Dostępne przekłady 50 Rozdziału
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50 και επιπεσων ιωσηφ επι το προσω-

πον του πατρος αυτου εκλαυσεν επ αυτον και

εφιλησεν αυτον

2. και προσεταξεν ιωσηφ τοις παισιν αυτου τοις

ενταφιασταις ενταφιασαι τον πατερα αυτου και

ενεταφιασαν οι ενταφιασται τον ισραηλ

3. και επληρωσαν αυτου τεσσαρακοντα ηµε-

ϱας ουτως γαρ καταριχµουνται αι ηµεραι της

ταφης και επενχησεν αυτον αιγυπτος εβδοµη-

κοντα ηµερας

4. επειδη δε παρηλχον αι ηµεραι του πενχους

ελαλησεν ιωσηφ προς τους δυναστας ϕαραω

λεγων ει ευρον ςαριν εναντιον υµων λαλησατε

περι εµου εις τα ωτα ϕαραω λεγοντες

5. ο πατηρ µου ωρκισεν µε λεγων εν τω µνη-

µειω ω ωρυξα εµαυτω εν γη ςανααν εκει µε

χαψεις νυν ουν αναβας χαψω τον πατερα µου

και επανελευσοµαι

6. και ειπεν ϕαραω αναβηχι χαψον τον πατε-

ϱα σου καχαπερ ωρκισεν σε

7. και ανεβη ιωσηφ χαψαι τον πατερα αυτου

και συνανεβησαν µετ αυτου παντες οι παιδες

ϕαραω και οι πρεσβυτεροι του οικου αυτου και

παντες οι πρεσβυτεροι της γης αιγυπτου

8. και πασα η πανοικια ιωσηφ και οι αδελφοι

αυτου και πασα η οικια η πατρικη αυτου και

την συγγενειαν και τα προβατα και τους ϐοας

υπελιποντο εν γη γεσεµ

9. και συνανεβησαν µετ αυτου και αρµατα και

ιππεις και εγενετο η παρεµβολη µεγαλη σφο-

δρα

10. και παρεγενοντο εφ αλωνα αταδ ο εστιν

περαν του ιορδανου και εκοψαντο αυτον κοπε-

τον µεγαν και ισςυρον σφοδρα και εποιησεν το

πενχος τω πατρι αυτου επτα ηµερας

11. και ειδον οι κατοικοι της γης ςανααν το

πενχος εν αλωνι αταδ και ειπαν πενχος µεγα

τουτο εστιν τοις αιγυπτιοις δια τουτο εκαλεσεν

το ονοµα αυτου πενχος αιγυπτου ο εστιν περαν

του ιορδανου

12. και εποιησαν αυτω ουτως οι υιοι αυτου και

εχαψαν αυτον εκει

13. και ανελαβον αυτον οι υιοι αυτου εις γην

ςανααν και εχαψαν αυτον εις το σπηλαιον το

διπλουν ο εκτησατο αβρααµ το σπηλαιον εν

κτησει µνηµειου παρα εφρων του ςετταιου κα-

τεναντι µαµβρη

14. και απεστρεψεν ιωσηφ εις αιγυπτον αυ-

τος και οι αδελφοι αυτου και οι συναναβαντες

χαψαι τον πατερα αυτου

15. ιδοντες δε οι αδελφοι ιωσηφ οτι τεχνηκεν

ο πατηρ αυτων ειπαν µηποτε µνησικακηση ηµιν

ιωσηφ και ανταποδοµα ανταποδω ηµιν παντα

τα κακα α ενεδειξαµεχα αυτω

16. και παρεγενοντο προς ιωσηφ λεγοντες ο

πατηρ σου ωρκισεν προ του τελευτησαι αυτον

λεγων

17. ουτως ειπατε ιωσηφ αφες αυτοις την αδι-

κιαν και την αµαρτιαν αυτων οτι πονηρα σοι
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ενεδειξαντο και νυν δεξαι την αδικιαν των χε-

ϱαποντων του χεου του πατρος σου και εκλαυ-

σεν ιωσηφ λαλουντων αυτων προς αυτον

18. και ελχοντες προς αυτον ειπαν οιδε ηµεις

σοι οικεται

19. και ειπεν αυτοις ιωσηφ µη ϕοβεισχε του

γαρ χεου ειµι εγω

20. υµεις εβουλευσασχε κατ εµου εις πονηρα

ο δε χεος εβουλευσατο περι εµου εις αγαχα

οπως αν γενηχη ως σηµερον ινα διατραφη λαος

πολυς

21. και ειπεν αυτοις µη ϕοβεισχε εγω δια-

χρεψω υµας και τας οικιας υµων και παρε-

καλεσεν αυτους και ελαλησεν αυτων εις την

καρδιαν

22. και κατωκησεν ιωσηφ εν αιγυπτω αυτος

και οι αδελφοι αυτου και πασα η πανοικια του

πατρος αυτου και εζησεν ιωσηφ ετη εκατον δε-

κα

23. και ειδεν ιωσηφ εφραιµ παιδια εως τριτης

γενεας και υιοι µαςιρ του υιου µανασση ετεςχη-

σαν επι µηρων ιωσηφ

24. και ειπεν ιωσηφ τοις αδελφοις αυτου λε-

γων εγω αποχνησκω επισκοπη δε επισκεψεται

υµας ο χεος και αναξει υµας εκ της γης ταυ-

της εις την γην ην ωµοσεν ο χεος τοις πατρασιν

ηµων αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

25. και ωρκισεν ιωσηφ τους υιους ισραηλ λε-

γων εν τη επισκοπη η επισκεψεται υµας ο χεος

και συνανοισετε τα οστα µου εντευχεν µεχ υµων

26. και ετελευτησεν ιωσηφ ετων εκατον δεκα

και εχαψαν αυτον και εχηκαν εν τη σορω εν

αιγυπτω
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2m1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των

εισπεπορευµενων εις αιγυπτον αµα ιακωβ τω

πατρι αυτων εκαστος πανοικια αυτων εισηλχο-

σαν

2. ϱουβην συµεων λευι ιουδας

3. ισσαςαρ Ϲαβουλων και ϐενιαµιν

4. δαν και νεφχαλι γαδ και ασηρ

5. ιωσηφ δε ην εν αιγυπτω ησαν δε πασαι

ψυςαι εξ ιακωβ πεντε και εβδοµηκοντα

6. ετελευτησεν δε ιωσηφ και παντες οι αδελ-

ϕοι αυτου και πασα η γενεα εκεινη

7. οι δε υιοι ισραηλ ηυξηχησαν και επληχυ-

νχησαν και ςυδαιοι εγενοντο και κατισςυον

σφοδρα σφοδρα επληχυνεν δε η γη αυτους

8. ανεστη δε ϐασιλευς ετερος επ αιγυπτον ος

ουκ ηδει τον ιωσηφ

9. ειπεν δε τω εχνει αυτου ιδου το γενος των

υιων ισραηλ µεγα πληχος και ισςυει υπερ ηµας

10. δευτε ουν κατασοφισωµεχα αυτους µηπο-

τε πληχυνχη και ηνικα αν συµβη ηµιν πολεµος

προστεχησονται και ουτοι προς τους υπεναντιο-

υς και εκπολεµησαντες ηµας εξελευσονται εκ

της γης

11. και επεστησεν αυτοις επιστατας των εργων

ινα κακωσωσιν αυτους εν τοις εργοις και ωκο-

δοµησαν πολεις οςυρας τω ϕαραω την τε πιχωµ

και ϱαµεσση και ων η εστιν ηλιου πολις

12. καχοτι δε αυτους εταπεινουν τοσουτω πλε-

ιους εγινοντο και ισςυον σφοδρα σφοδρα και

εβδελυσσοντο οι αιγυπτιοι απο των υιων ισραηλ

13. και κατεδυναστευον οι αιγυπτιοι τους υιο-

υς ισραηλ ϐια

14. και κατωδυνων αυτων την Ϲωην εν τοις

εργοις τοις σκληροις τω πηλω και τη πλινχεια

και πασι τοις εργοις τοις εν τοις πεδιοις κατα

παντα τα εργα ων κατεδουλουντο αυτους µετα

ϐιας

15. και ειπεν ο ϐασιλευς των αιγυπτιων ταις

µαιαις των εβραιων τη µια αυτων η ονοµα σεπ-

ϕωρα και το ονοµα της δευτερας ϕουα

16. και ειπεν οταν µαιουσχε τας εβραιας και

ωσιν προς τω τικτειν εαν µεν αρσεν η αποκτε-

ινατε αυτο εαν δε χηλυ περιποιεισχε αυτο

17. εφοβηχησαν δε αι µαιαι τον χεον και ουκ

εποιησαν καχοτι συνεταξεν αυταις ο ϐασιλευς

αιγυπτου και εζωογονουν τα αρσενα

18. εκαλεσεν δε ο ϐασιλευς αιγυπτου τας µα-

ιας και ειπεν αυταις τι οτι εποιησατε το πραγµα

τουτο και εζωογονειτε τα αρσενα

19. ειπαν δε αι µαιαι τω ϕαραω ους ως γυνα-

ικες αιγυπτου αι εβραιαι τικτουσιν γαρ πριν η

εισελχειν προς αυτας τας µαιας και ετικτον

20. ευ δε εποιει ο χεος ταις µαιαις και επλ-

ηχυνεν ο λαος και ισςυεν σφοδρα

21. επειδη εφοβουντο αι µαιαι τον χεον επο-

ιησαν εαυταις οικιας

22. συνεταξεν δε ϕαραω παντι τω λαω αυτου

λεγων παν αρσεν ο εαν τεςχη τοις εβραιοις εις

τον ποταµον ϱιψατε και παν χηλυ Ϲωογονειτε

αυτο

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2m2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ην δε τις εκ της ϕυλης λευι ος ελαβεν των

χυγατερων λευι και εσςεν αυτην

2. και εν γαστρι ελαβεν και ετεκεν αρσεν ιδον-

τες δε αυτο αστειον εσκεπασαν αυτο µηνας τρε-

ις

3. επει δε ουκ ηδυναντο αυτο ετι κρυπτειν ελα-

ϐεν αυτω η µητηρ αυτου χιβιν και κατεςρισεν

αυτην ασφαλτοπισση και ενεβαλεν το παιδιον

εις αυτην και εχηκεν αυτην εις το ελος παρα

τον ποταµον

4. και κατεσκοπευεν η αδελφη αυτου µακρο-

χεν µαχειν τι το αποβησοµενον αυτω

5. κατεβη δε η χυγατηρ ϕαραω λουσασχαι επι

τον ποταµον και αι αβραι αυτης παρεπορευοντο

παρα τον ποταµον και ιδουσα την χιβιν εν τω

ελει αποστειλασα την αβραν ανειλατο αυτην

6. ανοιξασα δε ορα παιδιον κλαιον εν τη χιβει

και εφεισατο αυτου η χυγατηρ ϕαραω και εφη

απο των παιδιων των εβραιων τουτο

7. και ειπεν η αδελφη αυτου τη χυγατρι ϕα-

ϱαω χελεις καλεσω σοι γυναικα τροφευουσαν

εκ των εβραιων και χηλασει σοι το παιδιον

8. η δε ειπεν αυτη η χυγατηρ ϕαραω πορευου

ελχουσα δε η νεανις εκαλεσεν την µητερα του

παιδιου
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9. ειπεν δε προς αυτην η χυγατηρ ϕαραω δια-

τηρησον µοι το παιδιον τουτο και χηλασον µοι

αυτο εγω δε δωσω σοι τον µισχον ελαβεν δε η

γυνη το παιδιον και εχηλαζεν αυτο

10. αδρυνχεντος δε του παιδιου εισηγαγεν αυ-

το προς την χυγατερα ϕαραω και εγενηχη αυτη

εις υιον επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου µωυσην

λεγουσα εκ του υδατος αυτον ανειλοµην

11. εγενετο δε εν ταις ηµεραις ταις πολλα-

ις εκειναις µεγας γενοµενος µωυσης εξηλχεν

προς τους αδελφους αυτου τους υιους ισραηλ

κατανοησας δε τον πονον αυτων ορα ανχρω-

πον αιγυπτιον τυπτοντα τινα εβραιον των εαυ-

του αδελφων των υιων ισραηλ

12. περιβλεψαµενος δε ωδε και ωδε ους ορα

ουδενα και παταξας τον αιγυπτιον εκρυψεν αυ-

τον εν τη αµµω

13. εξελχων δε τη ηµερα τη δευτερα ορα δυο

ανδρας εβραιους διαπληκτιζοµενους και λεγει

τω αδικουντι δια τι συ τυπτεις τον πλησιον

14. ο δε ειπεν τις σε κατεστησεν αρςοντα και

δικαστην εφ ηµων µη ανελειν µε συ χελεις ον

τροπον ανειλες εςχες τον αιγυπτιον εφοβηχη δε

µωυσης και ειπεν ει ουτως εµφανες γεγονεν το

ϱηµα τουτο

15. ηκουσεν δε ϕαραω το ϱηµα τουτο και εζη-

τει ανελειν µωυσην ανεςωρησεν δε µωυσης απο

προσωπου ϕαραω και ωκησεν εν γη µαδιαµ

ελχων δε εις γην µαδιαµ εκαχισεν επι του ϕρε-

ατος

16. τω δε ιερει µαδιαµ ησαν επτα χυγατερες

ποιµαινουσαι τα προβατα του πατρος αυτων ιο-

χορ παραγενοµεναι δε ηντλουν εως επλησαν

τας δεξαµενας ποτισαι τα προβατα του πατρος

αυτων ιοχορ

17. παραγενοµενοι δε οι ποιµενες εξεβαλον

αυτας αναστας δε µωυσης ερρυσατο αυτας και

ηντλησεν αυταις και εποτισεν τα προβατα αυ-

των

18. παρεγενοντο δε προς ϱαγουηλ τον πατερα

αυτων ο δε ειπεν αυταις τι οτι εταςυνατε του

παραγενεσχαι σηµερον

19. αι δε ειπαν ανχρωπος αιγυπτιος ερρυσατο

ηµας απο των ποιµενων και ηντλησεν ηµιν και

εποτισεν τα προβατα ηµων

20. ο δε ειπεν ταις χυγατρασιν αυτου και που

εστι και ινα τι ουτως καταλελοιπατε τον ανχρω-

πον καλεσατε ουν αυτον οπως ϕαγη αρτον

21. κατωκισχη δε µωυσης παρα τω ανχρωπω

και εξεδοτο σεπφωραν την χυγατερα αυτου

µωυση γυναικα

22. εν γαστρι δε λαβουσα η γυνη ετεκεν υιον

και επωνοµασεν µωυσης το ονοµα αυτου γηρ-

σαµ λεγων οτι παροικος ειµι εν γη αλλοτρια

23. µετα δε τας ηµερας τας πολλας εκεινας

ετελευτησεν ο ϐασιλευς αιγυπτου και κατεστε-

ναξαν οι υιοι ισραηλ απο των εργων και ανε-

ϐοησαν και ανεβη η ϐοη αυτων προς τον χεον

απο των εργων

24. και εισηκουσεν ο χεος τον στεναγµον αυ-

των και εµνησχη ο χεος της διαχηκης αυτου της

προς αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

25. και επειδεν ο χεος τους υιους ισραηλ και

εγνωσχη αυτοις

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2m3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και µωυσης ην ποιµαινων τα προβατα ιο-

χορ του γαµβρου αυτου του ιερεως µαδιαµ και

ηγαγεν τα προβατα υπο την ερηµον και ηλχεν

εις το ορος ςωρηβ

2. ωφχη δε αυτω αγγελος κυριου εν ϕλογι

πυρος εκ του ϐατου και ορα οτι ο ϐατος καιεται

πυρι ο δε ϐατος ου κατεκαιετο

3. ειπεν δε µωυσης παρελχων οψοµαι το ορα-

µα το µεγα τουτο τι οτι ου κατακαιεται ο ϐατος

4. ως δε ειδεν κυριος οτι προσαγει ιδειν εκα-

λεσεν αυτον κυριος εκ του ϐατου λεγων µωυση

µωυση ο δε ειπεν τι εστιν

5. και ειπεν µη εγγισης ωδε λυσαι το υποδηµα

εκ των ποδων σου ο γαρ τοπος εν ω συ εστηκας

γη αγια εστιν

6. και ειπεν αυτω εγω ειµι ο χεος του πατρος

σου χεος αβρααµ και χεος ισαακ και χεος ια-

κωβ απεστρεψεν δε µωυσης το προσωπον αυτου

ευλαβειτο γαρ κατεµβλεψαι ενωπιον του χεου

7. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ιδων ειδον την

κακωσιν του λαου µου του εν αιγυπτω και της

κραυγης αυτων ακηκοα απο των εργοδιωκτων

οιδα γαρ την οδυνην αυτων
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8. και κατεβην εξελεσχαι αυτους εκ ςειρος

αιγυπτιων και εξαγαγειν αυτους εκ της γης εκε-

ινης και εισαγαγειν αυτους εις γην αγαχην και

πολλην εις γην ϱεουσαν γαλα και µελι εις τον

τοπον των ςαναναιων και ςετταιων και αµορρα-

ιων και ϕερεζαιων και γεργεσαιων και ευαιων

και ιεβουσαιων

9. και νυν ιδου κραυγη των υιων ισραηλ ηκει

προς µε καγω εωρακα τον χλιµµον ον οι αιγυπ-

τιοι χλιβουσιν αυτους

10. και νυν δευρο αποστειλω σε προς ϕαραω

ϐασιλεα αιγυπτου και εξαξεις τον λαον µου το-

υς υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

11. και ειπεν µωυσης προς τον χεον τις ειµι οτι

πορευσοµαι προς ϕαραω ϐασιλεα αιγυπτου και

οτι εξαξω τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

12. ειπεν δε ο χεος µωυσει λεγων οτι εσοµαι

µετα σου και τουτο σοι το σηµειον οτι εγω σε

εξαποστελλω εν τω εξαγαγειν σε τον λαον µου

εξ αιγυπτου και λατρευσετε τω χεω εν τω ορει

τουτω

13. και ειπεν µωυσης προς τον χεον ιδου εγω

ελευσοµαι προς τους υιους ισραηλ και ερω

προς αυτους ο χεος των πατερων υµων απε-

σταλκεν µε προς υµας ερωτησουσιν µε τι ονοµα

αυτω τι ερω προς αυτους

14. και ειπεν ο χεος προς µωυσην εγω ειµι ο

ων και ειπεν ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ ο ων

απεσταλκεν µε προς υµας

15. και ειπεν ο χεος παλιν προς µωυσην ουτως

ερεις τοις υιοις ισραηλ κυριος ο χεος των πα-

τερων υµων χεος αβρααµ και χεος ισαακ και

χεος ιακωβ απεσταλκεν µε προς υµας τουτο

µου εστιν ονοµα αιωνιον και µνηµοσυνον γε-

νεων γενεαις

16. ελχων ουν συναγαγε την γερουσιαν των

υιων ισραηλ και ερεις προς αυτους κυριος ο

χεος των πατερων υµων ωπται µοι χεος αβρααµ

και χεος ισαακ και χεος ιακωβ λεγων επισκοπη

επεσκεµµαι υµας και οσα συµβεβηκεν υµιν εν

αιγυπτω

17. και ειπον αναβιβασω υµας εκ της κακω-

σεως των αιγυπτιων εις την γην των ςαναναιων

και ςετταιων και αµορραιων και ϕερεζαιων και

γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαιων εις γην

ϱεουσαν γαλα και µελι

18. και εισακουσονται σου της ϕωνης και εισε-

λευση συ και η γερουσια ισραηλ προς ϕαραω

ϐασιλεα αιγυπτου και ερεις προς αυτον ο χεος

των εβραιων προσκεκληται ηµας πορευσωµε-

χα ουν οδον τριων ηµερων εις την ερηµον ινα

χυσωµεν τω χεω ηµων

19. εγω δε οιδα οτι ου προησεται υµας ϕαραω

ϐασιλευς αιγυπτου πορευχηναι εαν µη µετα ςε-

ιρος κραταιας

20. και εκτεινας την ςειρα παταξω τους αιγυπ-

τιους εν πασι τοις χαυµασιοις µου οις ποιησω εν

αυτοις και µετα ταυτα εξαποστελει υµας

21. και δωσω ςαριν τω λαω τουτω εναντιον

των αιγυπτιων οταν δε αποτρεςητε ουκ απελευ-

σεσχε κενοι

22. αιτησει γυνη παρα γειτονος και συσκηνου

αυτης σκευη αργυρα και ςρυσα και ιµατισµον

και επιχησετε επι τους υιους υµων και επι τας

χυγατερας υµων και σκυλευσετε τους αιγυπτιο-

υς

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-2m4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 απεκριχη δε µωυσης και ειπεν εαν ουν µη

πιστευσωσιν µοι µηδε εισακουσωσιν της ϕωνης

µου ερουσιν γαρ οτι ουκ ωπται σοι ο χεος τι ερω

προς αυτους

2. ειπεν δε αυτω κυριος τι τουτο εστιν το εν τη

ςειρι σου ο δε ειπεν ϱαβδος

3. και ειπεν ϱιψον αυτην επι την γην και ερ-

ϱιψεν αυτην επι την γην και εγενετο οφις και

εφυγεν µωυσης απ αυτου

4. και ειπεν κυριος προς µωυσην εκτεινον την

ςειρα και επιλαβου της κερκου εκτεινας ουν

την ςειρα επελαβετο της κερκου και εγενετο

ϱαβδος εν τη ςειρι αυτου

5. ινα πιστευσωσιν σοι οτι ωπται σοι κυριος ο

χεος των πατερων αυτων χεος αβρααµ και χεος

ισαακ και χεος ιακωβ

6. ειπεν δε αυτω κυριος παλιν εισενεγκε την

ςειρα σου εις τον κολπον σου και εισηνεγκεν

την ςειρα αυτου εις τον κολπον αυτου και εξη-

νεγκεν την ςειρα αυτου εκ του κολπου αυτου

και εγενηχη η ςειρ αυτου ωσει ςιων
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7. και ειπεν παλιν εισενεγκε την ςειρα σου εις

τον κολπον σου και εισηνεγκεν την ςειρα εις

τον κολπον αυτου και εξηνεγκεν αυτην εκ του

κολπου αυτου και παλιν απεκατεστη εις την

ςροαν της σαρκος αυτου

8. εαν δε µη πιστευσωσιν σοι µηδε εισακουσω-

σιν της ϕωνης του σηµειου του πρωτου πιστευ-

σουσιν σοι της ϕωνης του σηµειου του εσςατου

9. και εσται εαν µη πιστευσωσιν σοι τοις δυσι

σηµειοις τουτοις µηδε εισακουσωσιν της ϕωνης

σου ληµψη απο του υδατος του ποταµου και

εκςεεις επι το ξηρον και εσται το υδωρ ο εαν

λαβης απο του ποταµου αιµα επι του ξηρου

10. ειπεν δε µωυσης προς κυριον δεοµαι κυριε

ους ικανος ειµι προ της εςχες ουδε προ της τρι-

της ηµερας ουδε αφ ου ηρξω λαλειν τω χερα-

ποντι σου ισςνοφωνος και ϐραδυγλωσσος εγω

ειµι

11. ειπεν δε κυριος προς µωυσην τις εδωκεν

στοµα ανχρωπω και τις εποιησεν δυσκωφον και

κωφον ϐλεποντα και τυφλον ουκ εγω ο χεος

12. και νυν πορευου και εγω ανοιξω το στοµα

σου και συµβιβασω σε ο µελλεις λαλησαι

13. και ειπεν µωυσης δεοµαι κυριε προςειρι-

σαι δυναµενον αλλον ον αποστελεις

14. και χυµωχεις οργη κυριος επι µωυσην

ειπεν ουκ ιδου ααρων ο αδελφος σου ο λευ-

ιτης επισταµαι οτι λαλων λαλησει αυτος σοι και

ιδου αυτος εξελευσεται εις συναντησιν σοι και

ιδων σε ςαρησεται εν εαυτω

15. και ερεις προς αυτον και δωσεις τα ϱηµατα

µου εις το στοµα αυτου και εγω ανοιξω το στοµα

σου και το στοµα αυτου και συµβιβασω υµας α

ποιησετε

16. και αυτος σοι προσλαλησει προς τον λαον

και αυτος εσται σου στοµα συ δε αυτω εση τα

προς τον χεον

17. και την ϱαβδον ταυτην την στραφεισαν

εις οφιν ληµψη εν τη ςειρι σου εν η ποιησεις εν

αυτη τα σηµεια

18. επορευχη δε µωυσης και απεστρεψεν

προς ιοχορ τον γαµβρον αυτου και λεγει πο-

ϱευσοµαι και αποστρεψω προς τους αδελφους

µου τους εν αιγυπτω και οψοµαι ει ετι Ϲωσιν και

ειπεν ιοχορ µωυση ϐαδιζε υγιαινων

19. µετα δε τας ηµερας τας πολλας εκεινας

ετελευτησεν ο ϐασιλευς αιγυπτου ειπεν δε κυ-

ϱιος προς µωυσην εν µαδιαµ ϐαδιζε απελχε εις

αιγυπτον τεχνηκασιν γαρ παντες οι Ϲητουντες

σου την ψυςην

20. αναλαβων δε µωυσης την γυναικα και τα

παιδια ανεβιβασεν αυτα επι τα υποζυγια και

επεστρεψεν εις αιγυπτον ελαβεν δε µωυσης την

ϱαβδον την παρα του χεου εν τη ςειρι αυτου

21. ειπεν δε κυριος προς µωυσην πορευοµε-

νου σου και αποστρεφοντος εις αιγυπτον ορα

παντα τα τερατα α εδωκα εν ταις ςερσιν σου πο-

ιησεις αυτα εναντιον ϕαραω εγω δε σκληρυνω

την καρδιαν αυτου και ου µη εξαποστειλη τον

λαον

22. συ δε ερεις τω ϕαραω ταδε λεγει κυριος

υιος πρωτοτοκος µου ισραηλ

23. ειπα δε σοι εξαποστειλον τον λαον µου

ινα µοι λατρευση ει µεν ουν µη ϐουλει εξαπο-

στειλαι αυτους ορα ουν εγω αποκτενω τον υιον

σου τον πρωτοτοκον

24. εγενετο δε εν τη οδω εν τω καταλυµα-

τι συνηντησεν αυτω αγγελος κυριου και εζητει

αυτον αποκτειναι

25. και λαβουσα σεπφωρα ψηφον περιετεµεν

την ακροβυστιαν του υιου αυτης και προσεπε-

σεν προς τους ποδας και ειπεν εστη το αιµα της

περιτοµης του παιδιου µου

26. και απηλχεν απ αυτου διοτι ειπεν εστη το

αιµα της περιτοµης του παιδιου µου

27. ειπεν δε κυριος προς ααρων πορευχητι εις

συναντησιν µωυσει εις την ερηµον και επορευ-

χη και συνηντησεν αυτω εν τω ορει του χεου

και κατεφιλησαν αλληλους

28. και ανηγγειλεν µωυσης τω ααρων παντας

τους λογους κυριου ους απεστειλεν και παντα

τα σηµεια α ενετειλατο αυτω

29. επορευχη δε µωυσης και ααρων και συνη-

γαγον την γερουσιαν των υιων ισραηλ

30. και ελαλησεν ααρων παντα τα ϱηµατα

ταυτα α ελαλησεν ο χεος προς µωυσην και επο-

ιησεν τα σηµεια εναντιον του λαου

31. και επιστευσεν ο λαος και εςαρη οτι επε-

σκεψατο ο χεος τους υιους ισραηλ και οτι ειδεν

αυτων την χλιψιν κυψας δε ο λαος προσεκυνη-

σεν
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Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-2m5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και µετα ταυτα εισηλχεν µωυσης και

ααρων προς ϕαραω και ειπαν αυτω ταδε λεγει

κυριος ο χεος ισραηλ εξαποστειλον τον λαον

µου ινα µοι εορτασωσιν εν τη ερηµω

2. και ειπεν ϕαραω τις εστιν ου εισακουσοµαι

της ϕωνης αυτου ωστε εξαποστειλαι τους υιους

ισραηλ ουκ οιδα τον κυριον και τον ισραηλ ουκ

εξαποστελλω

3. και λεγουσιν αυτω ο χεος των εβραιων προ-

σκεκληται ηµας πορευσοµεχα ουν οδον τριων

ηµερων εις την ερηµον οπως χυσωµεν τω χεω

ηµων µηποτε συναντηση ηµιν χανατος η ϕονος

4. και ειπεν αυτοις ο ϐασιλευς αιγυπτου ινα

τι µωυση και ααρων διαστρεφετε τον λαον µου

απο των εργων απελχατε εκαστος υµων προς

τα εργα αυτου

5. και ειπεν ϕαραω ιδου νυν πολυπληχει ο

λαος µη ουν καταπαυσωµεν αυτους απο των

εργων

6. συνεταξεν δε ϕαραω τοις εργοδιωκταις του

λαου και τοις γραµµατευσιν λεγων

7. ουκετι προστεχησεται διδοναι αςυρον τω

λαω εις την πλινχουργιαν καχαπερ εςχες και

τριτην ηµεραν αυτοι πορευεσχωσαν και συνα-

γαγετωσαν εαυτοις αςυρα

8. και την συνταξιν της πλινχειας ης αυτοι πο-

ιουσιν καχ εκαστην ηµεραν επιβαλεις αυτοις

ουκ αφελεις ουδεν σςολαζουσιν γαρ δια τουτο

κεκραγασιν λεγοντες πορευχωµεν και χυσω-

µεν τω χεω ηµων

9. ϐαρυνεσχω τα εργα των ανχρωπων τουτων

και µεριµνατωσαν ταυτα και µη µεριµνατωσαν

εν λογοις κενοις

10. κατεσπευδον δε αυτους οι εργοδιωκται και

οι γραµµατεις και ελεγον προς τον λαον λεγον-

τες ταδε λεγει ϕαραω ουκετι διδωµι υµιν αςυρα

11. αυτοι υµεις πορευοµενοι συλλεγετε εαυ-

τοις αςυρα οχεν εαν ευρητε ου γαρ αφαιρειται

απο της συνταξεως υµων ουχεν

12. και διεσπαρη ο λαος εν ολη αιγυπτω συ-

ναγαγειν καλαµην εις αςυρα

13. οι δε εργοδιωκται κατεσπευδον αυτους λε-

γοντες συντελειτε τα εργα τα καχηκοντα καχ

ηµεραν καχαπερ και οτε το αςυρον εδιδοτο υµιν

14. και εµαστιγωχησαν οι γραµµατεις του γε-

νους των υιων ισραηλ οι κατασταχεντες επ αυ-

τους υπο των επιστατων του ϕαραω λεγοντες

δια τι ου συνετελεσατε τας συνταξεις υµων της

πλινχειας καχαπερ εςχες και τριτην ηµεραν

και το της σηµερον

15. εισελχοντες δε οι γραµµατεις των υιων

ισραηλ κατεβοησαν προς ϕαραω λεγοντες ινα

τι ουτως ποιεις τοις σοις οικεταις

16. αςυρον ου διδοται τοις οικεταις σου και

την πλινχον ηµιν λεγουσιν ποιειν και ιδου οι

παιδες σου µεµαστιγωνται αδικησεις ουν τον

λαον σου

17. και ειπεν αυτοις σςολαζετε σςολασται εστε

δια τουτο λεγετε πορευχωµεν χυσωµεν τω χεω

ηµων

18. νυν ουν πορευχεντες εργαζεσχε το γαρ

αςυρον ου δοχησεται υµιν και την συνταξιν της

πλινχειας αποδωσετε

19. εωρων δε οι γραµµατεις των υιων ισραηλ

εαυτους εν κακοις λεγοντες ουκ απολειψετε της

πλινχειας το καχηκον τη ηµερα

20. συνηντησαν δε µωυση και ααρων ερςοµε-

νοις εις συναντησιν αυτοις εκπορευοµενων αυ-

των απο ϕαραω

21. και ειπαν αυτοις ιδοι ο χεος υµας και κρι-

ναι οτι εβδελυξατε την οσµην ηµων εναντιον

ϕαραω και εναντιον των χεραποντων αυτου δο-

υναι ϱοµφαιαν εις τας ςειρας αυτου αποκτειναι

ηµας

22. επεστρεψεν δε µωυσης προς κυριον και

ειπεν κυριε δια τι εκακωσας τον λαον τουτον

και ινα τι απεσταλκας µε

23. και αφ ου πεπορευµαι προς ϕαραω λαλη-

σαι επι τω σω ονοµατι εκακωσεν τον λαον το-

υτον και ουκ ερρυσω τον λαον σου

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-2m6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και ειπεν κυριος προς µωυσην ηδη οψει α

ποιησω τω ϕαραω εν γαρ ςειρι κραταια εξαπο-

στελει αυτους και εν ϐραςιονι υψηλω εκβαλει

αυτους εκ της γης αυτου
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2. ελαλησεν δε ο χεος προς µωυσην και ειπεν

προς αυτον εγω κυριος

3. και ωφχην προς αβρααµ και ισαακ και ια-

κωβ χεος ων αυτων και το ονοµα µου κυριος

ουκ εδηλωσα αυτοις

4. και εστησα την διαχηκην µου προς αυτους

ωστε δουναι αυτοις την γην των ςαναναιων την

γην ην παρωκηκασιν εν η και παρωκησαν επ

αυτης

5. και εγω εισηκουσα τον στεναγµον των υιων

ισραηλ ον οι αιγυπτιοι καταδουλουνται αυτους

και εµνησχην της διαχηκης υµων

6. ϐαδιζε ειπον τοις υιοις ισραηλ λεγων εγω

κυριος και εξαξω υµας απο της δυναστειας των

αιγυπτιων και ϱυσοµαι υµας εκ της δουλειας

και λυτρωσοµαι υµας εν ϐραςιονι υψηλω και

κρισει µεγαλη

7. και ληµψοµαι εµαυτω υµας λαον εµοι και

εσοµαι υµων χεος και γνωσεσχε οτι εγω κυριος

ο χεος υµων ο εξαγαγων υµας εκ της καταδυ-

ναστειας των αιγυπτιων

8. και εισαξω υµας εις την γην εις ην εξετεινα

την ςειρα µου δουναι αυτην τω αβρααµ και ισα-

ακ και ιακωβ και δωσω υµιν αυτην εν κληρω

εγω κυριος

9. ελαλησεν δε µωυσης ουτως τοις υιοις

ισραηλ και ουκ εισηκουσαν µωυση απο της ολι-

γοψυςιας και απο των εργων των σκληρων

10. ειπεν δε κυριος προς µωυσην λεγων

11. εισελχε λαλησον ϕαραω ϐασιλει αιγυπ-

του ινα εξαποστειλη τους υιους ισραηλ εκ της

γης αυτου

12. ελαλησεν δε µωυσης εναντι κυριου λεγων

ιδου οι υιοι ισραηλ ουκ εισηκουσαν µου και πως

εισακουσεται µου ϕαραω εγω δε αλογος ειµι

13. ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων

και συνεταξεν αυτοις προς ϕαραω ϐασιλεα

αιγυπτου ωστε εξαποστειλαι τους υιους ισραηλ

εκ γης αιγυπτου

14. και ουτοι αρςηγοι οικων πατριων αυτων

υιοι ϱουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενως και ϕαλ-

λους ασρων και ςαρµι αυτη η συγγενεια ϱουβην

15. και υιοι συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ

και ιαςιν και σααρ και σαουλ ο εκ της ϕοινισσης

αυται αι πατριαι των υιων συµεων

16. και ταυτα τα ονοµατα των υιων λευι κατα

συγγενειας αυτων γεδσων κααχ και µεραρι και

τα ετη της Ϲωης λευι εκατον τριακοντα επτα

17. και ουτοι υιοι γεδσων λοβενι και σεµει

οικοι πατριας αυτων

18. και υιοι κααχ αµβραµ και ισσααρ ςεβρων

και οζιηλ και τα ετη της Ϲωης κααχ εκατον τρια-

κοντα ετη

19. και υιοι µεραρι µοολι και οµουσι ουτοι

οικοι πατριων λευι κατα συγγενειας αυτων

20. και ελαβεν αµβραµ την ιωςαβεδ χυγατε-

ϱα του αδελφου του πατρος αυτου εαυτω εις

γυναικα και εγεννησεν αυτω τον τε ααρων και

µωυσην και µαριαµ την αδελφην αυτων τα δε

ετη της Ϲωης αµβραµ εκατον τριακοντα δυο ετη

21. και υιοι ισσααρ κορε και ναφεκ και Ϲεςρι

22. και υιοι οζιηλ ελισαφαν και σετρι

23. ελαβεν δε ααρων την ελισαβεχ χυγατε-

ϱα αµιναδαβ αδελφην ναασσων αυτω γυναικα

και ετεκεν αυτω τον τε ναδαβ και αβιουδ και

ελεαζαρ και ιχαµαρ

24. υιοι δε κορε ασιρ και ελκανα και αβιασαφ

αυται αι γενεσεις κορε

25. και ελεαζαρ ο του ααρων ελαβεν των χυ-

γατερων ϕουτιηλ αυτω γυναικα και ετεκεν αυτω

τον ϕινεες αυται αι αρςαι πατριας λευιτων κατα

γενεσεις αυτων

26. ουτος ααρων και µωυσης οις ειπεν αυτο-

ις ο χεος εξαγαγειν τους υιους ισραηλ εκ γης

αιγυπτου συν δυναµει αυτων

27. ουτοι εισιν οι διαλεγοµενοι προς ϕαραω

ϐασιλεα αιγυπτου και εξηγαγον τους υιους

ισραηλ εξ αιγυπτου αυτος ααρων και µωυσης

28. η ηµερα ελαλησεν κυριος µωυση εν γη

αιγυπτω

29. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων εγω κυριος λαλησον προς ϕαραω ϐασιλεα

αιγυπτου οσα εγω λεγω προς σε

30. και ειπεν µωυσης εναντιον κυριου ιδου

εγω ισςνοφωνος ειµι και πως εισακουσεται µου

ϕαραω

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-2m7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων ιδου

δεδωκα σε χεον ϕαραω και ααρων ο αδελφος

σου εσται σου προφητης
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2. συ δε λαλησεις αυτω παντα οσα σοι εντελ-

λοµαι ο δε ααρων ο αδελφος σου λαλησει προς

ϕαραω ωστε εξαποστειλαι τους υιους ισραηλ εκ

της γης αυτου

3. εγω δε σκληρυνω την καρδιαν ϕαραω και

πληχυνω τα σηµεια µου και τα τερατα εν γη

αιγυπτω

4. και ουκ εισακουσεται υµων ϕαραω και επι-

ϐαλω την ςειρα µου επ αιγυπτον και εξαξω συν

δυναµει µου τον λαον µου τους υιους ισραηλ

εκ γης αιγυπτου συν εκδικησει µεγαλη

5. και γνωσονται παντες οι αιγυπτιοι οτι εγω

ειµι κυριος εκτεινων την ςειρα επ αιγυπτον και

εξαξω τους υιους ισραηλ εκ µεσου αυτων

6. εποιησεν δε µωυσης και ααρων καχαπερ

ενετειλατο αυτοις κυριος ουτως εποιησαν

7. µωυσης δε ην ετων ογδοηκοντα ααρων δε

ο αδελφος αυτου ετων ογδοηκοντα τριων ηνικα

ελαλησεν προς ϕαραω

8. και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων

λεγων

9. και εαν λαληση προς υµας ϕαραω λεγων

δοτε ηµιν σηµειον η τερας και ερεις ααρων τω

αδελφω σου λαβε την ϱαβδον και ϱιψον αυτην

επι την γην εναντιον ϕαραω και εναντιον των

χεραποντων αυτου και εσται δρακων

10. εισηλχεν δε µωυσης και ααρων εναντιον

ϕαραω και των χεραποντων αυτου και εποιη-

σαν ουτως καχαπερ ενετειλατο αυτοις κυριος

και ερριψεν ααρων την ϱαβδον εναντιον ϕα-

ϱαω και εναντιον των χεραποντων αυτου και

εγενετο δρακων

11. συνεκαλεσεν δε ϕαραω τους σοφιστας

αιγυπτου και τους ϕαρµακους και εποιησαν και

οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταις ϕαρµακειαις αυ-

των ωσαυτως

12. και ερριψαν εκαστος την ϱαβδον αυτου

και εγενοντο δρακοντες και κατεπιεν η ϱαβδος

η ααρων τας εκεινων ϱαβδους

13. και κατισςυσεν η καρδια ϕαραω και ουκ

εισηκουσεν αυτων καχαπερ ελαλησεν αυτοις

κυριος

14. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ϐεβαρηται

η καρδια ϕαραω του µη εξαποστειλαι τον λαον

15. ϐαδισον προς ϕαραω το πρωι ιδου αυτος

εκπορευεται επι το υδωρ και στηση συναντων

αυτω επι το ςειλος του ποταµου και την ϱαβδον

την στραφεισαν εις οφιν ληµψη εν τη ςειρι σου

16. και ερεις προς αυτον κυριος ο χεος των

εβραιων απεσταλκεν µε προς σε λεγων εξαπο-

στειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευση εν τη

ερηµω και ιδου ουκ εισηκουσας εως τουτου

17. ταδε λεγει κυριος εν τουτω γνωση οτι εγω

κυριος ιδου εγω τυπτω τη ϱαβδω τη εν τη ςειρι

µου επι το υδωρ το εν τω ποταµω και µεταβαλει

εις αιµα

18. και οι ιςχυες οι εν τω ποταµω τελευτησο-

υσιν και εποζεσει ο ποταµος και ου δυνησονται

οι αιγυπτιοι πιειν υδωρ απο του ποταµου

19. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ειπον ααρων

τω αδελφω σου λαβε την ϱαβδον σου και εκ-

τεινον την ςειρα σου επι τα υδατα αιγυπτου και

επι τους ποταµους αυτων και επι τας διωρυγας

αυτων και επι τα ελη αυτων και επι παν συνε-

στηκος υδωρ αυτων και εσται αιµα και εγενετο

αιµα εν παση γη αιγυπτου εν τε τοις ξυλοις και

εν τοις λιχοις

20. και εποιησαν ουτως µωυσης και ααρων

καχαπερ ενετειλατο αυτοις κυριος και επαρας

τη ϱαβδω αυτου επαταξεν το υδωρ το εν τω πο-

ταµω εναντιον ϕαραω και εναντιον των χερα-

ποντων αυτου και µετεβαλεν παν το υδωρ το εν

τω ποταµω εις αιµα

21. και οι ιςχυες οι εν τω ποταµω ετελευτησαν

και επωζεσεν ο ποταµος και ουκ ηδυναντο οι

αιγυπτιοι πιειν υδωρ εκ του ποταµου και ην το

αιµα εν παση γη αιγυπτου

22. εποιησαν δε ωσαυτως και οι επαοιδοι των

αιγυπτιων ταις ϕαρµακειαις αυτων και εσκλη-

ϱυνχη η καρδια ϕαραω και ουκ εισηκουσεν αυ-

των καχαπερ ειπεν κυριος

23. επιστραφεις δε ϕαραω εισηλχεν εις τον

οικον αυτου και ουκ επεστησεν τον νουν αυτου

ουδε επι τουτω

24. ωρυξαν δε παντες οι αιγυπτιοι κυκλω του

ποταµου ωστε πιειν υδωρ και ουκ ηδυναντο πιε-

ιν υδωρ απο του ποταµου

25. και ανεπληρωχησαν επτα ηµεραι µετα το

παταξαι κυριον τον ποταµον

26. ειπεν δε κυριος προς µωυσην εισελχε

προς ϕαραω και ερεις προς αυτον ταδε λεγει

κυριος εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λα-

τρευσωσιν
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27. ει δε µη ϐουλει συ εξαποστειλαι ιδου εγω

τυπτω παντα τα ορια σου τοις ϐατραςοις

28. και εξερευξεται ο ποταµος ϐατραςους και

αναβαντες εισελευσονται εις τους οικους σου

και εις τα ταµιεια των κοιτωνων σου και επι των

κλινων σου και εις τους οικους των χεραποντων

σου και του λαου σου και εν τοις ϕυραµασιν σου

και εν τοις κλιβανοις σου

29. και επι σε και επι τους χεραποντας σου

και επι τον λαον σου αναβησονται οι ϐατραςοι

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-2m8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 ειπεν δε κυριος προς µωυσην ειπον ααρων

τω αδελφω σου εκτεινον τη ςειρι την ϱαβδον

σου επι τους ποταµους και επι τας διωρυγας

και επι τα ελη και αναγαγε τους ϐατραςους

2. και εξετεινεν ααρων την ςειρα επι τα υδα-

τα αιγυπτου και ανηγαγεν τους ϐατραςους και

ανεβιβασχη ο ϐατραςος και εκαλυψεν την γην

αιγυπτου

3. εποιησαν δε ωσαυτως και οι επαοιδοι των

αιγυπτιων ταις ϕαρµακειαις αυτων και ανηγα-

γον τους ϐατραςους επι γην αιγυπτου

4. και εκαλεσεν ϕαραω µωυσην και ααρων

και ειπεν ευξασχε περι εµου προς κυριον και

περιελετω τους ϐατραςους απ εµου και απο του

εµου λαου και εξαποστελω τον λαον και χυσω-

σιν κυριω

5. ειπεν δε µωυσης προς ϕαραω ταξαι προς

µε ποτε ευξωµαι περι σου και περι των χερα-

ποντων σου και περι του λαου σου αφανισαι

τους ϐατραςους απο σου και απο του λαου σου

και εκ των οικιων υµων πλην εν τω ποταµω

υπολειφχησονται

6. ο δε ειπεν εις αυριον ειπεν ουν ως ειρηκας

ινα ειδης οτι ουκ εστιν αλλος πλην κυριου

7. και περιαιρεχησονται οι ϐατραςοι απο σου

και εκ των οικιων υµων και εκ των επαυλεων

και απο των χεραποντων σου και απο του λαου

σου πλην εν τω ποταµω υπολειφχησονται

8. εξηλχεν δε µωυσης και ααρων απο ϕαραω

και εβοησεν µωυσης προς κυριον περι του ορι-

σµου των ϐατραςων ως εταξατο ϕαραω

9. εποιησεν δε κυριος καχαπερ ειπεν µωυσης

και ετελευτησαν οι ϐατραςοι εκ των οικιων και

εκ των επαυλεων και εκ των αγρων

10. και συνηγαγον αυτους χιµωνιας χιµωνιας

και ωζεσεν η γη

11. ιδων δε ϕαραω οτι γεγονεν αναψυξις εβα-

ϱυνχη η καρδια αυτου και ουκ εισηκουσεν αυ-

των καχαπερ ελαλησεν κυριος

12. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ειπον ααρων

εκτεινον τη ςειρι την ϱαβδον σου και παταξον

το ςωµα της γης και εσονται σκνιφες εν τε τοις

ανχρωποις και εν τοις τετραποσιν και εν παση

γη αιγυπτου

13. εξετεινεν ουν ααρων τη ςειρι την ϱαβδον

και επαταξεν το ςωµα της γης και εγενοντο οι

σκνιφες εν τε τοις ανχρωποις και εν τοις τετρα-

ποσιν και εν παντι ςωµατι της γης εγενοντο οι

σκνιφες εν παση γη αιγυπτου

14. εποιησαν δε ωσαυτως και οι επαοιδοι ταις

ϕαρµακειαις αυτων εξαγαγειν τον σκνιφα και

ουκ ηδυναντο και εγενοντο οι σκνιφες εν τοις

ανχρωποις και εν τοις τετραποσιν

15. ειπαν ουν οι επαοιδοι τω ϕαραω δακτυ-

λος χεου εστιν τουτο και εσκληρυνχη η καρ-

δια ϕαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καχαπερ

ελαλησεν κυριος

16. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ορχρισον το

πρωι και στηχι εναντιον ϕαραω και ιδου αυτος

εξελευσεται επι το υδωρ και ερεις προς αυτον

ταδε λεγει κυριος εξαποστειλον τον λαον µου

ινα µοι λατρευσωσιν εν τη ερηµω

17. εαν δε µη ϐουλη εξαποστειλαι τον λαον

µου ιδου εγω επαποστελλω επι σε και επι τους

χεραποντας σου και επι τον λαον σου και επι

τους οικους υµων κυνοµυιαν και πλησχησονται

αι οικιαι των αιγυπτιων της κυνοµυιης και εις

την γην εφ ης εισιν επ αυτης

18. και παραδοξασω εν τη ηµερα εκεινη την

γην γεσεµ εφ ης ο λαος µου επεστιν επ αυτης

εφ ης ουκ εσται εκει η κυνοµυια ινα ειδης οτι

εγω ειµι κυριος ο κυριος πασης της γης

19. και δωσω διαστολην ανα µεσον του εµου

λαου και ανα µεσον του σου λαου εν δε τη

αυριον εσται το σηµειον τουτο επι της γης

20. εποιησεν δε κυριος ουτως και παρεγενετο

η κυνοµυια πληχος εις τους οικους ϕαραω και
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εις τους οικους των χεραποντων αυτου και εις

πασαν την γην αιγυπτου και εξωλεχρευχη η γη

απο της κυνοµυιης

21. εκαλεσεν δε ϕαραω µωυσην και ααρων

λεγων ελχοντες χυσατε τω χεω υµων εν τη γη

22. και ειπεν µωυσης ου δυνατον γενεσχαι

ουτως τα γαρ ϐδελυγµατα των αιγυπτιων χυ-

σοµεν κυριω τω χεω ηµων εαν γαρ χυσωµεν

τα ϐδελυγµατα των αιγυπτιων εναντιον αυτων

λιχοβοληχησοµεχα

23. οδον τριων ηµερων πορευσοµεχα εις την

ερηµον και χυσοµεν κυριω τω χεω ηµων καχα-

περ ειπεν ηµιν

24. και ειπεν ϕαραω εγω αποστελλω υµας και

χυσατε κυριω τω χεω υµων εν τη ερηµω αλλ

ου µακραν αποτενειτε πορευχηναι ευξασχε ουν

περι εµου προς κυριον

25. ειπεν δε µωυσης οδε εγω εξελευσοµαι απο

σου και ευξοµαι προς τον χεον και απελευσεται

η κυνοµυια απο σου και απο των χεραποντων

σου και του λαου σου αυριον µη προσχης ετι

ϕαραω εξαπατησαι του µη εξαποστειλαι τον λα-

ον χυσαι κυριω

26. εξηλχεν δε µωυσης απο ϕαραω και ηυξα-

το προς τον χεον

27. εποιησεν δε κυριος καχαπερ ειπεν µωυ-

σης και περιειλεν την κυνοµυιαν απο ϕαραω

και των χεραποντων αυτου και του λαου αυτου

και ου κατελειφχη ουδεµια

28. και εβαρυνεν ϕαραω την καρδιαν αυτου

και επι του καιρου τουτου και ουκ ηχελησεν

εξαποστειλαι τον λαον

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-2m9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 ειπεν δε κυριος προς µωυσην εισελχε προς

ϕαραω και ερεις αυτω ταδε λεγει κυριος ο χεος

των εβραιων εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι

λατρευσωσιν

2. ει µεν ουν µη ϐουλει εξαποστειλαι τον λαον

µου αλλ ετι εγκρατεις αυτου

3. ιδου ςειρ κυριου επεσται εν τοις κτηνεσιν

σου τοις εν τοις πεδιοις εν τε τοις ιπποις και εν

τοις υποζυγιοις και ταις καµηλοις και ϐουσιν

και προβατοις χανατος µεγας σφοδρα

4. και παραδοξασω εγω εν τω καιρω εκεινω

ανα µεσον των κτηνων των αιγυπτιων και ανα

µεσον των κτηνων των υιων ισραηλ ου τελευ-

τησει απο παντων των του ισραηλ υιων ϱητον

5. και εδωκεν ο χεος ορον λεγων εν τη αυριον

ποιησει κυριος το ϱηµα τουτο επι της γης

6. και εποιησεν κυριος το ϱηµα τουτο τη

επαυριον και ετελευτησεν παντα τα κτηνη των

αιγυπτιων απο δε των κτηνων των υιων ισραηλ

ουκ ετελευτησεν ουδεν

7. ιδων δε ϕαραω οτι ουκ ετελευτησεν απο

παντων των κτηνων των υιων ισραηλ ουδεν

εβαρυνχη η καρδια ϕαραω και ουκ εξαπεστε-

ιλεν τον λαον

8. ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων λε-

γων λαβετε υµεις πληρεις τας ςειρας αιχαλης

καµιναιας και πασατω µωυσης εις τον ουρανον

εναντιον ϕαραω και εναντιον των χεραποντων

αυτου

9. και γενηχητω κονιορτος επι πασαν την γην

αιγυπτου και εσται επι τους ανχρωπους και επι

τα τετραποδα ελκη ϕλυκτιδες αναζεουσαι εν τε

τοις ανχρωποις και εν τοις τετραποσιν και εν

παση γη αιγυπτου

10. και ελαβεν την αιχαλην της καµιναιας

εναντιον ϕαραω και επασεν αυτην µωυσης εις

τον ουρανον και εγενετο ελκη ϕλυκτιδες αναζε-

ουσαι εν τοις ανχρωποις και εν τοις τετραποσιν

11. και ουκ ηδυναντο οι ϕαρµακοι στηναι

εναντιον µωυση δια τα ελκη εγενετο γαρ τα

ελκη εν τοις ϕαρµακοις και εν παση γη αιγυπ-

του

12. εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν ϕα-

ϱαω και ουκ εισηκουσεν αυτων καχα συνεταξεν

κυριος

13. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ορχρισον το

πρωι και στηχι εναντιον ϕαραω και ερεις προς

αυτον ταδε λεγει κυριος ο χεος των εβραιων

εξαποστειλον τον λαον µου ινα λατρευσωσιν

µοι

14. εν τω γαρ νυν καιρω εγω εξαποστελλω

παντα τα συναντηµατα µου εις την καρδιαν σου

και των χεραποντων σου και του λαου σου ιν

ειδης οτι ουκ εστιν ως εγω αλλος εν παση τη γη

15. νυν γαρ αποστειλας την ςειρα παταξω σε

και τον λαον σου χανατω και εκτριβηση απο

της γης
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16. και ενεκεν τουτου διετηρηχης ινα ενδε-

ιξωµαι εν σοι την ισςυν µου και οπως διαγγελη

το ονοµα µου εν παση τη γη

17. ετι ουν συ εµποιη του λαου µου του µη

εξαποστειλαι αυτους

18. ιδου εγω υω ταυτην την ωραν αυριον ςα-

λαζαν πολλην σφοδρα ητις τοιαυτη ου γεγονεν

εν αιγυπτω αφ ης ηµερας εκτισται εως της ηµε-

ϱας ταυτης

19. νυν ουν κατασπευσον συναγαγειν τα

κτηνη σου και οσα σοι εστιν εν τω πεδιω παντες

γαρ οι ανχρωποι και τα κτηνη οσα αν ευρεχη

εν τω πεδιω και µη εισελχη εις οικιαν πεση δε

επ αυτα η ςαλαζα τελευτησει

20. ο ϕοβουµενος το ϱηµα κυριου των χερα-

ποντων ϕαραω συνηγαγεν τα κτηνη αυτου εις

τους οικους

21. ος δε µη προσεσςεν τη διανοια εις το ϱηµα

κυριου αφηκεν τα κτηνη εν τοις πεδιοις

22. ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την

ςειρα σου εις τον ουρανον και εσται ςαλαζα επι

πασαν γην αιγυπτου επι τε τους ανχρωπους και

τα κτηνη και επι πασαν ϐοτανην την επι της γης

23. εξετεινεν δε µωυσης την ςειρα εις τον

ουρανον και κυριος εδωκεν ϕωνας και ςαλα-

Ϲαν και διετρεςεν το πυρ επι της γης και εβρεξεν

κυριος ςαλαζαν επι πασαν γην αιγυπτου

24. ην δε η ςαλαζα και το πυρ ϕλογιζον εν

τη ςαλαζη η δε ςαλαζα πολλη σφοδρα σφοδρα

ητις τοιαυτη ου γεγονεν εν αιγυπτω αφ ου γε-

γενηται επ αυτης εχνος

25. επαταξεν δε η ςαλαζα εν παση γη αιγυπ-

του απο ανχρωπου εως κτηνους και πασαν ϐο-

τανην την εν τω πεδιω επαταξεν η ςαλαζα και

παντα τα ξυλα τα εν τοις πεδιοις συνετριψεν η

ςαλαζα

26. πλην εν γη γεσεµ ου ησαν οι υιοι ισραηλ

ουκ εγενετο η ςαλαζα

27. αποστειλας δε ϕαραω εκαλεσεν µωυσην

και ααρων και ειπεν αυτοις ηµαρτηκα το νυν ο

κυριος δικαιος εγω δε και ο λαος µου ασεβεις

28. ευξασχε ουν περι εµου προς κυριον και

παυσασχω του γενηχηναι ϕωνας χεου και ςα-

λαζαν και πυρ και εξαποστελω υµας και ουκετι

προσχησεσχε µενειν

29. ειπεν δε αυτω µωυσης ως αν εξελχω την

πολιν εκπετασω τας ςειρας µου προς κυριον και

αι ϕωναι παυσονται και η ςαλαζα και ο υετος

ουκ εσται ετι ινα γνως οτι του κυριου η γη

30. και συ και οι χεραποντες σου επισταµαι

οτι ουδεπω πεφοβησχε τον κυριον

31. το δε λινον και η κριχη επληγη η γαρ

κριχη παρεστηκυια το δε λινον σπερµατιζον

32. ο δε πυρος και η ολυρα ουκ επληγη οψιµα

γαρ ην

33. εξηλχεν δε µωυσης απο ϕαραω εκτος της

πολεως και εξεπετασεν τας ςειρας προς κυριον

και αι ϕωναι επαυσαντο και η ςαλαζα και ο

υετος ουκ εσταξεν ετι επι την γην

34. ιδων δε ϕαραω οτι πεπαυται ο υετος και

η ςαλαζα και αι ϕωναι προσεχετο του αµαρτα-

νειν και εβαρυνεν αυτου την καρδιαν και των

χεραποντων αυτου

35. και εσκληρυνχη η καρδια ϕαραω και

ουκ εξαπεστειλεν τους υιους ισραηλ καχαπερ

ελαλησεν κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-2m10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 ειπεν δε κυριος προς µωυσην λεγων

εισελχε προς ϕαραω εγω γαρ εσκληρυνα αυ-

του την καρδιαν και των χεραποντων αυτου ινα

εξης επελχη τα σηµεια ταυτα επ αυτους

2. οπως διηγησησχε εις τα ωτα των τεκνων

υµων και τοις τεκνοις των τεκνων υµων οσα

εµπεπαιςα τοις αιγυπτιοις και τα σηµεια µου α

εποιησα εν αυτοις και γνωσεσχε οτι εγω κυριος

3. εισηλχεν δε µωυσης και ααρων εναντιον

ϕαραω και ειπαν αυτω ταδε λεγει κυριος ο χεος

των εβραιων εως τινος ου ϐουλει εντραπηναι µε

εξαποστειλον τον λαον µου ινα λατρευσωσιν

µοι

4. εαν δε µη χελης συ εξαποστειλαι τον λαον

µου ιδου εγω επαγω ταυτην την ωραν αυριον

ακριδα πολλην επι παντα τα ορια σου

5. και καλυψει την οψιν της γης και ου δυνηση

κατιδειν την γην και κατεδεται παν το περισ-

σον της γης το καταλειφχεν ο κατελιπεν υµιν η

ςαλαζα και κατεδεται παν ξυλον το ϕυοµενον

υµιν επι της γης

6. και πλησχησονται σου αι οικιαι και αι οικιαι

των χεραποντων σου και πασαι αι οικιαι εν
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παση γη των αιγυπτιων α ουδεποτε εωρακασιν

οι πατερες σου ουδε οι προπαπποι αυτων αφ

ης ηµερας γεγονασιν επι της γης εως της ηµε-

ϱας ταυτης και εκκλινας µωυσης εξηλχεν απο

ϕαραω

7. και λεγουσιν οι χεραποντες ϕαραω προς

αυτον εως τινος εσται τουτο ηµιν σκωλον εξα-

ποστειλον τους ανχρωπους οπως λατρευσωσιν

τω χεω αυτων η ειδεναι ϐουλει οτι απολωλεν

αιγυπτος

8. και απεστρεψαν τον τε µωυσην και ααρων

προς ϕαραω και ειπεν αυτοις πορευεσχε και

λατρευσατε τω χεω υµων τινες δε και τινες εισιν

οι πορευοµενοι

9. και λεγει µωυσης συν τοις νεανισκοις και

πρεσβυτεροις πορευσοµεχα συν τοις υιοις και

χυγατρασιν και προβατοις και ϐουσιν ηµων εσ-

τιν γαρ εορτη κυριου του χεου ηµων

10. και ειπεν προς αυτους εστω ουτως κυριος

µεχ υµων καχοτι αποστελλω υµας µη και την

αποσκευην υµων ιδετε οτι πονηρια προκειται

υµιν

11. µη ουτως πορευεσχωσαν δε οι ανδρες και

λατρευσατε τω χεω τουτο γαρ αυτοι Ϲητειτε εξε-

ϐαλον δε αυτους απο προσωπου ϕαραω

12. ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την

ςειρα επι γην αιγυπτου και αναβητω ακρις επι

την γην και κατεδεται πασαν ϐοτανην της γης

και παντα τον καρπον των ξυλων ον υπελιπετο

η ςαλαζα

13. και επηρεν µωυσης την ϱαβδον εις τον

ουρανον και κυριος επηγαγεν ανεµον νοτον επι

την γην ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την

νυκτα το πρωι εγενηχη και ο ανεµος ο νοτος

ανελαβεν την ακριδα

14. και ανηγαγεν αυτην επι πασαν γην αιγυπ-

του και κατεπαυσεν επι παντα τα ορια αιγυπ-

του πολλη σφοδρα προτερα αυτης ου γεγονεν

τοιαυτη ακρις και µετα ταυτα ουκ εσται ουτως

15. και εκαλυψεν την οψιν της γης και

εφχαρη η γη και κατεφαγεν πασαν ϐοτανην της

γης και παντα τον καρπον των ξυλων ος υπελε-

ιφχη απο της ςαλαζης ους υπελειφχη ςλωρον

ουδεν εν τοις ξυλοις και εν παση ϐοτανη του

πεδιου εν παση γη αιγυπτου

16. κατεσπευδεν δε ϕαραω καλεσαι µωυσην

και ααρων λεγων ηµαρτηκα εναντιον κυριου

του χεου υµων και εις υµας

17. προσδεξασχε ουν µου την αµαρτιαν ετι

νυν και προσευξασχε προς κυριον τον χεον

υµων και περιελετω απ εµου τον χανατον το-

υτον

18. εξηλχεν δε µωυσης απο ϕαραω και ηυξα-

το προς τον χεον

19. και µετεβαλεν κυριος ανεµον απο χαλασ-

σης σφοδρον και ανελαβεν την ακριδα και ενε-

ϐαλεν αυτην εις την ερυχραν χαλασσαν και

ους υπελειφχη ακρις µια εν παση γη αιγυπτου

20. και εσκληρυνεν κυριος την καρδιαν ϕα-

ϱαω και ουκ εξαπεστειλεν τους υιους ισραηλ

21. ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την

ςειρα σου εις τον ουρανον και γενηχητω σκοτος

επι γην αιγυπτου ψηλαφητον σκοτος

22. εξετεινεν δε µωυσης την ςειρα εις τον

ουρανον και εγενετο σκοτος γνοφος χυελλα επι

πασαν γην αιγυπτου τρεις ηµερας

23. και ουκ ειδεν ουδεις τον αδελφον αυτου

τρεις ηµερας και ουκ εξανεστη ουδεις εκ της

κοιτης αυτου τρεις ηµερας πασι δε τοις υιοις

ισραηλ ην ϕως εν πασιν οις κατεγινοντο

24. και εκαλεσεν ϕαραω µωυσην και ααρων

λεγων ϐαδιζετε λατρευσατε κυριω τω χεω υµων

πλην των προβατων και των ϐοων υπολιπεσχε

και η αποσκευη υµων αποτρεςετω µεχ υµων

25. και ειπεν µωυσης αλλα και συ δωσεις ηµιν

ολοκαυτωµατα και χυσιας α ποιησοµεν κυριω

τω χεω ηµων

26. και τα κτηνη ηµων πορευσεται µεχ ηµων

και ους υπολειψοµεχα οπλην απ αυτων γαρ

ληµψοµεχα λατρευσαι κυριω τω χεω ηµων ηµε-

ις δε ουκ οιδαµεν τι λατρευσωµεν κυριω τω χεω

ηµων εως του ελχειν ηµας εκει

27. εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν ϕα-

ϱαω και ουκ εβουληχη εξαποστειλαι αυτους

28. και λεγει ϕαραω απελχε απ εµου προσεςε

σεαυτω ετι προσχειναι ιδειν µου το προσωπον η

δ αν ηµερα οφχης µοι αποχανη

29. λεγει δε µωυσης ειρηκας ουκετι οφχησο-

µαι σοι εις προσωπον

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-2m11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 ειπεν δε κυριος προς µωυσην ετι µιαν

πληγην επαξω επι ϕαραω και επ αιγυπτον και
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µετα ταυτα εξαποστελει υµας εντευχεν οταν δε

εξαποστελλη υµας συν παντι εκβαλει υµας εκ-

ϐολη

2. λαλησον ουν κρυφη εις τα ωτα του λαου

και αιτησατω εκαστος παρα του πλησιον και

γυνη παρα της πλησιον σκευη αργυρα και ςρυ-

σα και ιµατισµον

3. κυριος δε εδωκεν την ςαριν τω λαω αυ-

του εναντιον των αιγυπτιων και εςρησαν αυτοις

και ο ανχρωπος µωυσης µεγας εγενηχη σφοδρα

εναντιον των αιγυπτιων και εναντιον ϕαραω και

εναντιον παντων των χεραποντων αυτου

4. και ειπεν µωυσης ταδε λεγει κυριος περι µε-

σας νυκτας εγω εισπορευοµαι εις µεσον αιγυπ-

του

5. και τελευτησει παν πρωτοτοκον εν γη

αιγυπτω απο πρωτοτοκου ϕαραω ος καχηται επι

του χρονου και εως πρωτοτοκου της χεραπα-

ινης της παρα τον µυλον και εως πρωτοτοκου

παντος κτηνους

6. και εσται κραυγη µεγαλη κατα πασαν γην

αιγυπτου ητις τοιαυτη ου γεγονεν και τοιαυτη

ουκετι προστεχησεται

7. και εν πασι τοις υιοις ισραηλ ου γρυξει κυων

τη γλωσση αυτου απο ανχρωπου εως κτηνους

οπως ειδης οσα παραδοξασει κυριος ανα µεσον

των αιγυπτιων και του ισραηλ

8. και καταβησονται παντες οι παιδες σου

ουτοι προς µε και προκυνησουσιν µε λεγοντες

εξελχε συ και πας ο λαος σου ου συ αφηγη

και µετα ταυτα εξελευσοµαι εξηλχεν δε µωυ-

σης απο ϕαραω µετα χυµου

9. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ουκ εισακο-

υσεται υµων ϕαραω ινα πληχυνων πληχυνω

µου τα σηµεια και τα τερατα εν γη αιγυπτω

10. µωυσης δε και ααρων εποιησαν παντα τα

σηµεια και τα τερατα ταυτα εν γη αιγυπτω εναν-

τιον ϕαραω εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν

ϕαραω και ουκ ηχελησεν εξαποστειλαι τους

υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-2m12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων

εν γη αιγυπτου λεγων

2. ο µην ουτος υµιν αρςη µηνων πρωτος εστιν

υµιν εν τοις µησιν του ενιαυτου

3. λαλησον προς πασαν συναγωγην υιων

ισραηλ λεγων τη δεκατη του µηνος τουτου λα-

ϐετωσαν εκαστος προβατον κατ οικους πατριων

εκαστος προβατον κατ οικιαν

4. εαν δε ολιγοστοι ωσιν οι εν τη οικια ωστε

µη ικανους ειναι εις προβατον συλληµψεται

µεχ εαυτου τον γειτονα τον πλησιον αυτου κατα

αριχµον ψυςων εκαστος το αρκουν αυτω συνα-

ϱιχµησεται εις προβατον

5. προβατον τελειον αρσεν ενιαυσιον εσται

υµιν απο των αρνων και των εριφων ληµψεσχε

6. και εσται υµιν διατετηρηµενον εως της τεσ-

σαρεσκαιδεκατης του µηνος τουτου και σφα-

ξουσιν αυτο παν το πληχος συναγωγης υιων

ισραηλ προς εσπεραν

7. και ληµψονται απο του αιµατος και χησο-

υσιν επι των δυο σταχµων και επι την ϕλιαν εν

τοις οικοις εν οις εαν ϕαγωσιν αυτα εν αυτοις

8. και ϕαγονται τα κρεα τη νυκτι ταυτη οπτα

πυρι και αζυµα επι πικριδων εδονται

9. ουκ εδεσχε απ αυτων ωµον ουδε ηψηµενον

εν υδατι αλλ η οπτα πυρι κεφαλην συν τοις

ποσιν και τοις ενδοσχιοις

10. ουκ απολειψετε απ αυτου εως πρωι και

οστουν ου συντριψετε απ αυτου τα δε καταλε-

ιποµενα απ αυτου εως πρωι εν πυρι κατακαυ-

σετε

11. ουτως δε ϕαγεσχε αυτο αι οσφυες υµων

περιεζωσµεναι και τα υποδηµατα εν τοις ποσιν

υµων και αι ϐακτηριαι εν ταις ςερσιν υµων και

εδεσχε αυτο µετα σπουδης πασςα εστιν κυριω

12. και διελευσοµαι εν γη αιγυπτω εν τη νυκ-

τι ταυτη και παταξω παν πρωτοτοκον εν γη

αιγυπτω απο ανχρωπου εως κτηνους και εν πα-

σι τοις χεοις των αιγυπτιων ποιησω την εκδικη-

σιν εγω κυριος

13. και εσται το αιµα υµιν εν σηµειω επι των

οικιων εν αις υµεις εστε εκει και οψοµαι το αιµα

και σκεπασω υµας και ουκ εσται εν υµιν πληγη

του εκτριβηναι οταν παιω εν γη αιγυπτω

14. και εσται η ηµερα υµιν αυτη µνηµοσυνον

και εορτασετε αυτην εορτην κυριω εις πασας

τας γενεας υµων νοµιµον αιωνιον εορτασετε αυ-

την
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15. επτα ηµερας αζυµα εδεσχε απο δε της ηµε-

ϱας της πρωτης αφανιειτε Ϲυµην εκ των οικιων

υµων πας ος αν ϕαγη Ϲυµην εξολεχρευχησεται

η ψυςη εκεινη εξ ισραηλ απο της ηµερας της

πρωτης εως της ηµερας της εβδοµης

16. και η ηµερα η πρωτη κληχησεται αγια και

η ηµερα η εβδοµη κλητη αγια εσται υµιν παν

εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυταις πλην

οσα ποιηχησεται παση ψυςη τουτο µονον πο-

ιηχησεται υµιν

17. και ϕυλαξεσχε την εντολην ταυτην εν γαρ

τη ηµερα ταυτη εξαξω την δυναµιν υµων εκ γης

αιγυπτου και ποιησετε την ηµεραν ταυτην εις

γενεας υµων νοµιµον αιωνιον

18. εναρςοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµε-

ϱα του µηνος του πρωτου αφ εσπερας εδεσχε

αζυµα εως ηµερας µιας και εικαδος του µηνος

εως εσπερας

19. επτα ηµερας Ϲυµη ους ευρεχησεται εν τα-

ις οικιαις υµων πας ος αν ϕαγη Ϲυµωτον εξο-

λεχρευχησεται η ψυςη εκεινη εκ συναγωγης

ισραηλ εν τε τοις γειωραις και αυτοςχοσιν της

γης

20. παν Ϲυµωτον ουκ εδεσχε εν παντι δε κα-

τοικητηριω υµων εδεσχε αζυµα

21. εκαλεσεν δε µωυσης πασαν γερουσιαν

υιων ισραηλ και ειπεν προς αυτους απελχοντες

λαβετε υµιν εαυτοις προβατον κατα συγγενειας

υµων και χυσατε το πασςα

22. ληµψεσχε δε δεσµην υσσωπου και ϐαψ-

αντες απο του αιµατος του παρα την χυραν κα-

χιξετε της ϕλιας και επ αµφοτερων των στα-

χµων απο του αιµατος ο εστιν παρα την χυραν

υµεις δε ουκ εξελευσεσχε εκαστος την χυραν

του οικου αυτου εως πρωι

23. και παρελευσεται κυριος παταξαι τους

αιγυπτιους και οψεται το αιµα επι της ϕλιας και

επ αµφοτερων των σταχµων και παρελευσεται

κυριος την χυραν και ουκ αφησει τον ολεχρευ-

οντα εισελχειν εις τας οικιας υµων παταξαι

24. και ϕυλαξεσχε το ϱηµα τουτο νοµιµον σε-

αυτω και τοις υιοις σου εως αιωνος

25. εαν δε εισελχητε εις την γην ην αν δω

κυριος υµιν καχοτι ελαλησεν ϕυλαξεσχε την

λατρειαν ταυτην

26. και εσται εαν λεγωσιν προς υµας οι υιοι

υµων τις η λατρεια αυτη

27. και ερειτε αυτοις χυσια το πασςα τουτο κυ-

ϱιω ως εσκεπασεν τους οικους των υιων ισραηλ

εν αιγυπτω ηνικα επαταξεν τους αιγυπτιους το-

υς δε οικους ηµων ερρυσατο και κυψας ο λαος

προσεκυνησεν

28. και απελχοντες εποιησαν οι υιοι ισραηλ

καχα ενετειλατο κυριος τω µωυση και ααρων

ουτως εποιησαν

29. εγενηχη δε µεσουσης της νυκτος και κυ-

ϱιος επαταξεν παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω

απο πρωτοτοκου ϕαραω του καχηµενου επι του

χρονου εως πρωτοτοκου της αιςµαλωτιδος της

εν τω λακκω και εως πρωτοτοκου παντος κτη-

νους

30. και αναστας ϕαραω νυκτος και παντες οι

χεραποντες αυτου και παντες οι αιγυπτιοι και

εγενηχη κραυγη µεγαλη εν παση γη αιγυπτω

ου γαρ ην οικια εν η ουκ ην εν αυτη τεχνηκως

31. και εκαλεσεν ϕαραω µωυσην και ααρων

νυκτος και ειπεν αυτοις αναστητε και εξελχατε

εκ του λαου µου και υµεις και οι υιοι ισραηλ

ϐαδιζετε και λατρευσατε κυριω τω χεω υµων

καχα λεγετε

32. και τα προβατα και τους ϐοας υµων ανα-

λαβοντες πορευεσχε ευλογησατε δε καµε

33. και κατεβιαζοντο οι αιγυπτιοι τον λαον

σπουδη εκβαλειν αυτους εκ της γης ειπαν γαρ

οτι παντες ηµεις αποχνησκοµεν

34. ανελαβεν δε ο λαος το σταις προ του Ϲυµ-

ωχηναι τα ϕυραµατα αυτων ενδεδεµενα εν τοις

ιµατιοις αυτων επι των ωµων

35. οι δε υιοι ισραηλ εποιησαν καχα συνετα-

ξεν αυτοις µωυσης και ητησαν παρα των αιγυπ-

τιων σκευη αργυρα και ςρυσα και ιµατισµον

36. και κυριος εδωκεν την ςαριν τω λαω αυ-

του εναντιον των αιγυπτιων και εςρησαν αυτοις

και εσκυλευσαν τους αιγυπτιους

37. απαραντες δε οι υιοι ισραηλ εκ ϱαµεσση

εις σοκςωχα εις εξακοσιας ςιλιαδας πεζων οι

ανδρες πλην της αποσκευης

38. και επιµικτος πολυς συνανεβη αυτοις και

προβατα και ϐοες και κτηνη πολλα σφοδρα

39. και επεψαν το σταις ο εξηνεγκαν εξ αιγυπ-

του εγκρυφιας αζυµους ου γαρ εζυµωχη εξεβα-

λον γαρ αυτους οι αιγυπτιοι και ουκ ηδυνηχη-

σαν επιµειναι ουδε επισιτισµον εποιησαν εαυτο-

ις εις την οδον
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40. η δε κατοικησις των υιων ισραηλ ην κα-

τωκησαν εν γη αιγυπτω και εν γη ςανααν ετη

τετρακοσια τριακοντα

41. και εγενετο µετα τα τετρακοσια τριακον-

τα ετη εξηλχεν πασα η δυναµις κυριου εκ γης

αιγυπτου

42. νυκτος προφυλακη εστιν τω κυριω ωστε

εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου εκεινη η νυξ

αυτη προφυλακη κυριω ωστε πασι τοις υιοις

ισραηλ ειναι εις γενεας αυτων

43. ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων

λεγων ουτος ο νοµος του πασςα πας αλλογενης

ουκ εδεται απ αυτου

44. και παν οικετην τινος η αργυρωνητον πε-

ϱιτεµεις αυτον και τοτε ϕαγεται απ αυτου

45. παροικος η µισχωτος ουκ εδεται απ αυτου

46. εν οικια µια ϐρωχησεται και ουκ εξοισε-

τε εκ της οικιας των κρεων εξω και οστουν ου

συντριψετε απ αυτου

47. πασα συναγωγη υιων ισραηλ ποιησει αυτο

48. εαν δε τις προσελχη προς υµας προσηλυ-

τος ποιησαι το πασςα κυριω περιτεµεις αυτου

παν αρσενικον και τοτε προσελευσεται ποιησαι

αυτο και εσται ωσπερ και ο αυτοςχων της γης

πας απεριτµητος ουκ εδεται απ αυτου

49. νοµος εις εσται τω εγςωριω και τω προσε-

λχοντι προσηλυτω εν υµιν

50. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καχα ενετε-

ιλατο κυριος τω µωυση και ααρων προς αυτους

ουτως εποιησαν

51. και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη εξηγαγεν

κυριος τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου συν

δυναµει αυτων

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-2m13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 ειπεν δε κυριος προς µωυσην λεγων

2. αγιασον µοι παν πρωτοτοκον πρωτογενες

διανοιγον πασαν µητραν εν τοις υιοις ισραηλ

απο ανχρωπου εως κτηνους εµοι εστιν

3. ειπεν δε µωυσης προς τον λαον µνηµο-

νευετε την ηµεραν ταυτην εν η εξηλχατε εκ

γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας εν γαρ ςειρι

κραταια εξηγαγεν υµας κυριος εντευχεν και ου

ϐρωχησεται Ϲυµη

4. εν γαρ τη σηµερον υµεις εκπορευεσχε εν

µηνι των νεων

5. και εσται ηνικα εαν εισαγαγη σε κυριος ο

χεος σου εις την γην των ςαναναιων και ςεττα-

ιων και ευαιων και γεργεσαιων και αµορραιων

και ϕερεζαιων και ιεβουσαιων ην ωµοσεν το-

ις πατρασιν σου δουναι σοι γην ϱεουσαν γαλα

και µελι και ποιησεις την λατρειαν ταυτην εν

τω µηνι τουτω

6. εξ ηµερας εδεσχε αζυµα τη δε ηµερα τη

εβδοµη εορτη κυριου

7. αζυµα εδεσχε τας επτα ηµερας ουκ οφχη-

σεται σοι Ϲυµωτον ουδε εσται σοι Ϲυµη εν πασιν

τοις οριοις σου

8. και αναγγελεις τω υιω σου εν τη ηµερα εκε-

ινη λεγων δια τουτο εποιησεν κυριος ο χεος µοι

ως εξεπορευοµην εξ αιγυπτου

9. και εσται σοι σηµειον επι της ςειρος σου

και µνηµοσυνον προ οφχαλµων σου οπως αν

γενηται ο νοµος κυριου εν τω στοµατι σου εν

γαρ ςειρι κραταια εξηγαγεν σε κυριος ο χεος εξ

αιγυπτου

10. και ϕυλαξεσχε τον νοµον τουτον κατα κα-

ιρους ωρων αφ ηµερων εις ηµερας

11. και εσται ως αν εισαγαγη σε κυριος ο χε-

ος σου εις την γην των ςαναναιων ον τροπον

ωµοσεν τοις πατρασιν σου και δωσει σοι αυτην

12. και αφελεις παν διανοιγον µητραν τα αρ-

σενικα τω κυριω παν διανοιγον µητραν εκ των

ϐουκολιων η εν τοις κτηνεσιν σου οσα εαν γενη-

ται σοι τα αρσενικα αγιασεις τω κυριω

13. παν διανοιγον µητραν ονου αλλαξεις προ-

ϐατω εαν δε µη αλλαξης λυτρωση αυτο παν

πρωτοτοκον ανχρωπου των υιων σου λυτρωση

14. εαν δε ερωτηση σε ο υιος σου µετα ταυτα

λεγων τι τουτο και ερεις αυτω οτι εν ςειρι κρα-

ταια εξηγαγεν ηµας κυριος εκ γης αιγυπτου εξ

οικου δουλειας

15. ηνικα δε εσκληρυνεν ϕαραω εξαποστε-

ιλαι ηµας απεκτεινεν παν πρωτοτοκον εν γη

αιγυπτω απο πρωτοτοκων ανχρωπων εως πρω-

τοτοκων κτηνων δια τουτο εγω χυω τω κυριω

παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα και παν

πρωτοτοκον των υιων µου λυτρωσοµαι

16. και εσται εις σηµειον επι της ςειρος σου

και ασαλευτον προ οφχαλµων σου εν γαρ ςειρι

κραταια εξηγαγεν σε κυριος εξ αιγυπτου
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17. ως δε εξαπεστειλεν ϕαραω τον λαον ους

ωδηγησεν αυτους ο χεος οδον γης ϕυλιστιιµ

οτι εγγυς ην ειπεν γαρ ο χεος µηποτε µετα-

µεληση τω λαω ιδοντι πολεµον και αποστρεψη

εις αιγυπτον

18. και εκυκλωσεν ο χεος τον λαον οδον

την εις την ερηµον εις την ερυχραν χαλασσαν

πεµπτη δε γενεα ανεβησαν οι υιοι ισραηλ εκ

γης αιγυπτου

19. και ελαβεν µωυσης τα οστα ιωσηφ µεχ

εαυτου ορκω γαρ ωρκισεν ιωσηφ τους υιους

ισραηλ λεγων επισκοπη επισκεψεται υµας κυ-

ϱιος και συνανοισετε µου τα οστα εντευχεν µεχ

υµων

20. εξαραντες δε οι υιοι ισραηλ εκ σοκςωχ

εστρατοπεδευσαν εν οχοµ παρα την ερηµον

21. ο δε χεος ηγειτο αυτων ηµερας µεν εν

στυλω νεφελης δειξαι αυτοις την οδον την δε

νυκτα εν στυλω πυρος

22. ουκ εξελιπεν ο στυλος της νεφελης ηµε-

ϱας και ο στυλος του πυρος νυκτος εναντιον

παντος του λαου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-2m14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και αποστρεψ-

αντες στρατοπεδευσατωσαν απεναντι της επαυ-

λεως ανα µεσον µαγδωλου και ανα µεσον της

χαλασσης εξ εναντιας ϐεελσεπφων ενωπιον

αυτων στρατοπεδευσεις επι της χαλασσης

3. και ερει ϕαραω τω λαω αυτου οι υιοι ισραηλ

πλανωνται ουτοι εν τη γη συγκεκλεικεν γαρ αυ-

τους η ερηµος

4. εγω δε σκληρυνω την καρδιαν ϕαραω και

καταδιωξεται οπισω αυτων και ενδοξασχησο-

µαι εν ϕαραω και εν παση τη στρατια αυτου

και γνωσονται παντες οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι

κυριος και εποιησαν ουτως

5. και ανηγγελη τω ϐασιλει των αιγυπτιων οτι

πεφευγεν ο λαος και µετεστραφη η καρδια ϕα-

ϱαω και των χεραποντων αυτου επι τον λαον

και ειπαν τι τουτο εποιησαµεν του εξαποστειλαι

τους υιους ισραηλ του µη δουλευειν ηµιν

6. εζευξεν ουν ϕαραω τα αρµατα αυτου και

παντα τον λαον αυτου συναπηγαγεν µεχ εαυ-

του

7. και λαβων εξακοσια αρµατα εκλεκτα και

πασαν την ιππον των αιγυπτιων και τριστατας

επι παντων

8. και εσκληρυνεν κυριος την καρδιαν ϕαραω

ϐασιλεως αιγυπτου και των χεραποντων αυτου

και κατεδιωξεν οπισω των υιων ισραηλ οι δε

υιοι ισραηλ εξεπορευοντο εν ςειρι υψηλη

9. και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισω αυτων

και ευροσαν αυτους παρεµβεβληκοτας παρα

την χαλασσαν και πασα η ιππος και τα αρµατα

ϕαραω και οι ιππεις και η στρατια αυτου απε-

ναντι της επαυλεως εξ εναντιας ϐεελσεπφων

10. και ϕαραω προσηγεν και αναβλεψαντες

οι υιοι ισραηλ τοις οφχαλµοις ορωσιν και οι

αιγυπτιοι εστρατοπεδευσαν οπισω αυτων και

εφοβηχησαν σφοδρα ανεβοησαν δε οι υιοι

ισραηλ προς κυριον

11. και ειπεν προς µωυσην παρα το µη υπαρ-

ςειν µνηµατα εν γη αιγυπτω εξηγαγες ηµας χα-

νατωσαι εν τη ερηµω τι τουτο εποιησας ηµιν εξα-

γαγων εξ αιγυπτου

12. ου τουτο ην το ϱηµα ο ελαλησαµεν προς

σε εν αιγυπτω λεγοντες παρες ηµας οπως δο-

υλευσωµεν τοις αιγυπτιοις κρεισσον γαρ ηµας

δουλευειν τοις αιγυπτιοις η αποχανειν εν τη

ερηµω ταυτη

13. ειπεν δε µωυσης προς τον λαον χαρσε-

ιτε στητε και ορατε την σωτηριαν την παρα του

χεου ην ποιησει ηµιν σηµερον ον τροπον γαρ

εωρακατε τους αιγυπτιους σηµερον ου προσχη-

σεσχε ετι ιδειν αυτους εις τον αιωνα ςρονον

14. κυριος πολεµησει περι υµων και υµεις σι-

γησετε

15. ειπεν δε κυριος προς µωυσην τι ϐοας προς

µε λαλησον τοις υιοις ισραηλ και αναζευξατω-

σαν

16. και συ επαρον τη ϱαβδω σου και εκτεινον

την ςειρα σου επι την χαλασσαν και ϱηξον αυ-

την και εισελχατωσαν οι υιοι ισραηλ εις µεσον

της χαλασσης κατα το ξηρον

17. και ιδου εγω σκληρυνω την καρδιαν ϕα-

ϱαω και των αιγυπτιων παντων και εισελευσον-

ται οπισω αυτων και ενδοξασχησοµαι εν ϕαραω
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και εν παση τη στρατια αυτου και εν τοις αρµα-

σιν και εν τοις ιπποις αυτου

18. και γνωσονται παντες οι αιγυπτιοι οτι εγω

ειµι κυριος ενδοξαζοµενου µου εν ϕαραω και

εν τοις αρµασιν και ιπποις αυτου

19. εξηρεν δε ο αγγελος του χεου ο προπο-

ϱευοµενος της παρεµβολης των υιων ισραηλ

και επορευχη εκ των οπισχεν εξηρεν δε και ο

στυλος της νεφελης απο προσωπου αυτων και

εστη εκ των οπισω αυτων

20. και εισηλχεν ανα µεσον της παρεµβολης

των αιγυπτιων και ανα µεσον της παρεµβολης

ισραηλ και εστη και εγενετο σκοτος και γνοφος

και διηλχεν η νυξ και ου συνεµιξαν αλληλοις

ολην την νυκτα

21. εξετεινεν δε µωυσης την ςειρα επι την χα-

λασσαν και υπηγαγεν κυριος την χαλασσαν εν

ανεµω νοτω ϐιαιω ολην την νυκτα και εποιησεν

την χαλασσαν ξηραν και εσςισχη το υδωρ

22. και εισηλχον οι υιοι ισραηλ εις µεσον της

χαλασσης κατα το ξηρον και το υδωρ αυτοις

τειςος εκ δεξιων και τειςος εξ ευωνυµων

23. κατεδιωξαν δε οι αιγυπτιοι και εισηλχον

οπισω αυτων πασα η ιππος ϕαραω και τα αρ-

µατα και οι αναβαται εις µεσον της χαλασσης

24. εγενηχη δε εν τη ϕυλακη τη εωχινη και

επεβλεψεν κυριος επι την παρεµβολην των

αιγυπτιων εν στυλω πυρος και νεφελης και συ-

νεταραξεν την παρεµβολην των αιγυπτιων

25. και συνεδησεν τους αξονας των αρµατων

αυτων και ηγαγεν αυτους µετα ϐιας και ειπαν

οι αιγυπτιοι ϕυγωµεν απο προσωπου ισραηλ ο

γαρ κυριος πολεµει περι αυτων τους αιγυπτιους

26. ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την

ςειρα σου επι την χαλασσαν και αποκαταστητω

το υδωρ και επικαλυψατω τους αιγυπτιους επι

τε τα αρµατα και τους αναβατας

27. εξετεινεν δε µωυσης την ςειρα επι την χα-

λασσαν και απεκατεστη το υδωρ προς ηµεραν

επι ςωρας οι δε αιγυπτιοι εφυγον υπο το υδωρ

και εξετιναξεν κυριος τους αιγυπτιους µεσον της

χαλασσης

28. και επαναστραφεν το υδωρ εκαλυψεν τα

αρµατα και τους αναβατας και πασαν την δυνα-

µιν ϕαραω τους εισπεπορευµενους οπισω αυτων

εις την χαλασσαν και ου κατελειφχη εξ αυτων

ουδε εις

29. οι δε υιοι ισραηλ επορευχησαν δια ξηρας

εν µεσω της χαλασσης το δε υδωρ αυτοις τειςος

εκ δεξιων και τειςος εξ ευωνυµων

30. και ερρυσατο κυριος τον ισραηλ εν τη ηµε-

ϱα εκεινη εκ ςειρος των αιγυπτιων και ειδεν

ισραηλ τους αιγυπτιους τεχνηκοτας παρα το ςε-

ιλος της χαλασσης

31. ειδεν δε ισραηλ την ςειρα την µεγαλην

α εποιησεν κυριος τοις αιγυπτιοις εφοβηχη δε

ο λαος τον κυριον και επιστευσαν τω χεω και

µωυση τω χεραποντι αυτου

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-2m15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 τοτε ησεν µωυσης και οι υιοι ισραηλ την

ωδην ταυτην τω χεω και ειπαν λεγοντες ασωµεν

τω κυριω ενδοξως γαρ δεδοξασται ιππον και

αναβατην ερριψεν εις χαλασσαν

2. ϐοηχος και σκεπαστης εγενετο µοι εις σωτη-

ϱιαν ουτος µου χεος και δοξασω αυτον χεος του

πατρος µου και υψωσω αυτον

3. κυριος συντριβων πολεµους κυριος ονοµα

αυτω

4. αρµατα ϕαραω και την δυναµιν αυτου ερ-

ϱιψεν εις χαλασσαν επιλεκτους αναβατας τρι-

στατας κατεποντισεν εν ερυχρα χαλασση

5. ποντω εκαλυψεν αυτους κατεδυσαν εις ϐυ-

χον ωσει λιχος

6. η δεξια σου κυριε δεδοξασται εν ισςυι η

δεξια σου ςειρ κυριε εχραυσεν εςχρους

7. και τω πληχει της δοξης σου συνετριψας

τους υπεναντιους απεστειλας την οργην σου και

κατεφαγεν αυτους ως καλαµην

8. και δια πνευµατος του χυµου σου διεστη

το υδωρ επαγη ωσει τειςος τα υδατα επαγη τα

κυµατα εν µεσω της χαλασσης

9. ειπεν ο εςχρος διωξας καταληµψοµαι µεριω

σκυλα εµπλησω ψυςην µου ανελω τη µαςαιρη

µου κυριευσει η ςειρ µου

10. απεστειλας το πνευµα σου εκαλυψεν αυ-

τους χαλασσα εδυσαν ωσει µολιβος εν υδατι

σφοδρω

11. τις οµοιος σοι εν χεοις κυριε τις οµοιος σοι

δεδοξασµενος εν αγιοις χαυµαστος εν δοξαις

ποιων τερατα
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12. εξετεινας την δεξιαν σου κατεπιεν αυτους

γη

13. ωδηγησας τη δικαιοσυνη σου τον λαον

σου τουτον ον ελυτρωσω παρεκαλεσας τη ισςυι

σου εις καταλυµα αγιον σου

14. ηκουσαν εχνη και ωργισχησαν ωδινες

ελαβον κατοικουντας ϕυλιστιιµ

15. τοτε εσπευσαν ηγεµονες εδωµ και αρςον-

τες µωαβιτων ελαβεν αυτους τροµος ετακησαν

παντες οι κατοικουντες ςανααν

16. επιπεσοι επ αυτους ϕοβος και τροµος µε-

γεχει ϐραςιονος σου απολιχωχητωσαν εως αν

παρελχη ο λαος σου κυριε εως αν παρελχη ο

λαος σου ουτος ον εκτησω

17. εισαγαγων καταφυτευσον αυτους εις ορος

κληρονοµιας σου εις ετοιµον κατοικητηριον

σου ο κατειργασω κυριε αγιασµα κυριε ο ητο-

ιµασαν αι ςειρες σου

18. κυριος ϐασιλευων τον αιωνα και επ αιωνα

και ετι

19. οτι εισηλχεν ιππος ϕαραω συν αρµασιν

και αναβαταις εις χαλασσαν και επηγαγεν επ

αυτους κυριος το υδωρ της χαλασσης οι δε υιοι

ισραηλ επορευχησαν δια ξηρας εν µεσω της χα-

λασσης

20. λαβουσα δε µαριαµ η προφητις η αδελφη

ααρων το τυµπανον εν τη ςειρι αυτης και εξη-

λχοσαν πασαι αι γυναικες οπισω αυτης µετα

τυµπανων και ςορων

21. εξηρςεν δε αυτων µαριαµ λεγουσα ασω-

µεν τω κυριω ενδοξως γαρ δεδοξασται ιππον

και αναβατην ερριψεν εις χαλασσαν

22. εξηρεν δε µωυσης τους υιους ισραηλ απο

χαλασσης ερυχρας και ηγαγεν αυτους εις την

ερηµον σουρ και επορευοντο τρεις ηµερας εν τη

ερηµω και ους ηυρισκον υδωρ ωστε πιειν

23. ηλχον δε εις µερρα και ουκ ηδυναντο πιε-

ιν εκ µερρας πικρον γαρ ην δια τουτο επωνο-

µασχη το ονοµα του τοπου εκεινου πικρια

24. και διεγογγυζεν ο λαος επι µωυσην λεγον-

τες τι πιοµεχα

25. εβοησεν δε µωυσης προς κυριον και εδε-

ιξεν αυτω κυριος ξυλον και ενεβαλεν αυτο εις

το υδωρ και εγλυκανχη το υδωρ εκει εχετο

αυτω δικαιωµατα και κρισεις και εκει επειρα-

σεν αυτον

26. και ειπεν εαν ακοη ακουσης της ϕωνης

κυριου του χεου σου και τα αρεστα εναντιον

αυτου ποιησης και ενωτιση ταις εντολαις αυτου

και ϕυλαξης παντα τα δικαιωµατα αυτου πασαν

νοσον ην επηγαγον τοις αιγυπτιοις ουκ επαξω

επι σε εγω γαρ ειµι κυριος ο ιωµενος σε

27. και ηλχοσαν εις αιλιµ και ησαν εκει δωδε-

κα πηγαι υδατων και εβδοµηκοντα στελεςη ϕο-

ινικων παρενεβαλον δε εκει παρα τα υδατα

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-2m16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 απηραν δε εξ αιλιµ και ηλχοσαν πασα

συναγωγη υιων ισραηλ εις την ερηµον σιν ο

εστιν ανα µεσον αιλιµ και ανα µεσον σινα τη

δε πεντεκαιδεκατη ηµερα τω µηνι τω δευτερω

εξεληλυχοτων αυτων εκ γης αιγυπτου

2. διεγογγυζεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ

επι µωυσην και ααρων

3. και ειπαν προς αυτους οι υιοι ισραηλ οφε-

λον απεχανοµεν πληγεντες υπο κυριου εν γη

αιγυπτω οταν εκαχισαµεν επι των λεβητων των

κρεων και ησχιοµεν αρτους εις πλησµονην οτι

εξηγαγετε ηµας εις την ερηµον ταυτην αποκτε-

ιναι πασαν την συναγωγην ταυτην εν λιµω

4. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ιδου εγω υω

υµιν αρτους εκ του ουρανου και εξελευσεται ο

λαος και συλλεξουσιν το της ηµερας εις ηµεραν

οπως πειρασω αυτους ει πορευσονται τω νοµω

µου η ου

5. και εσται τη ηµερα τη εκτη και ετοιµασο-

υσιν ο εαν εισενεγκωσιν και εσται διπλουν ο

εαν συναγαγωσιν το καχ ηµεραν εις ηµεραν

6. και ειπεν µωυσης και ααρων προς πασαν

συναγωγην υιων ισραηλ εσπερας γνωσεσχε οτι

κυριος εξηγαγεν υµας εκ γης αιγυπτου

7. και πρωι οψεσχε την δοξαν κυριου εν τω

εισακουσαι τον γογγυσµον υµων επι τω χεω

ηµεις δε τι εσµεν οτι διαγογγυζετε καχ ηµων

8. και ειπεν µωυσης εν τω διδοναι κυριον υµιν

εσπερας κρεα ϕαγειν και αρτους το πρωι εις

πλησµονην δια το εισακουσαι κυριον τον γογ-

γυσµον υµων ον υµεις διαγογγυζετε καχ ηµων

ηµεις δε τι εσµεν ου γαρ καχ ηµων ο γογγυσµος

υµων εστιν αλλ η κατα του χεου
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9. ειπεν δε µωυσης προς ααρων ειπον παση

συναγωγη υιων ισραηλ προσελχατε εναντιον

του χεου εισακηκοεν γαρ υµων τον γογγυσµον

10. ηνικα δε ελαλει ααρων παση συναγωγη

υιων ισραηλ και επεστραφησαν εις την ερηµον

και η δοξα κυριου ωφχη εν νεφελη

11. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12. εισακηκοα τον γογγυσµον των υιων

ισραηλ λαλησον προς αυτους λεγων το προς

εσπεραν εδεσχε κρεα και το πρωι πλησχησε-

σχε αρτων και γνωσεσχε οτι εγω κυριος ο χεος

υµων

13. εγενετο δε εσπερα και ανεβη ορτυγοµητρα

και εκαλυψεν την παρεµβολην το πρωι εγενετο

καταπαυοµενης της δροσου κυκλω της παρεµ-

ϐολης

14. και ιδου επι προσωπον της ερηµου λεπτον

ωσει κοριον λευκον ωσει παγος επι της γης

15. ιδοντες δε αυτο οι υιοι ισραηλ ειπαν ετερος

τω ετερω τι εστιν τουτο ου γαρ ηδεισαν τι ην

ειπεν δε µωυσης προς αυτους ουτος ο αρτος ον

εδωκεν κυριος υµιν ϕαγειν

16. τουτο το ϱηµα ο συνεταξεν κυριος συναγα-

γετε απ αυτου εκαστος εις τους καχηκοντας γο-

µορ κατα κεφαλην κατα αριχµον ψυςων υµων

εκαστος συν τοις συσκηνιοις υµων συλλεξατε

17. εποιησαν δε ουτως οι υιοι ισραηλ και συ-

νελεξαν ο το πολυ και ο το ελαττον

18. και µετρησαντες τω γοµορ ουκ επλεονα-

σεν ο το πολυ και ο το ελαττον ουκ ηλαττονησεν

εκαστος εις τους καχηκοντας παρ εαυτω συνε-

λεξαν

19. ειπεν δε µωυσης προς αυτους µηδεις κα-

ταλιπετω απ αυτου εις το πρωι

20. και ουκ εισηκουσαν µωυση αλλα κατε-

λιπον τινες απ αυτου εις το πρωι και εξεζεσεν

σκωληκας και επωζεσεν και επικρανχη επ αυ-

τοις µωυσης

21. και συνελεξαν αυτο πρωι πρωι εκαστος το

καχηκον αυτω ηνικα δε διεχερµαινεν ο ηλιος

ετηκετο

22. εγενετο δε τη ηµερα τη εκτη συνελεξαν τα

δεοντα διπλα δυο γοµορ τω ενι εισηλχοσαν δε

παντες οι αρςοντες της συναγωγης και ανηγγε-

ιλαν µωυσει

23. ειπεν δε µωυσης προς αυτους τουτο το

ϱηµα εστιν ο ελαλησεν κυριος σαββατα ανα-

παυσις αγια τω κυριω αυριον οσα εαν πεσσητε

πεσσετε και οσα εαν εψητε εψετε και παν το

πλεοναζον καταλιπετε αυτο εις αποχηκην εις

το πρωι

24. και κατελιποσαν απ αυτου εις το πρωι κα-

χαπερ συνεταξεν αυτοις µωυσης και ουκ επω-

Ϲεσεν ουδε σκωληξ εγενετο εν αυτω

25. ειπεν δε µωυσης ϕαγετε σηµερον εστιν γαρ

σαββατα σηµερον τω κυριω ους ευρεχησεται εν

τω πεδιω

26. εξ ηµερας συλλεξετε τη δε ηµερα τη εβ-

δοµη σαββατα οτι ουκ εσται εν αυτη

27. εγενετο δε εν τη ηµερα τη εβδοµη εξηλχο-

σαν τινες εκ του λαου συλλεξαι και ους ευρον

28. ειπεν δε κυριος προς µωυσην εως τινος ου

ϐουλεσχε εισακουειν τας εντολας µου και τον

νοµον µου

29. ιδετε ο γαρ κυριος εδωκεν υµιν την ηµε-

ϱαν ταυτην τα σαββατα δια τουτο αυτος εδωκεν

υµιν τη ηµερα τη εκτη αρτους δυο ηµερων κα-

χησεσχε εκαστος εις τους οικους υµων µηδεις

εκπορευεσχω εκ του τοπου αυτου τη ηµερα τη

εβδοµη

30. και εσαββατισεν ο λαος τη ηµερα τη εβ-

δοµη

31. και επωνοµασαν οι υιοι ισραηλ το ονοµα

αυτου µαν ην δε ως σπερµα κοριου λευκον το

δε γευµα αυτου ως εγκρις εν µελιτι

32. ειπεν δε µωυσης τουτο το ϱηµα ο συνετα-

ξεν κυριος πλησατε το γοµορ του µαν εις απο-

χηκην εις τας γενεας υµων ινα ιδωσιν τον αρτον

ον εφαγετε υµεις εν τη ερηµω ως εξηγαγεν υµας

κυριος εκ γης αιγυπτου

33. και ειπεν µωυσης προς ααρων λαβε σταµ-

νον ςρυσουν ενα και εµβαλε εις αυτον πληρες

το γοµορ του µαν και αποχησεις αυτο εναντιον

του χεου εις διατηρησιν εις τας γενεας υµων

34. ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση και

απεχετο ααρων εναντιον του µαρτυριου εις δια-

τηρησιν

35. οι δε υιοι ισραηλ εφαγον το µαν ετη τεσ-

σαρακοντα εως ηλχον εις γην οικουµενην το

µαν εφαγοσαν εως παρεγενοντο εις µερος της

ϕοινικης
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36. το δε γοµορ το δεκατον των τριων µετρων

ην

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-2m17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και απηρεν πασα συναγωγη υιων

ισραηλ εκ της ερηµου σιν κατα παρεµβολας

αυτων δια ϱηµατος κυριου και παρενεβαλοσαν

εν ϱαφιδιν ουκ ην δε υδωρ τω λαω πιειν

2. και ελοιδορειτο ο λαος προς µωυσην λεγον-

τες δος ηµιν υδωρ ινα πιωµεν και ειπεν αυτοις

µωυσης τι λοιδορεισχε µοι και τι πειραζετε κυ-

ϱιον

3. εδιψησεν δε εκει ο λαος υδατι και εγογγυζεν

εκει ο λαος προς µωυσην λεγοντες ινα τι τουτο

ανεβιβασας ηµας εξ αιγυπτου αποκτειναι ηµας

και τα τεκνα ηµων και τα κτηνη τω διψει

4. εβοησεν δε µωυσης προς κυριον λεγων τι

ποιησω τω λαω τουτω ετι µικρον και καταλιχο-

ϐολησουσιν µε

5. και ειπεν κυριος προς µωυσην προπορευου

του λαου τουτου λαβε δε µετα σεαυτου απο των

πρεσβυτερων του λαου και την ϱαβδον εν η

επαταξας τον ποταµον λαβε εν τη ςειρι σου και

πορευση

6. οδε εγω εστηκα προ του σε εκει επι της πε-

τρας εν ςωρηβ και παταξεις την πετραν και εξε-

λευσεται εξ αυτης υδωρ και πιεται ο λαος µου

εποιησεν δε µωυσης ουτως εναντιον των υιων

ισραηλ

7. και επωνοµασεν το ονοµα του τοπου εκεινου

πειρασµος και λοιδορησις δια την λοιδοριαν

των υιων ισραηλ και δια το πειραζειν κυριον

λεγοντας ει εστιν κυριος εν ηµιν η ου

8. ηλχεν δε αµαληκ και επολεµει ισραηλ εν

ϱαφιδιν

9. ειπεν δε µωυσης τω ιησου επιλεξον σεαυτω

ανδρας δυνατους και εξελχων παραταξαι τω

αµαληκ αυριον και ιδου εγω εστηκα επι της

κορυφης του ϐουνου και η ϱαβδος του χεου εν

τη ςειρι µου

10. και εποιησεν ιησους καχαπερ ειπεν αυτω

µωυσης και εξελχων παρεταξατο τω αµαληκ

και µωυσης και ααρων και ωρ ανεβησαν επι

την κορυφην του ϐουνου

11. και εγινετο οταν επηρεν µωυσης τας ςε-

ιρας κατισςυεν ισραηλ οταν δε καχηκεν τας

ςειρας κατισςυεν αµαληκ

12. αι δε ςειρες µωυση ϐαρειαι και λαβον-

τες λιχον υπεχηκαν υπ αυτον και εκαχητο επ

αυτου και ααρων και ωρ εστηριζον τας ςειρας

αυτου εντευχεν εις και εντευχεν εις και εγενον-

το αι ςειρες µωυση εστηριγµεναι εως δυσµων

ηλιου

13. και ετρεψατο ιησους τον αµαληκ και παν-

τα τον λαον αυτου εν ϕονω µαςαιρας

14. ειπεν δε κυριος προς µωυσην καταγραψον

τουτο εις µνηµοσυνον εν ϐιβλιω και δος εις τα

ωτα ιησοι οτι αλοιφη εξαλειψω το µνηµοσυνον

αµαληκ εκ της υπο τον ουρανον

15. και ωκοδοµησεν µωυσης χυσιαστηριον

κυριω και επωνοµασεν το ονοµα αυτου κυριος

µου καταφυγη

16. οτι εν ςειρι κρυφαια πολεµει κυριος επι

αµαληκ απο γενεων εις γενεας

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-2m18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 ηκουσεν δε ιοχορ ο ιερευς µαδιαµ ο γαµ-

ϐρος µωυση παντα οσα εποιησεν κυριος ισραηλ

τω εαυτου λαω εξηγαγεν γαρ κυριος τον ισραηλ

εξ αιγυπτου

2. ελαβεν δε ιοχορ ο γαµβρος µωυση σεπφω-

ϱαν την γυναικα µωυση µετα την αφεσιν αυτης

3. και τους δυο υιους αυτου ονοµα τω ενι αυ-

των γηρσαµ λεγων παροικος ηµην εν γη αλλο-

τρια

4. και το ονοµα του δευτερου ελιεζερ λεγων ο

γαρ χεος του πατρος µου ϐοηχος µου και εξε-

ιλατο µε εκ ςειρος ϕαραω

5. και εξηλχεν ιοχορ ο γαµβρος µωυση και οι

υιοι και η γυνη προς µωυσην εις την ερηµον ου

παρενεβαλεν επ ορους του χεου

6. ανηγγελη δε µωυσει λεγοντες ιδου ο γαµ-

ϐρος σου ιοχορ παραγινεται προς σε και η γυνη

και οι δυο υιοι σου µετ αυτου

7. εξηλχεν δε µωυσης εις συναντησιν τω γαµ-

ϐρω αυτου και προσεκυνησεν αυτω και εφιλη-

σεν αυτον και ησπασαντο αλληλους και ειση-

γαγεν αυτον εις την σκηνην
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8. και διηγησατο µωυσης τω γαµβρω παντα

οσα εποιησεν κυριος τω ϕαραω και τοις αιγυπ-

τιοις ενεκεν του ισραηλ και παντα τον µοςχον

τον γενοµενον αυτοις εν τη οδω και οτι εξειλατο

αυτους κυριος εκ ςειρος ϕαραω και εκ ςειρος

των αιγυπτιων

9. εξεστη δε ιοχορ επι πασι τοις αγαχοις οις

εποιησεν αυτοις κυριος οτι εξειλατο αυτους εκ

ςειρος αιγυπτιων και εκ ςειρος ϕαραω

10. και ειπεν ιοχορ ευλογητος κυριος οτι εξε-

ιλατο τον λαον αυτου εκ ςειρος αιγυπτιων και

εκ ςειρος ϕαραω

11. νυν εγνων οτι µεγας κυριος παρα παντας

τους χεους ενεκεν τουτου οτι επεχεντο αυτοις

12. και ελαβεν ιοχορ ο γαµβρος µωυση ολο-

καυτωµατα και χυσιας τω χεω παρεγενετο δε

ααρων και παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ συµ-

ϕαγειν αρτον µετα του γαµβρου µωυση εναντιον

του χεου

13. και εγενετο µετα την επαυριον συνεκαχι-

σεν µωυσης κρινειν τον λαον παρειστηκει δε

πας ο λαος µωυσει απο πρωιχεν εως εσπερας

14. και ιδων ιοχορ παντα οσα εποιει τω λαω

λεγει τι τουτο ο συ ποιεις τω λαω δια τι συ κα-

χησαι µονος πας δε ο λαος παρεστηκεν σοι απο

πρωιχεν εως δειλης

15. και λεγει µωυσης τω γαµβρω οτι παραγι-

νεται προς µε ο λαος εκζητησαι κρισιν παρα του

χεου

16. οταν γαρ γενηται αυτοις αντιλογια και

ελχωσι προς µε διακρινω εκαστον και συµβι-

ϐαζω αυτους τα προσταγµατα του χεου και τον

νοµον αυτου

17. ειπεν δε ο γαµβρος µωυση προς αυτον ουκ

ορχως συ ποιεις το ϱηµα τουτο

18. ϕχορα καταφχαρηση ανυποµονητω και

συ και πας ο λαος ουτος ος εστιν µετα σου ϐαρυ

σοι το ϱηµα τουτο ου δυνηση ποιειν µονος

19. νυν ουν ακουσον µου και συµβουλευσω

σοι και εσται ο χεος µετα σου γινου συ τω λαω

τα προς τον χεον και ανοισεις τους λογους αυ-

των προς τον χεον

20. και διαµαρτυρη αυτοις τα προσταγµατα

του χεου και τον νοµον αυτου και σηµανεις αυ-

τοις τας οδους εν αις πορευσονται εν αυταις και

τα εργα α ποιησουσιν

21. και συ σεαυτω σκεψαι απο παντος του λα-

ου ανδρας δυνατους χεοσεβεις ανδρας δικα-

ιους µισουντας υπερηφανιαν και καταστησεις

αυτους επ αυτων ςιλιαρςους και εκατονταρςο-

υς και πεντηκονταρςους και δεκαδαρςους

22. και κρινουσιν τον λαον πασαν ωραν το

δε ϱηµα το υπερογκον ανοισουσιν επι σε τα δε

ϐραςεα των κριµατων κρινουσιν αυτοι και κο-

υφιουσιν απο σου και συναντιληµψονται σοι

23. εαν το ϱηµα τουτο ποιησης κατισςυσει σε

ο χεος και δυνηση παραστηναι και πας ο λαος

ουτος εις τον εαυτου τοπον µετ ειρηνης ηξει

24. ηκουσεν δε µωυσης της ϕωνης του γαµ-

ϐρου και εποιησεν οσα αυτω ειπεν

25. και επελεξεν µωυσης ανδρας δυνατους

απο παντος ισραηλ και εποιησεν αυτους επ αυ-

των ςιλιαρςους και εκατονταρςους και πεντη-

κονταρςους και δεκαδαρςους

26. και εκρινοσαν τον λαον πασαν ωραν παν

δε ϱηµα υπερογκον ανεφεροσαν επι µωυσην

παν δε ϱηµα ελαφρον εκρινοσαν αυτοι

27. εξαπεστειλεν δε µωυσης τον εαυτου γαµ-

ϐρον και απηλχεν εις την γην αυτου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-2m19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 του δε µηνος του τριτου της εξοδου των

υιων ισραηλ εκ γης αιγυπτου τη ηµερα ταυτη

ηλχοσαν εις την ερηµον του σινα

2. και εξηραν εκ ϱαφιδιν και ηλχοσαν εις την

ερηµον του σινα και παρενεβαλεν εκει ισραηλ

κατεναντι του ορους

3. και µωυσης ανεβη εις το ορος του χεου και

εκαλεσεν αυτον ο χεος εκ του ορους λεγων τα-

δε ερεις τω οικω ιακωβ και αναγγελεις τοις υιοις

ισραηλ

4. αυτοι εωρακατε οσα πεποιηκα τοις αιγυπτιο-

ις και ανελαβον υµας ωσει επι πτερυγων αετων

και προσηγαγοµην υµας προς εµαυτον

5. και νυν εαν ακοη ακουσητε της εµης ϕωνης

και ϕυλαξητε την διαχηκην µου εσεσχε µοι λα-

ος περιουσιος απο παντων των εχνων εµη γαρ

εστιν πασα η γη

6. υµεις δε εσεσχε µοι ϐασιλειον ιερατευµα

και εχνος αγιον ταυτα τα ϱηµατα ερεις τοις υιοις

ισραηλ
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7. ηλχεν δε µωυσης και εκαλεσεν τους πρεσ-

ϐυτερους του λαου και παρεχηκεν αυτοις παν-

τας τους λογους τουτους ους συνεταξεν αυτω ο

χεος

8. απεκριχη δε πας ο λαος οµοχυµαδον και

ειπαν παντα οσα ειπεν ο χεος ποιησοµεν και

ακουσοµεχα ανηνεγκεν δε µωυσης τους λογους

του λαου προς τον χεον

9. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ιδου εγω πα-

ϱαγινοµαι προς σε εν στυλω νεφελης ινα ακο-

υση ο λαος λαλουντος µου προς σε και σοι πι-

στευσωσιν εις τον αιωνα ανηγγειλεν δε µωυσης

τα ϱηµατα του λαου προς κυριον

10. ειπεν δε κυριος προς µωυσην καταβας

διαµαρτυραι τω λαω και αγνισον αυτους σηµε-

ϱον και αυριον και πλυνατωσαν τα ιµατια

11. και εστωσαν ετοιµοι εις την ηµεραν την

τριτην τη γαρ ηµερα τη τριτη καταβησεται κυ-

ϱιος επι το ορος το σινα εναντιον παντος του

λαου

12. και αφοριεις τον λαον κυκλω λεγων προ-

σεςετε εαυτοις του αναβηναι εις το ορος και χι-

γειν τι αυτου πας ο αψαµενος του ορους χανατω

τελευτησει

13. ους αψεται αυτου ςειρ εν γαρ λιχοις λι-

χοβοληχησεται η ϐολιδι κατατοξευχησεται εαν

τε κτηνος εαν τε ανχρωπος ου Ϲησεται οταν αι

ϕωναι και αι σαλπιγγες και η νεφελη απελχη

απο του ορους εκεινοι αναβησονται επι το ορος

14. κατεβη δε µωυσης εκ του ορους προς τον

λαον και ηγιασεν αυτους και επλυναν τα ιµατια

15. και ειπεν τω λαω γινεσχε ετοιµοι τρεις ηµε-

ϱας µη προσελχητε γυναικι

16. εγενετο δε τη ηµερα τη τριτη γενηχεντος

προς ορχρον και εγινοντο ϕωναι και αστραπαι

και νεφελη γνοφωδης επ ορους σινα ϕωνη της

σαλπιγγος ηςει µεγα και επτοηχη πας ο λαος ο

εν τη παρεµβολη

17. και εξηγαγεν µωυσης τον λαον εις συναν-

τησιν του χεου εκ της παρεµβολης και παρε-

στησαν υπο το ορος

18. το δε ορος το σινα εκαπνιζετο ολον δια το

καταβεβηκεναι επ αυτο τον χεον εν πυρι και

ανεβαινεν ο καπνος ως καπνος καµινου και

εξεστη πας ο λαος σφοδρα

19. εγινοντο δε αι ϕωναι της σαλπιγγος προ-

ϐαινουσαι ισςυροτεραι σφοδρα µωυσης ελαλει

ο δε χεος απεκρινατο αυτω ϕωνη

20. κατεβη δε κυριος επι το ορος το σινα επι

την κορυφην του ορους και εκαλεσεν κυριος

µωυσην επι την κορυφην του ορους και ανεβη

µωυσης

21. και ειπεν ο χεος προς µωυσην λεγων κα-

ταβας διαµαρτυραι τω λαω µηποτε εγγισωσιν

προς τον χεον κατανοησαι και πεσωσιν εξ αυ-

των πληχος

22. και οι ιερεις οι εγγιζοντες κυριω τω χεω

αγιασχητωσαν µηποτε απαλλαξη απ αυτων κυ-

ϱιος

23. και ειπεν µωυσης προς τον χεον ου δυνη-

σεται ο λαος προσαναβηναι προς το ορος το

σινα συ γαρ διαµεµαρτυρησαι ηµιν λεγων αφο-

ϱισαι το ορος και αγιασαι αυτο

24. ειπεν δε αυτω κυριος ϐαδιζε καταβηχι και

αναβηχι συ και ααρων µετα σου οι δε ιερεις

και ο λαος µη ϐιαζεσχωσαν αναβηναι προς τον

χεον µηποτε απολεση απ αυτων κυριος

25. κατεβη δε µωυσης προς τον λαον και ειπεν

αυτοις

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-2m20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και ελαλησεν κυριος παντας τους λογο-

υς τουτους λεγων

2. εγω ειµι κυριος ο χεος σου οστις εξηγαγον

σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

3. ουκ εσονται σοι χεοι ετεροι πλην εµου

4. ου ποιησεις σεαυτω ειδωλον ουδε παντος

οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη

γη κατω και οσα εν τοις υδασιν υποκατω της

γης

5. ου προσκυνησεις αυτοις ουδε µη λατρευ-

σης αυτοις εγω γαρ ειµι κυριος ο χεος σου χεος

Ϲηλωτης αποδιδους αµαρτιας πατερων επι τεκ-

να εως τριτης και τεταρτης γενεας τοις µισουσιν

µε

6. και ποιων ελεος εις ςιλιαδας τοις αγαπωσιν

µε και τοις ϕυλασσουσιν τα προσταγµατα µου

7. ου ληµψη το ονοµα κυριου του χεου σου επι

µαταιω ου γαρ µη καχαριση κυριος τον λαµβα-

νοντα το ονοµα αυτου επι µαταιω
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8. µνησχητι την ηµεραν των σαββατων αγια-

Ϲειν αυτην

9. εξ ηµερας εργα και ποιησεις παντα τα εργα

σου

10. τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα κυριω τω

χεω σου ου ποιησεις εν αυτη παν εργον συ και

ο υιος σου και η χυγατηρ σου ο παις σου και

η παιδισκη σου ο ϐους σου και το υποζυγιον

σου και παν κτηνος σου και ο προσηλυτος ο

παροικων εν σοι

11. εν γαρ εξ ηµεραις εποιησεν κυριος τον

ουρανον και την γην και την χαλασσαν και

παντα τα εν αυτοις και κατεπαυσεν τη ηµερα τη

εβδοµη δια τουτο ευλογησεν κυριος την ηµεραν

την εβδοµην και ηγιασεν αυτην

12. τιµα τον πατερα σου και την µητερα ινα ευ

σοι γενηται και ινα µακροςρονιος γενη επι της

γης της αγαχης ης κυριος ο χεος σου διδωσιν

σοι

13. ου µοιςευσεις

14. ου κλεψεις

15. ου ϕονευσεις

16. ου ψευδοµαρτυρησεις κατα του πλησιον

σου µαρτυριαν ψευδη

17. ουκ επιχυµησεις την γυναικα του πλησιον

σου ουκ επιχυµησεις την οικιαν του πλησιον

σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου

ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του ϐοος αυτου

ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντος κτηνους

αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου εστιν

18. και πας ο λαος εωρα την ϕωνην και τας

λαµπαδας και την ϕωνην της σαλπιγγος και το

ορος το καπνιζον ϕοβηχεντες δε πας ο λαος

εστησαν µακροχεν

19. και ειπαν προς µωυσην λαλησον συ ηµιν

και µη λαλειτω προς ηµας ο χεος µηποτε απο-

χανωµεν

20. και λεγει αυτοις µωυσης χαρσειτε ενεκεν

γαρ του πειρασαι υµας παρεγενηχη ο χεος προς

υµας οπως αν γενηται ο ϕοβος αυτου εν υµιν ινα

µη αµαρτανητε

21. ειστηκει δε ο λαος µακροχεν µωυσης δε

εισηλχεν εις τον γνοφον ου ην ο χεος

22. ειπεν δε κυριος προς µωυσην ταδε ερεις

τω οικω ιακωβ και αναγγελεις τοις υιοις ισραηλ

υµεις εωρακατε οτι εκ του ουρανου λελαληκα

προς υµας

23. ου ποιησετε εαυτοις χεους αργυρους και

χεους ςρυσους ου ποιησετε υµιν αυτοις

24. χυσιαστηριον εκ γης ποιησετε µοι και χυ-

σετε επ αυτου τα ολοκαυτωµατα και τα σωτη-

ϱια υµων τα προβατα και τους µοσςους υµων

εν παντι τοπω ου εαν επονοµασω το ονοµα µου

εκει και ηξω προς σε και ευλογησω σε

25. εαν δε χυσιαστηριον εκ λιχων ποιης µοι

ουκ οικοδοµησεις αυτους τµητους το γαρ εγςε-

ιριδιον σου επιβεβληκας επ αυτους και µεµιαν-

ται

26. ουκ αναβηση εν αναβαχµισιν επι το χυ-

σιαστηριον µου οπως αν µη αποκαλυψης την

ασςηµοσυνην σου επ αυτου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-2m21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και ταυτα τα δικαιωµατα α παραχησεις

ενωπιον αυτων

2. εαν κτηση παιδα εβραιον εξ ετη δουλευσει

σοι τω δε εβδοµω ετει απελευσεται ελευχερος

δωρεαν

3. εαν αυτος µονος εισελχη και µονος εξελευ-

σεται εαν δε γυνη συνεισελχη µετ αυτου εξε-

λευσεται και η γυνη µετ αυτου

4. εαν δε ο κυριος δω αυτω γυναικα και τεκη

αυτω υιους η χυγατερας η γυνη και τα παιδια

εσται τω κυριω αυτου αυτος δε µονος εξελευσε-

ται

5. εαν δε αποκριχεις ειπη ο παις ηγαπηκα τον

κυριον µου και την γυναικα και τα παιδια ουκ

αποτρεςω ελευχερος

6. προσαξει αυτον ο κυριος αυτου προς το κρι-

τηριον του χεου και τοτε προσαξει αυτον επι την

χυραν επι τον σταχµον και τρυπησει αυτου ο

κυριος το ους τω οπητιω και δουλευσει αυτω

εις τον αιωνα

7. εαν δε τις αποδωται την εαυτου χυγατερα

οικετιν ουκ απελευσεται ωσπερ αποτρεςουσιν

αι δουλαι

8. εαν µη ευαρεστηση τω κυριω αυτης ην αυτω

καχωµολογησατο απολυτρωσει αυτην εχνει δε
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αλλοτριω ου κυριος εστιν πωλειν αυτην οτι ηχε-

τησεν εν αυτη

9. εαν δε τω υιω καχοµολογησηται αυτην κατα

το δικαιωµα των χυγατερων ποιησει αυτη

10. εαν δε αλλην λαβη εαυτω τα δεοντα και

τον ιµατισµον και την οµιλιαν αυτης ουκ απο-

στερησει

11. εαν δε τα τρια ταυτα µη ποιηση αυτη εξε-

λευσεται δωρεαν ανευ αργυριου

12. εαν δε παταξη τις τινα και αποχανη χα-

νατω χανατουσχω

13. ο δε ους εκων αλλα ο χεος παρεδωκεν εις

τας ςειρας αυτου δωσω σοι τοπον ου ϕευξεται

εκει ο ϕονευσας

14. εαν δε τις επιχηται τω πλησιον αποκτειναι

αυτον δολω και καταφυγη απο του χυσιαστη-

ϱιου µου ληµψη αυτον χανατωσαι

15. ος τυπτει πατερα αυτου η µητερα αυτου

χανατω χανατουσχω

16. ο κακολογων πατερα αυτου η µητερα αυ-

του τελευτησει χανατω

17. ος εαν κλεψη τις τινα των υιων ισραηλ και

καταδυναστευσας αυτον αποδωται και ευρεχη

εν αυτω χανατω τελευτατω

18. εαν δε λοιδορωνται δυο ανδρες και πα-

ταξη τις τον πλησιον λιχω η πυγµη και µη απο-

χανη κατακλιχη δε επι την κοιτην

19. εαν εξαναστας ο ανχρωπος περιπατηση

εξω επι ϱαβδου αχωος εσται ο παταξας πλην

της αργιας αυτου αποτεισει και τα ιατρεια

20. εαν δε τις παταξη τον παιδα αυτου η την

παιδισκην αυτου εν ϱαβδω και αποχανη υπο

τας ςειρας αυτου δικη εκδικηχητω

21. εαν δε διαβιωση ηµεραν µιαν η δυο ουκ

εκδικηχησεται το γαρ αργυριον αυτου εστιν

22. εαν δε µαςωνται δυο ανδρες και πατα-

ξωσιν γυναικα εν γαστρι εςουσαν και εξελχη

το παιδιον αυτης µη εξεικονισµενον επιζηµιον

Ϲηµιωχησεται καχοτι αν επιβαλη ο ανηρ της

γυναικος δωσει µετα αξιωµατος

23. εαν δε εξεικονισµενον ην δωσει ψυςην αν-

τι ψυςης

24. οφχαλµον αντι οφχαλµου οδοντα αντι

οδοντος ςειρα αντι ςειρος ποδα αντι ποδος

25. κατακαυµα αντι κατακαυµατος τραυµα

αντι τραυµατος µωλωπα αντι µωλωπος

26. εαν δε τις παταξη τον οφχαλµον του οικε-

του αυτου η τον οφχαλµον της χεραπαινης αυ-

του και εκτυφλωση ελευχερους εξαποστελει

αυτους αντι του οφχαλµου αυτων

27. εαν δε τον οδοντα του οικετου η τον οδον-

τα της χεραπαινης αυτου εκκοψη ελευχερους

εξαποστελει αυτους αντι του οδοντος αυτων

28. εαν δε κερατιση ταυρος ανδρα η γυναικα

και αποχανη λιχοις λιχοβοληχησεται ο ταυρος

και ου ϐρωχησεται τα κρεα αυτου ο δε κυριος

του ταυρου αχωος εσται

29. εαν δε ο ταυρος κερατιστης η προ της

εςχες και προ της τριτης και διαµαρτυρωνται

τω κυριω αυτου και µη αφανιση αυτον ανελη

δε ανδρα η γυναικα ο ταυρος λιχοβοληχησεται

και ο κυριος αυτου προσαποχανειται

30. εαν δε λυτρα επιβληχη αυτω δωσει λυτρα

της ψυςης αυτου οσα εαν επιβαλωσιν αυτω

31. εαν δε υιον η χυγατερα κερατιση κατα το

δικαιωµα τουτο ποιησουσιν αυτω

32. εαν δε παιδα κερατιση ο ταυρος η παιδι-

σκην αργυριου τριακοντα διδραςµα δωσει τω

κυριω αυτων και ο ταυρος λιχοβοληχησεται

33. εαν δε τις ανοιξη λακκον η λατοµηση

λακκον και µη καλυψη αυτον και εµπεση εκει

µοσςος η ονος

34. ο κυριος του λακκου αποτεισει αργυριον

δωσει τω κυριω αυτων το δε τετελευτηκος αυτω

εσται

35. εαν δε κερατιση τινος ταυρος τον ταυρον

του πλησιον και τελευτηση αποδωσονται τον

ταυρον τον Ϲωντα και διελουνται το αργυριον

αυτου και τον ταυρον τον τεχνηκοτα διελουνται

36. εαν δε γνωριζηται ο ταυρος οτι κερατιστης

εστιν προ της εςχες και προ της τριτης ηµερας

και διαµεµαρτυρηµενοι ωσιν τω κυριω αυτου

και µη αφανιση αυτον αποτεισει ταυρον αντι

ταυρου ο δε τετελευτηκως αυτω εσται

37. εαν δε τις κλεψη µοσςον η προβατον και

σφαξη αυτο η αποδωται πεντε µοσςους αποτε-

ισει αντι του µοσςου και τεσσαρα προβατα αντι

του προβατου

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-2m22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 εαν δε εν τω διορυγµατι ευρεχη ο κλεπ-

της και πληγεις αποχανη ουκ εστιν αυτω ϕονος
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2. εαν δε ανατειλη ο ηλιος επ αυτω ενοςος

εστιν ανταποχανειται εαν δε µη υπαρςη αυτω

πραχητω αντι του κλεµµατος

3. εαν δε καταληµφχη και ευρεχη εν τη ςειρι

αυτου το κλεµµα απο τε ονου εως προβατου

Ϲωντα διπλα αυτα αποτεισει

4. εαν δε καταβοσκηση τις αγρον η αµπελωνα

και αφη το κτηνος αυτου καταβοσκησαι αγρον

ετερον αποτεισει εκ του αγρου αυτου κατα το

γενηµα αυτου εαν δε παντα τον αγρον κατα-

ϐοσκηση τα ϐελτιστα του αγρου αυτου και τα

ϐελτιστα του αµπελωνος αυτου αποτεισει

5. εαν δε εξελχον πυρ ευρη ακανχας και προ-

σεµπρηση αλωνα η σταςυς η πεδιον αποτεισει

ο το πυρ εκκαυσας

6. εαν δε τις δω τω πλησιον αργυριον η σκευη

ϕυλαξαι και κλαπη εκ της οικιας του ανχρωπου

εαν ευρεχη ο κλεψας αποτεισει διπλουν

7. εαν δε µη ευρεχη ο κλεψας προσελευσεται

ο κυριος της οικιας ενωπιον του χεου και οµε-

ιται η µην µη αυτος πεπονηρευσχαι εφ ολης της

παρακαταχηκης του πλησιον

8. κατα παν ϱητον αδικηµα περι τε µοσςου και

υποζυγιου και προβατου και ιµατιου και πασης

απωλειας της εγκαλουµενης ο τι ουν αν η ενω-

πιον του χεου ελευσεται η κρισις αµφοτερων

και ο αλους δια του χεου αποτεισει διπλουν τω

πλησιον

9. εαν δε τις δω τω πλησιον υποζυγιον η µο-

σςον η προβατον η παν κτηνος ϕυλαξαι και

συντριβη η τελευτηση η αιςµαλωτον γενηται

και µηδεις γνω

10. ορκος εσται του χεου ανα µεσον αµφο-

τερων η µην µη αυτον πεπονηρευσχαι καχ ολης

της παρακαταχηκης του πλησιον και ουτως

προσδεξεται ο κυριος αυτου και ουκ αποτεισει

11. εαν δε κλαπη παρ αυτου αποτεισει τω κυ-

ϱιω

12. εαν δε χηριαλωτον γενηται αξει αυτον επι

την χηραν και ουκ αποτεισει

13. εαν δε αιτηση τις παρα του πλησιον και

συντριβη η αποχανη η αιςµαλωτον γενηται ο

δε κυριος µη η µετ αυτου αποτεισει

14. εαν δε ο κυριος η µετ αυτου ουκ αποτεισει

εαν δε µισχωτος η εσται αυτω αντι του µισχου

αυτου

15. εαν δε απατηση τις παρχενον αµνηστευ-

τον και κοιµηχη µετ αυτης ϕερνη ϕερνιει αυτην

αυτω γυναικα

16. εαν δε ανανευων ανανευση και µη ϐουλη-

ται ο πατηρ αυτης δουναι αυτην αυτω γυναικα

αργυριον αποτεισει τω πατρι καχ οσον εστιν η

ϕερνη των παρχενων

17. ϕαρµακους ου περιποιησετε

18. παν κοιµωµενον µετα κτηνους χανατω

αποκτενειτε αυτους

19. ο χυσιαζων χεοις χανατω ολεχρευχησεται

πλην κυριω µονω

20. και προσηλυτον ου κακωσετε ουδε µη

χλιψητε αυτον ητε γαρ προσηλυτοι εν γη

αιγυπτω

21. πασαν ςηραν και ορφανον ου κακωσετε

22. εαν δε κακια κακωσητε αυτους και κε-

κραξαντες καταβοησωσι προς µε ακοη εισακο-

υσοµαι της ϕωνης αυτων

23. και οργισχησοµαι χυµω και αποκτενω

υµας µαςαιρα και εσονται αι γυναικες υµων

ςηραι και τα παιδια υµων ορφανα

24. εαν δε αργυριον εκδανεισης τω αδελφω

τω πενιςρω παρα σοι ουκ εση αυτον κατεπειγων

ουκ επιχησεις αυτω τοκον

25. εαν δε ενεςυρασµα ενεςυρασης το ιµα-

τιον του πλησιον προ δυσµων ηλιου αποδωσεις

αυτω

26. εστιν γαρ τουτο περιβολαιον αυτου µονον

τουτο το ιµατιον ασςηµοσυνης αυτου εν τινι κο-

ιµηχησεται εαν ουν καταβοηση προς µε εισα-

κουσοµαι αυτου ελεηµων γαρ ειµι

27. χεους ου κακολογησεις και αρςοντας του

λαου σου ου κακως ερεις

28. απαρςας αλωνος και ληνου σου ου καχυ-

στερησεις τα πρωτοτοκα των υιων σου δωσεις

εµοι

29. ουτως ποιησεις τον µοσςον σου και το προ-

ϐατον σου και το υποζυγιον σου επτα ηµερας

εσται υπο την µητερα τη δε ογδοη ηµερα απο-

δωσεις µοι αυτο

30. και ανδρες αγιοι εσεσχε µοι και κρεας χη-

ϱιαλωτον ουκ εδεσχε τω κυνι απορριψατε αυτο
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Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-2m23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 ου παραδεξη ακοην µαταιαν ου συγκα-

ταχηση µετα του αδικου γενεσχαι µαρτυς αδι-

κος

2. ουκ εση µετα πλειονων επι κακια ου προ-

στεχηση µετα πληχους εκκλιναι µετα πλειονων

ωστε εκκλιναι κρισιν

3. και πενητα ουκ ελεησεις εν κρισει

4. εαν δε συναντησης τω ϐοι του εςχρου σου

η τω υποζυγιω αυτου πλανωµενοις αποστρεψας

αποδωσεις αυτω

5. εαν δε ιδης το υποζυγιον του εςχρου σου

πεπτωκος υπο τον γοµον αυτου ου παρελευση

αυτο αλλα συνεγερεις αυτο µετ αυτου

6. ου διαστρεψεις κριµα πενητος εν κρισει αυ-

του

7. απο παντος ϱηµατος αδικου αποστηση

αχωον και δικαιον ουκ αποκτενεις και ου δι-

καιωσεις τον ασεβη ενεκεν δωρων

8. και δωρα ου ληµψη τα γαρ δωρα εκτυφλοι

οφχαλµους ϐλεποντων και λυµαινεται ϱηµατα

δικαια

9. και προσηλυτον ου χλιψετε υµεις γαρ οιδα-

τε την ψυςην του προσηλυτου αυτοι γαρ προση-

λυτοι ητε εν γη αιγυπτω

10. εξ ετη σπερεις την γην σου και συναξεις

τα γενηµατα αυτης

11. τω δε εβδοµω αφεσιν ποιησεις και ανησεις

αυτην και εδονται οι πτωςοι του εχνους σου τα

δε υπολειποµενα εδεται τα αγρια χηρια ουτως

ποιησεις τον αµπελωνα σου και τον ελαιωνα

σου

12. εξ ηµερας ποιησεις τα εργα σου τη δε ηµε-

ϱα τη εβδοµη αναπαυσις ινα αναπαυσηται ο ϐο-

υς σου και το υποζυγιον σου και ινα αναψυξη ο

υιος της παιδισκης σου και ο προσηλυτος

13. παντα οσα ειρηκα προς υµας ϕυλαξασχε

και ονοµα χεων ετερων ουκ αναµνησχησεσχε

ουδε µη ακουσχη εκ του στοµατος υµων

14. τρεις καιρους του ενιαυτου εορτασατε µοι

15. την εορτην των αζυµων ϕυλαξασχε πο-

ιειν επτα ηµερας εδεσχε αζυµα καχαπερ ενετε-

ιλαµην σοι κατα τον καιρον του µηνος των νεων

εν γαρ αυτω εξηλχες εξ αιγυπτου ουκ οφχηση

ενωπιον µου κενος

16. και εορτην χερισµου πρωτογενηµατων πο-

ιησεις των εργων σου ων εαν σπειρης εν τω

αγρω σου και εορτην συντελειας επ εξοδου του

ενιαυτου εν τη συναγωγη των εργων σου των εκ

του αγρου σου

17. τρεις καιρους του ενιαυτου οφχησεται παν

αρσενικον σου ενωπιον κυριου του χεου σου

18. οταν γαρ εκβαλω εχνη απο προσωπου σου

και εµπλατυνω τα ορια σου ου χυσεις επι Ϲυµη

αιµα χυσιασµατος µου ουδε µη κοιµηχη στεαρ

της εορτης µου εως πρωι

19. τας απαρςας των πρωτογενηµατων της γης

σου εισοισεις εις τον οικον κυριου του χεου σου

ους εψησεις αρνα εν γαλακτι µητρος αυτου

20. και ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου

προ προσωπου σου ινα ϕυλαξη σε εν τη οδω

οπως εισαγαγη σε εις την γην ην ητοιµασα σοι

21. προσεςε σεαυτω και εισακουε αυτου και

µη απειχει αυτω ου γαρ µη υποστειληται σε το

γαρ ονοµα µου εστιν επ αυτω

22. εαν ακοη ακουσητε της εµης ϕωνης και

ποιησης παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και ϕυ-

λαξητε την διαχηκην µου εσεσχε µοι λαος πε-

ϱιουσιος απο παντων των εχνων εµη γαρ εσ-

τιν πασα η γη υµεις δε εσεσχε µοι ϐασιλειον

ιερατευµα και εχνος αγιον ταυτα τα ϱηµατα

ερεις τοις υιοις ισραηλ εαν ακοη ακουσητε της

ϕωνης µου και ποιησης παντα οσα αν ειπω σοι

εςχρευσω τοις εςχροις σου και αντικεισοµαι τοις

αντικειµενοις σοι

23. πορευσεται γαρ ο αγγελος µου ηγουµε-

νος σου και εισαξει σε προς τον αµορραιον και

ςετταιον και ϕερεζαιον και ςαναναιον και γερ-

γεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον και εκτριψω

αυτους

24. ου προσκυνησεις τοις χεοις αυτων ουδε µη

λατρευσης αυτοις ου ποιησεις κατα τα εργα αυ-

των αλλα καχαιρεσει καχελεις και συντριβων

συντριψεις τας στηλας αυτων

25. και λατρευσεις κυριω τω χεω σου και ευ-

λογησω τον αρτον σου και τον οινον σου και το

υδωρ σου και αποστρεψω µαλακιαν αφ υµων

26. ουκ εσται αγονος ουδε στειρα επι της γης

σου τον αριχµον των ηµερων σου αναπληρωσω
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27. και τον ϕοβον αποστελω ηγουµενον σου

και εκστησω παντα τα εχνη εις ους συ εισπο-

ϱευη εις αυτους και δωσω παντας τους υπεναν-

τιους σου ϕυγαδας

28. και αποστελω τας σφηκιας προτερας σου

και εκβαλει τους αµορραιους και τους ευαιους

και τους ςαναναιους και τους ςετταιους απο σου

29. ουκ εκβαλω αυτους εν ενιαυτω ενι ινα µη

γενηται η γη ερηµος και πολλα γενηται επι σε

τα χηρια της γης

30. κατα µικρον µικρον εκβαλω αυτους απο

σου εως αν αυξηχης και κληρονοµησης την γην

31. και χησω τα ορια σου απο της ερυχρας

χαλασσης εως της χαλασσης της ϕυλιστιιµ και

απο της ερηµου εως του µεγαλου ποταµου ευ-

ϕρατου και παραδωσω εις τας ςειρας υµων τους

εγκαχηµενους εν τη γη και εκβαλω αυτους απο

σου

32. ου συγκαταχηση αυτοις και τοις χεοις αυ-

των διαχηκην

33. και ουκ εγκαχησονται εν τη γη σου ινα

µη αµαρτειν σε ποιησωσιν προς µε εαν γαρ δο-

υλευσης τοις χεοις αυτων ουτοι εσονται σοι προ-

σκοµµα

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-2m24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και µωυση ειπεν αναβηχι προς κυριον

συ και ααρων και ναδαβ και αβιουδ και εβ-

δοµηκοντα των πρεσβυτερων ισραηλ και προ-

σκυνησουσιν µακροχεν τω κυριω

2. και εγγιει µωυσης µονος προς τον χεον αυ-

τοι δε ουκ εγγιουσιν ο δε λαος ου συναναβησε-

ται µετ αυτων

3. εισηλχεν δε µωυσης και διηγησατο τω λαω

παντα τα ϱηµατα του χεου και τα δικαιωµα-

τα απεκριχη δε πας ο λαος ϕωνη µια λεγοντες

παντας τους λογους ους ελαλησεν κυριος πο-

ιησοµεν και ακουσοµεχα

4. και εγραψεν µωυσης παντα τα ϱηµατα κυ-

ϱιου ορχρισας δε µωυσης το πρωι ωκοδοµησεν

χυσιαστηριον υπο το ορος και δωδεκα λιχους

εις τας δωδεκα ϕυλας του ισραηλ

5. και εξαπεστειλεν τους νεανισκους των υιων

ισραηλ και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα και εχυ-

σαν χυσιαν σωτηριου τω χεω µοσςαρια

6. λαβων δε µωυσης το ηµισυ του αιµατος ενε-

ςεεν εις κρατηρας το δε ηµισυ του αιµατος προ-

σεςεεν προς το χυσιαστηριον

7. και λαβων το ϐιβλιον της διαχηκης ανε-

γνω εις τα ωτα του λαου και ειπαν παντα οσα

ελαλησεν κυριος ποιησοµεν και ακουσοµεχα

8. λαβων δε µωυσης το αιµα κατεσκεδασεν

του λαου και ειπεν ιδου το αιµα της διαχηκης

ης διεχετο κυριος προς υµας περι παντων των

λογων τουτων

9. και ανεβη µωυσης και ααρων και ναδαβ και

αβιουδ και εβδοµηκοντα της γερουσιας ισραηλ

10. και ειδον τον τοπον ου ειστηκει εκει ο χεος

του ισραηλ και τα υπο τους ποδας αυτου ωσει

εργον πλινχου σαπφειρου και ωσπερ ειδος στε-

ϱεωµατος του ουρανου τη καχαριοτητι

11. και των επιλεκτων του ισραηλ ου διε-

ϕωνησεν ουδε εις και ωφχησαν εν τω τοπω του

χεου και εφαγον και επιον

12. και ειπεν κυριος προς µωυσην αναβηχι

προς µε εις το ορος και ισχι εκει και δωσω σοι

τα πυξια τα λιχινα τον νοµον και τας εντολας

ας εγραψα νοµοχετησαι αυτοις

13. και αναστας µωυσης και ιησους ο παρε-

στηκως αυτω ανεβησαν εις το ορος του χεου

14. και τοις πρεσβυτεροις ειπαν ησυςαζετε

αυτου εως αναστρεψωµεν προς υµας και ιδου

ααρων και ωρ µεχ υµων εαν τινι συµβη κρισις

προσπορευεσχωσαν αυτοις

15. και ανεβη µωυσης και ιησους εις το ορος

και εκαλυψεν η νεφελη το ορος

16. και κατεβη η δοξα του χεου επι το ορος το

σινα και εκαλυψεν αυτο η νεφελη εξ ηµερας

και εκαλεσεν κυριος τον µωυσην τη ηµερα τη

εβδοµη εκ µεσου της νεφελης

17. το δε ειδος της δοξης κυριου ωσει πυρ ϕλε-

γον επι της κορυφης του ορους εναντιον των

υιων ισραηλ

18. και εισηλχεν µωυσης εις το µεσον της νε-

ϕελης και ανεβη εις το ορος και ην εκει εν τω

ορει τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα

νυκτας

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-2m25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων
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2. ειπον τοις υιοις ισραηλ και λαβετε µοι

απαρςας παρα παντων οις αν δοξη τη καρδια

και ληµψεσχε τας απαρςας µου

3. και αυτη εστιν η απαρςη ην ληµψεσχε παρ

αυτων ςρυσιον και αργυριον και ςαλκον

4. και υακινχον και πορφυραν και κοκκινον

διπλουν και ϐυσσον κεκλωσµενην και τριςας

αιγειας

5. και δερµατα κριων ηρυχροδανωµενα και

δερµατα υακινχινα και ξυλα ασηπτα

7. και λιχους σαρδιου και λιχους εις την γλυ-

ϕην εις την επωµιδα και τον ποδηρη

8. και ποιησεις µοι αγιασµα και οφχησοµαι εν

υµιν

9. και ποιησεις µοι κατα παντα οσα εγω σοι

δεικνυω εν τω ορει το παραδειγµα της σκηνης

και το παραδειγµα παντων των σκευων αυτης

ουτω ποιησεις

10. και ποιησεις κιβωτον µαρτυριου εκ ξυλων

ασηπτων δυο πηςεων και ηµισους το µηκος και

πηςεος και ηµισους το πλατος και πηςεος και

ηµισους το υψος

11. και καταςρυσωσεις αυτην ςρυσιω καχαρω

εξωχεν και εσωχεν ςρυσωσεις αυτην και ποιη-

σεις αυτη κυµατια στρεπτα ςρυσα κυκλω

12. και ελασεις αυτη τεσσαρας δακτυλιους

ςρυσους και επιχησεις επι τα τεσσαρα κλιτη δυο

δακτυλιους επι το κλιτος το εν και δυο δακτυ-

λιους επι το κλιτος το δευτερον

13. ποιησεις δε αναφορεις ξυλα ασηπτα και

καταςρυσωσεις αυτα ςρυσιω

14. και εισαξεις τους αναφορεις εις τους δακ-

τυλιους τους εν τοις κλιτεσι της κιβωτου αιρειν

την κιβωτον εν αυτοις

15. εν τοις δακτυλιοις της κιβωτου εσονται οι

αναφορεις ακινητοι

16. και εµβαλεις εις την κιβωτον τα µαρτυρια

α αν δω σοι

17. και ποιησεις ιλαστηριον επιχεµα ςρυσιου

καχαρου δυο πηςεων και ηµισους το µηκος και

πηςεος και ηµισους το πλατος

18. και ποιησεις δυο ςερουβιµ ςρυσα τορευτα

και επιχησεις αυτα εξ αµφοτερων των κλιτων

του ιλαστηριου

19. ποιηχησονται ςερουβ εις εκ του κλιτους

τουτου και ςερουβ εις εκ του κλιτους του δευ-

τερου του ιλαστηριου και ποιησεις τους δυο ςε-

ϱουβιµ επι τα δυο κλιτη

20. εσονται οι ςερουβιµ εκτεινοντες τας πτερυ-

γας επανωχεν συσκιαζοντες ταις πτερυξιν αυ-

των επι του ιλαστηριου και τα προσωπα αυτων

εις αλληλα εις το ιλαστηριον εσονται τα προ-

σωπα των ςερουβιµ

21. και επιχησεις το ιλαστηριον επι την κι-

ϐωτον ανωχεν και εις την κιβωτον εµβαλεις τα

µαρτυρια α αν δω σοι

22. και γνωσχησοµαι σοι εκειχεν και λαλησω

σοι ανωχεν του ιλαστηριου ανα µεσον των δυο

ςερουβιµ των οντων επι της κιβωτου του µαρ-

τυριου και κατα παντα οσα αν εντειλωµαι σοι

προς τους υιους ισραηλ

23. και ποιησεις τραπεζαν ςρυσιου καχαρου

δυο πηςεων το µηκος και πηςεος το ευρος και

πηςεος και ηµισους το υψος

24. και ποιησεις αυτη στρεπτα κυµατια ςρυσα

κυκλω

25. και ποιησεις αυτη στεφανην παλαιστου

κυκλω και ποιησεις στρεπτον κυµατιον τη στε-

ϕανη κυκλω

26. και ποιησεις τεσσαρας δακτυλιους ςρυσο-

υς και επιχησεις τους δακτυλιους επι τα τεσσα-

ϱα µερη των ποδων αυτης

27. υπο την στεφανην και εσονται οι δακτυ-

λιοι εις χηκας τοις αναφορευσιν ωστε αιρειν εν

αυτοις την τραπεζαν

28. και ποιησεις τους αναφορεις εκ ξυλων

ασηπτων και καταςρυσωσεις αυτους ςρυσιω κα-

χαρω και αρχησεται εν αυτοις η τραπεζα

29. και ποιησεις τα τρυβλια αυτης και τας χυ-

ισκας και τα σπονδεια και τους κυαχους εν οις

σπεισεις εν αυτοις ςρυσιου καχαρου ποιησεις

αυτα

30. και επιχησεις επι την τραπεζαν αρτους

ενωπιους εναντιον µου δια παντος

31. και ποιησεις λυςνιαν εκ ςρυσιου καχαρου

τορευτην ποιησεις την λυςνιαν ο καυλος αυτης

και οι καλαµισκοι και οι κρατηρες και οι σφα-

ιρωτηρες και τα κρινα εξ αυτης εσται

32. εξ δε καλαµισκοι εκπορευοµενοι εκ πλα-

γιων τρεις καλαµισκοι της λυςνιας εκ του κλι-

τους αυτης του ενος και τρεις καλαµισκοι της

λυςνιας εκ του κλιτους του δευτερου
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33. και τρεις κρατηρες εκτετυπωµενοι καρυ-

ισκους εν τω ενι καλαµισκω σφαιρωτηρ και κρι-

νον ουτως τοις εξ καλαµισκοις τοις εκπορευοµε-

νοις εκ της λυςνιας

34. και εν τη λυςνια τεσσαρες κρατηρες εκτε-

τυπωµενοι καρυισκους εν τω ενι καλαµισκω οι

σφαιρωτηρες και τα κρινα αυτης

35. ο σφαιρωτηρ υπο τους δυο καλαµισκους

εξ αυτης και σφαιρωτηρ υπο τους τεσσαρας κα-

λαµισκους εξ αυτης ουτως τοις εξ καλαµισκοις

τοις εκπορευοµενοις εκ της λυςνιας

36. οι σφαιρωτηρες και οι καλαµισκοι εξ αυ-

της εστωσαν ολη τορευτη εξ ενος ςρυσιου κα-

χαρου

37. και ποιησεις τους λυςνους αυτης επτα και

επιχησεις τους λυςνους και ϕανουσιν εκ του

ενος προσωπου

38. και τον επαρυστηρα αυτης και τα υποχε-

µατα αυτης εκ ςρυσιου καχαρου ποιησεις

39. παντα τα σκευη ταυτα ταλαντον ςρυσιου

καχαρου

40. ορα ποιησεις κατα τον τυπον τον δεδειγ-

µενον σοι εν τω ορει

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-2m26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 και την σκηνην ποιησεις δεκα αυλαιας

εκ ϐυσσου κεκλωσµενης και υακινχου και πορ-

ϕυρας και κοκκινου κεκλωσµενου ςερουβιµ ερ-

γασια υφαντου ποιησεις αυτας

2. µηκος της αυλαιας της µιας οκτω και εικοσι

πηςεων και ευρος τεσσαρων πηςεων η αυλαια

η µια εσται µετρον το αυτο εσται πασαις ταις

αυλαιαις

3. πεντε δε αυλαιαι εσονται εξ αλληλων εςο-

µεναι η ετερα εκ της ετερας και πεντε αυλαιαι

εσονται συνεςοµεναι ετερα τη ετερα

4. και ποιησεις αυταις αγκυλας υακινχινας

επι του ςειλους της αυλαιας της µιας εκ του

ενος µερους εις την συµβολην και ουτως ποιη-

σεις επι του ςειλους της αυλαιας της εξωτερας

προς τη συµβολη τη δευτερα

5. πεντηκοντα αγκυλας ποιησεις τη αυλαια τη

µια και πεντηκοντα αγκυλας ποιησεις εκ του

µερους της αυλαιας κατα την συµβολην της

δευτερας αντιπροσωποι αντιπιπτουσαι αλληλα-

ις εις εκαστην

6. και ποιησεις κρικους πεντηκοντα ςρυσους

και συναψεις τας αυλαιας ετεραν τη ετερα τοις

κρικοις και εσται η σκηνη µια

7. και ποιησεις δερρεις τριςινας σκεπην επι

της σκηνης ενδεκα δερρεις ποιησεις αυτας

8. το µηκος της δερρεως της µιας εσται τρια-

κοντα πηςεων και τεσσαρων πηςεων το ευρος

της δερρεως της µιας µετρον το αυτο εσται ταις

ενδεκα δερρεσι

9. και συναψεις τας πεντε δερρεις επι το αυτο

και τας εξ δερρεις επι το αυτο και επιδιπλω-

σεις την δερριν την εκτην κατα προσωπον της

σκηνης

10. και ποιησεις αγκυλας πεντηκοντα επι του

ςειλους της δερρεως της µιας της ανα µεσον κα-

τα συµβολην και πεντηκοντα αγκυλας ποιησεις

επι του ςειλους της δερρεως της συναπτουσης

της δευτερας

11. και ποιησεις κρικους ςαλκους πεντηκοντα

και συναψεις τους κρικους εκ των αγκυλων και

συναψεις τας δερρεις και εσται εν

12. και υποχησεις το πλεοναζον εν ταις δερ-

ϱεσιν της σκηνης το ηµισυ της δερρεως το υπο-

λελειµµενον υποκαλυψεις το πλεοναζον των

δερρεων της σκηνης υποκαλυψεις οπισω της

σκηνης

13. πηςυν εκ τουτου και πηςυν εκ τουτου εκ

του υπερεςοντος των δερρεων εκ του µηκους

των δερρεων της σκηνης εσται συγκαλυπτον

επι τα πλαγια της σκηνης ενχεν και ενχεν ινα

καλυπτη

14. και ποιησεις κατακαλυµµα τη σκηνη δερ-

µατα κριων ηρυχροδανωµενα και επικαλυµµα-

τα δερµατα υακινχινα επανωχεν

15. και ποιησεις στυλους τη σκηνη εκ ξυλων

ασηπτων

16. δεκα πηςεων ποιησεις τον στυλον τον ενα

και πηςεος ενος και ηµισους το πλατος του στυ-

λου του ενος

17. δυο αγκωνισκους τω στυλω τω ενι αντι-

πιπτοντας ετερον τω ετερω ουτως ποιησεις πασι

τοις στυλοις της σκηνης

18. και ποιησεις στυλους τη σκηνη εικοσι στυ-

λους εκ του κλιτους του προς ϐορραν
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19. και τεσσαρακοντα ϐασεις αργυρας ποιη-

σεις τοις εικοσι στυλοις δυο ϐασεις τω στυλω τω

ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο ϐασεις

τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου

20. και το κλιτος το δευτερον το προς νοτον

εικοσι στυλους

21. και τεσσαρακοντα ϐασεις αυτων αργυρας

δυο ϐασεις τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα

µερη αυτου και δυο ϐασεις τω στυλω τω ενι εις

αµφοτερα τα µερη αυτου

22. και εκ των οπισω της σκηνης κατα το µε-

ϱος το προς χαλασσαν ποιησεις εξ στυλους

23. και δυο στυλους ποιησεις επι των γωνιων

της σκηνης εκ των οπισχιων

24. και εσται εξ ισου κατωχεν κατα το αυ-

το εσονται ισοι εκ των κεφαλιδων εις συµβλη-

σιν µιαν ουτως ποιησεις αµφοτεραις ταις δυσιν

γωνιαις εστωσαν

25. και εσονται οκτω στυλοι και αι ϐασεις αυ-

των αργυραι δεκα εξ δυο ϐασεις τω στυλω τω

ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο ϐασεις

τω στυλω τω ενι

26. και ποιησεις µοςλους εκ ξυλων ασηπτων

πεντε τω ενι στυλω εκ του ενος µερους της

σκηνης

27. και πεντε µοςλους τω στυλω τω κλιτει της

σκηνης τω δευτερω και πεντε µοςλους τω στυλω

τω οπισχιω τω κλιτει της σκηνης τω προς χα-

λασσαν

28. και ο µοςλος ο µεσος ανα µεσον των

στυλων διικνεισχω απο του ενος κλιτους εις το

ετερον κλιτος

29. και τους στυλους καταςρυσωσεις ςρυσιω

και τους δακτυλιους ποιησεις ςρυσους εις ους

εισαξεις τους µοςλους και καταςρυσωσεις τους

µοςλους ςρυσιω

30. και αναστησεις την σκηνην κατα το ειδος

το δεδειγµενον σοι εν τω ορει

31. και ποιησεις καταπετασµα εξ υακινχου

και πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και

ϐυσσου νενησµενης εργον υφαντον ποιησεις

αυτο ςερουβιµ

32. και επιχησεις αυτο επι τεσσαρων στυλων

ασηπτων κεςρυσωµενων ςρυσιω και αι κεφαλι-

δες αυτων ςρυσαι και αι ϐασεις αυτων τεσσαρες

αργυραι

33. και χησεις το καταπετασµα επι τους στυ-

λους και εισοισεις εκει εσωτερον του καταπετα-

σµατος την κιβωτον του µαρτυριου και διοριει

το καταπετασµα υµιν ανα µεσον του αγιου και

ανα µεσον του αγιου των αγιων

34. και κατακαλυψεις τω καταπετασµατι την

κιβωτον του µαρτυριου εν τω αγιω των αγιων

35. και χησεις την τραπεζαν εξωχεν του κατα-

πετασµατος και την λυςνιαν απεναντι της τρα-

πεζης επι µερους της σκηνης το προς νοτον και

την τραπεζαν χησεις επι µερους της σκηνης το

προς ϐορραν

36. και ποιησεις επισπαστρον εξ υακινχου και

πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και ϐυσ-

σου κεκλωσµενης εργον ποικιλτου

37. και ποιησεις τω καταπετασµατι πεντε στυ-

λους και ςρυσωσεις αυτους ςρυσιω και αι κεφα-

λιδες αυτων ςρυσαι και ςωνευσεις αυτοις πεντε

ϐασεις ςαλκας

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-2m27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και ποιησεις χυσιαστηριον εκ ξυλων

ασηπτων πεντε πηςεων το µηκος και πεντε

πηςεων το ευρος τετραγωνον εσται το χυσια-

στηριον και τριων πηςεων το υψος αυτου

2. και ποιησεις τα κερατα επι των τεσσαρων

γωνιων εξ αυτου εσται τα κερατα και καλυψεις

αυτα ςαλκω

3. και ποιησεις στεφανην τω χυσιαστηριω και

τον καλυπτηρα αυτου και τας ϕιαλας αυτου και

τας κρεαγρας αυτου και το πυρειον αυτου και

παντα τα σκευη αυτου ποιησεις ςαλκα

4. και ποιησεις αυτω εσςαραν εργω δικτυωτω

ςαλκην και ποιησεις τη εσςαρα τεσσαρας δακ-

τυλιους ςαλκους επι τα τεσσαρα κλιτη

5. και υποχησεις αυτους υπο την εσςαραν του

χυσιαστηριου κατωχεν εσται δε η εσςαρα εως

του ηµισους του χυσιαστηριου

6. και ποιησεις τω χυσιαστηριω ϕορεις εκ

ξυλων ασηπτων και περιςαλκωσεις αυτους

ςαλκω

7. και εισαξεις τους ϕορεις εις τους δακτυλιο-

υς και εστωσαν οι ϕορεις κατα τα πλευρα του

χυσιαστηριου εν τω αιρειν αυτο
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8. κοιλον σανιδωτον ποιησεις αυτο κατα το

παραδειςχεν σοι εν τω ορει ουτως ποιησεις αυτο

9. και ποιησεις αυλην τη σκηνη εις το κλιτος

το προς λιβα ιστια της αυλης εκ ϐυσσου κεκλω-

σµενης µηκος εκατον πηςων τω ενι κλιτει

10. και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι ϐασεις

αυτων εικοσι ςαλκαι και οι κρικοι αυτων και αι

ψαλιδες αυτων αργυραι

11. ουτως τω κλιτει τω προς απηλιωτην ιστια

εκατον πηςων µηκος και οι στυλοι αυτων εικοσι

και αι ϐασεις αυτων εικοσι ςαλκαι και οι κρικοι

και αι ψαλιδες των στυλων και αι ϐασεις αυτων

περιηργυρωµεναι αργυρω

12. το δε ευρος της αυλης το κατα χαλασσαν

ιστια πεντηκοντα πηςων στυλοι αυτων δεκα και

αι ϐασεις αυτων δεκα

13. και ευρος της αυλης το προς νοτον ιστια

πεντηκοντα πηςεων στυλοι αυτων δεκα και αι

ϐασεις αυτων δεκα

14. και πεντεκαιδεκα πηςεων το υψος των

ιστιων τω κλιτει τω ενι στυλοι αυτων τρεις και

αι ϐασεις αυτων τρεις

15. και το κλιτος το δευτερον δεκα πεντε

πηςων των ιστιων το υψος στυλοι αυτων τρεις

και αι ϐασεις αυτων τρεις

16. και τη πυλη της αυλης καλυµµα εικο-

σι πηςων το υψος εξ υακινχου και πορφυρας

και κοκκινου κεκλωσµενου και ϐυσσου κεκλω-

σµενης τη ποικιλια του ϱαφιδευτου στυλοι αυ-

των τεσσαρες και αι ϐασεις αυτων τεσσαρες

17. παντες οι στυλοι της αυλης κυκλω κα-

τηργυρωµενοι αργυριω και αι κεφαλιδες αυτων

αργυραι και αι ϐασεις αυτων ςαλκαι

18. το δε µηκος της αυλης εκατον εφ εκατον

και ευρος πεντηκοντα επι πεντηκοντα και υψος

πεντε πηςων εκ ϐυσσου κεκλωσµενης και αι

ϐασεις αυτων ςαλκαι

19. και πασα η κατασκευη και παντα τα ερ-

γαλεια και οι πασσαλοι της αυλης ςαλκοι

20. και συ συνταξον τοις υιοις ισραηλ και λα-

ϐετωσαν σοι ελαιον εξ ελαιων ατρυγον καχα-

ϱον κεκοµµενον εις ϕως καυσαι ινα καηται λυς-

νος δια παντος

21. εν τη σκηνη του µαρτυριου εξωχεν του

καταπετασµατος του επι της διαχηκης καυσει

αυτο ααρων και οι υιοι αυτου αφ εσπερας εως

πρωι εναντιον κυριου νοµιµον αιωνιον εις τας

γενεας υµων παρα των υιων ισραηλ

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-2m28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 και συ προσαγαγου προς σεαυτον τον

τε ααρων τον αδελφον σου και τους υιους αυ-

του εκ των υιων ισραηλ ιερατευειν µοι ααρων

και ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιχαµαρ

υιους ααρων

2. και ποιησεις στολην αγιαν ααρων τω

αδελφω σου εις τιµην και δοξαν

3. και συ λαλησον πασι τοις σοφοις τη δια-

νοια ους ενεπλησα πνευµατος αισχησεως και

ποιησουσιν την στολην την αγιαν ααρων εις το

αγιον εν η ιερατευσει µοι

4. και αυται αι στολαι ας ποιησουσιν το πε-

ϱιστηχιον και την επωµιδα και τον ποδηρη και

ςιτωνα κοσυµβωτον και κιδαριν και Ϲωνην και

ποιησουσιν στολας αγιας ααρων και τοις υιοις

αυτου εις το ιερατευειν µοι

5. και αυτοι ληµψονται το ςρυσιον και την

υακινχον και την πορφυραν και το κοκκινον

και την ϐυσσον

6. και ποιησουσιν την επωµιδα εκ ϐυσσου κε-

κλωσµενης εργον υφαντον ποικιλτου

7. δυο επωµιδες συνεςουσαι εσονται αυτω ετε-

ϱα την ετεραν επι τοις δυσι µερεσιν εξηρτηµεναι

8. και το υφασµα των επωµιδων ο εστιν επ

αυτω κατα την ποιησιν εξ αυτου εσται εκ ςρυ-

σιου και υακινχου και πορφυρας και κοκκινου

διανενησµενου και ϐυσσου κεκλωσµενης

9. και ληµψη τους δυο λιχους λιχους σµαραγ-

δου και γλυψεις εν αυτοις τα ονοµατα των υιων

ισραηλ

10. εξ ονοµατα επι τον λιχον τον ενα και τα εξ

ονοµατα τα λοιπα επι τον λιχον τον δευτερον

κατα τας γενεσεις αυτων

11. εργον λιχουργικης τεςνης γλυµµα σφρα-

γιδος διαγλυψεις τους δυο λιχους επι τοις ονο-

µασιν των υιων ισραηλ

12. και χησεις τους δυο λιχους επι των ωµων

της επωµιδος λιχοι µνηµοσυνου εισιν τοις υιο-

ις ισραηλ και αναληµψεται ααρων τα ονοµα-

τα των υιων ισραηλ εναντι κυριου επι των δυο

ωµων αυτου µνηµοσυνον περι αυτων
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13. και ποιησεις ασπιδισκας εκ ςρυσιου κα-

χαρου

14. και ποιησεις δυο κροσσωτα εκ ςρυσιου κα-

χαρου καταµεµιγµενα εν ανχεσιν εργον πλο-

κης και επιχησεις τα κροσσωτα τα πεπλεγµενα

επι τας ασπιδισκας κατα τας παρωµιδας αυτων

εκ των εµπροσχιων

15. και ποιησεις λογειον των κρισεων εργον

ποικιλτου κατα τον ϱυχµον της επωµιδος πο-

ιησεις αυτο εκ ςρυσιου και υακινχου και πορ-

ϕυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και ϐυσσου

κεκλωσµενης ποιησεις αυτο

16. τετραγωνον εσται διπλουν σπιχαµης το

µηκος και σπιχαµης το ευρος

17. και καχυφανεις εν αυτω υφασµα κατα-

λιχον τετραστιςον στιςος λιχων εσται σαρδιον

τοπαζιον και σµαραγδος ο στιςος ο εις

18. και ο στιςος ο δευτερος ανχραξ και σαπ-

ϕειρος και ιασπις

19. και ο στιςος ο τριτος λιγυριον αςατης και

αµεχυστος

20. και ο στιςος ο τεταρτος ςρυσολιχος και

ϐηρυλλιον και ονυςιον περικεκαλυµµενα ςρυ-

σιω συνδεδεµενα εν ςρυσιω εστωσαν κατα στι-

ςον αυτων

21. και οι λιχοι εστωσαν εκ των ονοµατων των

υιων ισραηλ δεκα δυο κατα τα ονοµατα αυτων

γλυφαι σφραγιδων εκαστος κατα το ονοµα εσ-

τωσαν εις δεκα δυο ϕυλας

22. και ποιησεις επι το λογειον κροσσους συµ-

πεπλεγµενους εργον αλυσιδωτον εκ ςρυσιου

καχαρου

29. και χησεις επι το λογειον της κρισεως τους

κροσσους τα αλυσιδωτα επ αµφοτερων των κλι-

των του λογειου επιχησεις και τας δυο ασπιδι-

σκας επιχησεις επ αµφοτερους τους ωµους της

επωµιδος κατα προσωπον

30. και επιχησεις επι το λογειον της κρισεως

την δηλωσιν και την αληχειαν και εσται επι του

στηχους ααρων οταν εισπορευηται εις το αγιον

εναντιον κυριου και οισει ααρων τας κρισεις

των υιων ισραηλ επι του στηχους εναντιον κυ-

ϱιου δια παντος

31. και ποιησεις υποδυτην ποδηρη ολον υακι-

νχινον

32. και εσται το περιστοµιον εξ αυτου µεσον

ωαν εςον κυκλω του περιστοµιου εργον υφαν-

του την συµβολην συνυφασµενην εξ αυτου ινα

µη ϱαγη

33. και ποιησεις επι το λωµα του υποδυτου κα-

τωχεν ωσει εξανχουσης ϱοας ϱοισκους εξ υακι-

νχου και πορφυρας και κοκκινου διανενησµε-

νου και ϐυσσου κεκλωσµενης επι του λωµατος

του υποδυτου κυκλω το αυτο δε ειδος ϱοισκους

ςρυσους και κωδωνας ανα µεσον τουτων περι-

κυκλω

34. παρα ϱοισκον ςρυσουν κωδωνα και ανχι-

νον επι του λωµατος του υποδυτου κυκλω

35. και εσται ααρων εν τω λειτουργειν ακο-

υστη η ϕωνη αυτου εισιοντι εις το αγιον εναντιον

κυριου και εξιοντι ινα µη αποχανη

36. και ποιησεις πεταλον ςρυσουν καχαρον

και εκτυπωσεις εν αυτω εκτυπωµα σφραγιδος

αγιασµα κυριου

37. και επιχησεις αυτο επι υακινχου κεκλω-

σµενης και εσται επι της µιτρας κατα προσωπον

της µιτρας εσται

38. και εσται επι του µετωπου ααρων και εξα-

ϱει ααρων τα αµαρτηµατα των αγιων οσα αν

αγιασωσιν οι υιοι ισραηλ παντος δοµατος των

αγιων αυτων και εσται επι του µετωπου ααρων

δια παντος δεκτον αυτοις εναντι κυριου

39. και οι κοσυµβοι των ςιτωνων εκ ϐυσσου

και ποιησεις κιδαριν ϐυσσινην και Ϲωνην ποιη-

σεις εργον ποικιλτου

40. και τοις υιοις ααρων ποιησεις ςιτωνας και

Ϲωνας και κιδαρεις ποιησεις αυτοις εις τιµην και

δοξαν

41. και ενδυσεις αυτα ααρων τον αδελφον

σου και τους υιους αυτου µετ αυτου και ςρισε-

ις αυτους και εµπλησεις αυτων τας ςειρας και

αγιασεις αυτους ινα ιερατευωσιν µοι

42. και ποιησεις αυτοις περισκελη λινα κα-

λυψαι ασςηµοσυνην ςρωτος αυτων απο οσφυος

εως µηρων εσται

43. και εξει ααρων αυτα και οι υιοι αυτου ως

αν εισπορευωνται εις την σκηνην του µαρτυ-

ϱιου η οταν προσπορευωνται λειτουργειν προς

το χυσιαστηριον του αγιου και ουκ επαξονται

προς εαυτους αµαρτιαν ινα µη αποχανωσιν νο-

µιµον αιωνιον αυτω και τω σπερµατι αυτου µετ

αυτον
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Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-2m29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και ταυτα εστιν α ποιησεις αυτοις αγια-

σαι αυτους ωστε ιερατευειν µοι αυτους ληµψη

µοσςαριον εκ ϐοων εν και κριους δυο αµωµους

2. και αρτους αζυµους πεφυραµενους εν ελα-

ιω και λαγανα αζυµα κεςρισµενα εν ελαιω σε-

µιδαλιν εκ πυρων ποιησεις αυτα

3. και επιχησεις αυτα επι κανουν εν και προ-

σοισεις αυτα επι τω κανω και το µοσςαριον και

τους δυο κριους

4. και ααρων και τους υιους αυτου προσαξεις

επι τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου και

λουσεις αυτους εν υδατι

5. και λαβων τας στολας ενδυσεις ααρων τον

αδελφον σου και τον ςιτωνα τον ποδηρη και

την επωµιδα και το λογειον και συναψεις αυτω

το λογειον προς την επωµιδα

6. και επιχησεις την µιτραν επι την κεφαλην

αυτου και επιχησεις το πεταλον το αγιασµα επι

την µιτραν

7. και ληµψη του ελαιου του ςρισµατος και

επιςεεις αυτο επι την κεφαλην αυτου και ςρισεις

αυτον

8. και τους υιους αυτου προσαξεις και ενδυ-

σεις αυτους ςιτωνας

9. και Ϲωσεις αυτους ταις Ϲωναις και περιχησε-

ις αυτοις τας κιδαρεις και εσται αυτοις ιερατεια

εµοι εις τον αιωνα και τελειωσεις τας ςειρας

ααρων και τας ςειρας των υιων αυτου

10. και προσαξεις τον µοσςον επι τας χυ-

ϱας της σκηνης του µαρτυριου και επιχησουσιν

ααρων και οι υιοι αυτου τας ςειρας αυτων επι

την κεφαλην του µοσςου εναντι κυριου παρα

τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου

11. και σφαξεις τον µοσςον εναντι κυριου πα-

ϱα τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου

12. και ληµψη απο του αιµατος του µοσςου

και χησεις επι των κερατων του χυσιαστηριου

τω δακτυλω σου το δε λοιπον παν αιµα εκςεεις

παρα την ϐασιν του χυσιαστηριου

13. και ληµψη παν το στεαρ το επι της κοιλιας

και τον λοβον του ηπατος και τους δυο νεφρους

και το στεαρ το επ αυτων και επιχησεις επι το

χυσιαστηριον

14. τα δε κρεα του µοσςου και το δερµα και

την κοπρον κατακαυσεις πυρι εξω της παρεµ-

ϐολης αµαρτιας γαρ εστιν

15. και τον κριον ληµψη τον ενα και επιχησο-

υσιν ααρων και οι υιοι αυτου τας ςειρας αυτων

επι την κεφαλην του κριου

16. και σφαξεις αυτον και λαβων το αιµα προ-

σςεεις προς το χυσιαστηριον κυκλω

17. και τον κριον διςοτοµησεις κατα µελη και

πλυνεις τα ενδοσχια και τους ποδας υδατι και

επιχησεις επι τα διςοτοµηµατα συν τη κεφαλη

18. και ανοισεις ολον τον κριον επι το χυσια-

στηριον ολοκαυτωµα κυριω εις οσµην ευωδιας

χυσιασµα κυριω εστιν

19. και ληµψη τον κριον τον δευτερον και επι-

χησει ααρων και οι υιοι αυτου τας ςειρας αυτων

επι την κεφαλην του κριου

20. και σφαξεις αυτον και ληµψη του αιµα-

τος αυτου και επιχησεις επι τον λοβον του ωτος

ααρων του δεξιου και επι το ακρον της ςειρος

της δεξιας και επι το ακρον του ποδος του δεξιου

και επι τους λοβους των ωτων των υιων αυτου

των δεξιων και επι τα ακρα των ςειρων αυτων

των δεξιων και επι τα ακρα των ποδων αυτων

των δεξιων

21. και ληµψη απο του αιµατος του απο του

χυσιαστηριου και απο του ελαιου της ςρισεως

και ϱανεις επι ααρων και επι την στολην αυτου

και επι τους υιους αυτου και επι τας στολας των

υιων αυτου µετ αυτου και αγιασχησεται αυτος

και η στολη αυτου και οι υιοι αυτου και αι στο-

λαι των υιων αυτου µετ αυτου το δε αιµα του

κριου προσςεεις προς το χυσιαστηριον κυκλω

22. και ληµψη απο του κριου το στεαρ αυτου

και το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και

τον λοβον του ηπατος και τους δυο νεφρους

και το στεαρ το επ αυτων και τον ϐραςιονα τον

δεξιον εστιν γαρ τελειωσις αυτη

23. και αρτον ενα εξ ελαιου και λαγανον εν

απο του κανου των αζυµων των προτεχειµενων

εναντι κυριου

24. και επιχησεις τα παντα επι τας ςειρας

ααρων και επι τας ςειρας των υιων αυτου και

αφοριεις αυτους αφορισµα εναντι κυριου

25. και ληµψη αυτα εκ των ςειρων αυτων

και ανοισεις επι το χυσιαστηριον της ολοκαυ-

τωσεως εις οσµην ευωδιας εναντι κυριου καρ-

πωµα εστιν κυριω
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26. και ληµψη το στηχυνιον απο του κριου της

τελειωσεως ο εστιν ααρων και αφοριεις αυτο

αφορισµα εναντι κυριου και εσται σοι εν µεριδι

27. και αγιασεις το στηχυνιον αφορισµα και

τον ϐραςιονα του αφαιρεµατος ος αφωρισται

και ος αφηρηται απο του κριου της τελειωσεως

απο του ααρων και απο των υιων αυτου

28. και εσται ααρων και τοις υιοις αυτου νο-

µιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ εστιν γαρ

αφαιρεµα τουτο και αφαιρεµα εσται παρα των

υιων ισραηλ απο των χυµατων των σωτηριων

των υιων ισραηλ αφαιρεµα κυριω

29. και η στολη του αγιου η εστιν ααρων εσται

τοις υιοις αυτου µετ αυτον ςρισχηναι αυτους εν

αυτοις και τελειωσαι τας ςειρας αυτων

30. επτα ηµερας ενδυσεται αυτα ο ιερευς ο

αντ αυτου των υιων αυτου ος εισελευσεται εις

την σκηνην του µαρτυριου λειτουργειν εν τοις

αγιοις

31. και τον κριον της τελειωσεως ληµψη και

εψησεις τα κρεα εν τοπω αγιω

32. και εδονται ααρων και οι υιοι αυτου τα

κρεα του κριου και τους αρτους τους εν τω κανω

παρα τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου

33. εδονται αυτα εν οις ηγιασχησαν εν αυτοις

τελειωσαι τας ςειρας αυτων αγιασαι αυτους και

αλλογενης ουκ εδεται απ αυτων εστιν γαρ αγια

34. εαν δε καταλειφχη απο των κρεων της

χυσιας της τελειωσεως και των αρτων εως πρωι

κατακαυσεις τα λοιπα πυρι ου ϐρωχησεται

αγιασµα γαρ εστιν

35. και ποιησεις ααρων και τοις υιοις αυτου

ουτως κατα παντα οσα ενετειλαµην σοι επτα

ηµερας τελειωσεις αυτων τας ςειρας

36. και το µοσςαριον της αµαρτιας ποιησεις τη

ηµερα του καχαρισµου και καχαριεις το χυσια-

στηριον εν τω αγιαζειν σε επ αυτω και ςρισεις

αυτο ωστε αγιασαι αυτο

37. επτα ηµερας καχαριεις το χυσιαστηριον

και αγιασεις αυτο και εσται το χυσιαστηριον

αγιον του αγιου πας ο απτοµενος του χυσια-

στηριου αγιασχησεται

38. και ταυτα εστιν α ποιησεις επι του χυσια-

στηριου αµνους ενιαυσιους αµωµους δυο την

ηµεραν επι το χυσιαστηριον ενδελεςως καρπω-

µα ενδελεςισµου

39. τον αµνον τον ενα ποιησεις το πρωι και

τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το δειλινον

40. και δεκατον σεµιδαλεως πεφυραµενης εν

ελαιω κεκοµµενω τω τεταρτω του ιν και σπον-

δην το τεταρτον του ιν οινου τω αµνω τω ενι

41. και τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το

δειλινον κατα την χυσιαν την πρωινην και κατα

την σπονδην αυτου ποιησεις εις οσµην ευωδιας

καρπωµα κυριω

42. χυσιαν ενδελεςισµου εις γενεας υµων επι

χυρας της σκηνης του µαρτυριου εναντι κυριου

εν οις γνωσχησοµαι σοι εκειχεν ωστε λαλησαι

σοι

43. και ταξοµαι εκει τοις υιοις ισραηλ και

αγιασχησοµαι εν δοξη µου

44. και αγιασω την σκηνην του µαρτυριου και

το χυσιαστηριον και ααρων και τους υιους αυ-

του αγιασω ιερατευειν µοι

45. και επικληχησοµαι εν τοις υιοις ισραηλ

και εσοµαι αυτων χεος

46. και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο χε-

ος αυτων ο εξαγαγων αυτους εκ γης αιγυπτου

επικληχηναι αυτοις και χεος ειναι αυτων

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-2m30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 και ποιησεις χυσιαστηριον χυµιαµατος

εκ ξυλων ασηπτων και ποιησεις αυτο

2. πηςεος το µηκος και πηςεος το ευρος τετρα-

γωνον εσται και δυο πηςεων το υψος εξ αυτου

εσται τα κερατα αυτου

3. και καταςρυσωσεις αυτα ςρυσιω καχαρω

την εσςαραν αυτου και τους τοιςους αυτου κυ-

κλω και τα κερατα αυτου και ποιησεις αυτω

στρεπτην στεφανην ςρυσην κυκλω

4. και δυο δακτυλιους ςρυσους καχαρους πο-

ιησεις υπο την στρεπτην στεφανην αυτου εις τα

δυο κλιτη ποιησεις εν τοις δυσι πλευροις και

εσονται ψαλιδες ταις σκυταλαις ωστε αιρειν αυ-

το εν αυταις

5. και ποιησεις σκυταλας εκ ξυλων ασηπτων

και καταςρυσωσεις αυτας ςρυσιω

6. και χησεις αυτο απεναντι του καταπετασµα-

τος του οντος επι της κιβωτου των µαρτυριων εν

οις γνωσχησοµαι σοι εκειχεν
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7. και χυµιασει επ αυτου ααρων χυµιαµα συ-

νχετον λεπτον το πρωι πρωι οταν επισκευαζη

τους λυςνους χυµιασει επ αυτου

8. και οταν εξαπτη ααρων τους λυςνους οψε

χυµιασει επ αυτου χυµιαµα ενδελεςισµου δια

παντος εναντι κυριου εις γενεας αυτων

9. και ουκ ανοισεις επ αυτου χυµιαµα ετερον

καρπωµα χυσιαν και σπονδην ου σπεισεις επ

αυτου

10. και εξιλασεται επ αυτο ααρων επι των κε-

ϱατων αυτου απαξ του ενιαυτου απο του αιµα-

τος του καχαρισµου των αµαρτιων του εξιλα-

σµου απαξ του ενιαυτου καχαριει αυτο εις τας

γενεας αυτων αγιον των αγιων εστιν κυριω

11. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12. εαν λαβης τον συλλογισµον των υιων

ισραηλ εν τη επισκοπη αυτων και δωσουσιν

εκαστος λυτρα της ψυςης αυτου τω κυριω και

ουκ εσται εν αυτοις πτωσις εν τη επισκοπη αυ-

των

13. και τουτο εστιν ο δωσουσιν οσοι αν παρα-

πορευωνται την επισκεψιν το ηµισυ του διδρας-

µου ο εστιν κατα το διδραςµον το αγιον εικοσι

οβολοι το διδραςµον το δε ηµισυ του διδραςµου

εισφορα κυριω

14. πας ο παραπορευοµενος εις την επισκεψιν

απο εικοσαετους και επανω δωσουσιν την εισ-

ϕοραν κυριω

15. ο πλουτων ου προσχησει και ο πενοµενος

ουκ ελαττονησει απο του ηµισους του διδρας-

µου εν τω διδοναι την εισφοραν κυριω εξιλα-

σασχαι περι των ψυςων υµων

16. και ληµψη το αργυριον της εισφορας πα-

ϱα των υιων ισραηλ και δωσεις αυτο εις κα-

τεργον της σκηνης του µαρτυριου και εσται τοις

υιοις ισραηλ µνηµοσυνον εναντι κυριου εξιλα-

σασχαι περι των ψυςων υµων

17. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18. ποιησον λουτηρα ςαλκουν και ϐασιν αυτω

ςαλκην ωστε νιπτεσχαι και χησεις αυτον ανα

µεσον της σκηνης του µαρτυριου και ανα µεσον

του χυσιαστηριου και εκςεεις εις αυτον υδωρ

19. και νιψεται ααρων και οι υιοι αυτου εξ

αυτου τας ςειρας και τους ποδας υδατι

20. οταν εισπορευωνται εις την σκηνην του

µαρτυριου νιψονται υδατι και ου µη αποχανω-

σιν η οταν προσπορευωνται προς το χυσιαστη-

ϱιον λειτουργειν και αναφερειν τα ολοκαυτω-

µατα κυριω

21. νιψονται τας ςειρας και τους ποδας υδατι

οταν εισπορευωνται εις την σκηνην του µαρ-

τυριου νιψονται υδατι ινα µη αποχανωσιν και

εσται αυτοις νοµιµον αιωνιον αυτω και ταις γε-

νεαις αυτου µετ αυτον

22. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

23. και συ λαβε ηδυσµατα το ανχος σµυρνης

εκλεκτης πεντακοσιους σικλους και κινναµω-

µου ευωδους το ηµισυ τουτου διακοσιους πεν-

τηκοντα και καλαµου ευωδους διακοσιους πεν-

τηκοντα

24. και ιρεως πεντακοσιους σικλους του αγιου

και ελαιον εξ ελαιων ιν

25. και ποιησεις αυτο ελαιον ςρισµα αγιον µυ-

ϱον µυρεψικον τεςνη µυρεψου ελαιον ςρισµα

αγιον εσται

26. και ςρισεις εξ αυτου την σκηνην του µαρ-

τυριου και την κιβωτον του µαρτυριου

27. και την λυςνιαν και παντα τα σκευη αυτης

και το χυσιαστηριον του χυµιαµατος

28. και το χυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων

και παντα αυτου τα σκευη και την τραπεζαν και

παντα τα σκευη αυτης και τον λουτηρα και την

ϐασιν αυτου

29. και αγιασεις αυτα και εσται αγια των αγιων

πας ο απτοµενος αυτων αγιασχησεται

30. και ααρων και τους υιους αυτου ςρισεις

και αγιασεις αυτους ιερατευειν µοι

31. και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις λεγων

ελαιον αλειµµα ςρισεως αγιον εσται τουτο υµιν

εις τας γενεας υµων

32. επι σαρκα ανχρωπου ου ςρισχησεται και

κατα την συνχεσιν ταυτην ου ποιησετε υµιν εαυ-

τοις ωσαυτως αγιον εστιν και αγιασµα εσται

υµιν

33. ος αν ποιηση ωσαυτως και ος αν δω απ αυ-

του αλλογενει εξολεχρευχησεται εκ του λαου

αυτου

34. και ειπεν κυριος προς µωυσην λαβε σε-

αυτω ηδυσµατα στακτην ονυςα ςαλβανην ηδυ-

σµου και λιβανον διαφανη ισον ισω εσται
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35. και ποιησουσιν εν αυτω χυµιαµα µυρεψ-

ικον εργον µυρεψου µεµιγµενον καχαρον ερ-

γον αγιον

36. και συγκοψεις εκ τουτων λεπτον και χη-

σεις απεναντι των µαρτυριων εν τη σκηνη του

µαρτυριου οχεν γνωσχησοµαι σοι εκειχεν αγιον

των αγιων εσται υµιν

37. χυµιαµα κατα την συνχεσιν ταυτην ου πο-

ιησετε υµιν αυτοις αγιασµα εσται υµιν κυριω

38. ος αν ποιηση ωσαυτως ωστε οσφραινεσχαι

εν αυτω απολειται εκ του λαου αυτου

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-2m31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. ιδου ανακεκληµαι εξ ονοµατος τον ϐεσε-

λεηλ τον του ουριου τον ωρ της ϕυλης ιουδα

3. και ενεπλησα αυτον πνευµα χειον σοφιας

και συνεσεως και επιστηµης εν παντι εργω

4. διανοεισχαι και αρςιτεκτονησαι εργαζεσχαι

το ςρυσιον και το αργυριον και τον ςαλκον και

την υακινχον και την πορφυραν και το κοκκι-

νον το νηστον και την ϐυσσον την κεκλωσµενην

5. και τα λιχουργικα και εις τα εργα τα τεκ-

τονικα των ξυλων εργαζεσχαι κατα παντα τα

εργα

6. και εγω εδωκα αυτον και τον ελιαβ τον του

αςισαµας εκ ϕυλης δαν και παντι συνετω καρ-

δια δεδωκα συνεσιν και ποιησουσιν παντα οσα

σοι συνεταξα

7. την σκηνην του µαρτυριου και την κιβωτον

της διαχηκης και το ιλαστηριον το επ αυτης και

την διασκευην της σκηνης

8. και τα χυσιαστηρια και την τραπεζαν και

παντα τα σκευη αυτης και την λυςνιαν την κα-

χαραν και παντα τα σκευη αυτης

9. και τον λουτηρα και την ϐασιν αυτου

10. και τας στολας τας λειτουργικας ααρων

και τας στολας των υιων αυτου ιερατευειν µοι

11. και το ελαιον της ςρισεως και το χυµιαµα

της συνχεσεως του αγιου κατα παντα οσα εγω

ενετειλαµην σοι ποιησουσιν

12. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

13. και συ συνταξον τοις υιοις ισραηλ λεγων

ορατε και τα σαββατα µου ϕυλαξεσχε σηµειον

εστιν παρ εµοι και εν υµιν εις τας γενεας υµων

ινα γνωτε οτι εγω κυριος ο αγιαζων υµας

14. και ϕυλαξεσχε τα σαββατα οτι αγιον το-

υτο εστιν κυριου υµιν ο ϐεβηλων αυτο χανατω

χανατωχησεται πας ος ποιησει εν αυτω εργον

εξολεχρευχησεται η ψυςη εκεινη εκ µεσου του

λαου αυτου

15. εξ ηµερας ποιησεις εργα τη δε ηµερα τη

εβδοµη σαββατα αναπαυσις αγια τω κυριω πας

ος ποιησει εργον τη ηµερα τη εβδοµη χανατω

χανατωχησεται

16. και ϕυλαξουσιν οι υιοι ισραηλ τα σαββα-

τα ποιειν αυτα εις τας γενεας αυτων διαχηκη

αιωνιος

17. εν εµοι και τοις υιοις ισραηλ σηµειον εστιν

αιωνιον οτι εν εξ ηµεραις εποιησεν κυριος τον

ουρανον και την γην και τη ηµερα τη εβδοµη

επαυσατο και κατεπαυσεν

18. και εδωκεν µωυσει ηνικα κατεπαυσεν

λαλων αυτω εν τω ορει τω σινα τας δυο πλακας

του µαρτυριου πλακας λιχινας γεγραµµενας τω

δακτυλω του χεου

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-2m32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 και ιδων ο λαος οτι κεςρονικεν µωυσης

καταβηναι εκ του ορους συνεστη ο λαος επι

ααρων και λεγουσιν αυτω αναστηχι και ποιη-

σον ηµιν χεους οι προπορευσονται ηµων ο γαρ

µωυσης ουτος ο ανχρωπος ος εξηγαγεν ηµας εξ

αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω

2. και λεγει αυτοις ααρων περιελεσχε τα ενω-

τια τα ςρυσα τα εν τοις ωσιν των γυναικων υµων

και χυγατερων και ενεγκατε προς µε

3. και περιειλαντο πας ο λαος τα ενωτια τα

ςρυσα τα εν τοις ωσιν αυτων και ηνεγκαν προς

ααρων

4. και εδεξατο εκ των ςειρων αυτων και επλα-

σεν αυτα εν τη γραφιδι και εποιησεν αυτα

µοσςον ςωνευτον και ειπεν ουτοι οι χεοι σου

ισραηλ οιτινες ανεβιβασαν σε εκ γης αιγυπτου

5. και ιδων ααρων ωκοδοµησεν χυσιαστηριον

κατεναντι αυτου και εκηρυξεν ααρων λεγων

εορτη του κυριου αυριον
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6. και ορχρισας τη επαυριον ανεβιβασεν ολο-

καυτωµατα και προσηνεγκεν χυσιαν σωτηριου

και εκαχισεν ο λαος ϕαγειν και πιειν και ανε-

στησαν παιζειν

7. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

ϐαδιζε το ταςος εντευχεν καταβηχι ηνοµησεν

γαρ ο λαος σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου

8. παρεβησαν ταςυ εκ της οδου ης ενετειλω

αυτοις εποιησαν εαυτοις µοσςον και προσκε-

κυνηκασιν αυτω και τεχυκασιν αυτω και ειπαν

ουτοι οι χεοι σου ισραηλ οιτινες ανεβιβασαν σε

εκ γης αιγυπτου

10. και νυν εασον µε και χυµωχεις οργη εις

αυτους εκτριψω αυτους και ποιησω σε εις εχνος

µεγα

11. και εδεηχη µωυσης εναντι κυριου του χε-

ου και ειπεν ινα τι κυριε χυµοι οργη εις τον

λαον σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου εν ισςυι

µεγαλη και εν τω ϐραςιονι σου τω υψηλω

12. µηποτε ειπωσιν οι αιγυπτιοι λεγοντες µε-

τα πονηριας εξηγαγεν αυτους αποκτειναι εν το-

ις ορεσιν και εξαναλωσαι αυτους απο της γης

παυσαι της οργης του χυµου σου και ιλεως γε-

νου επι τη κακια του λαου σου

13. µνησχεις αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

των σων οικετων οις ωµοσας κατα σεαυτου και

ελαλησας προς αυτους λεγων πολυπληχυνω

το σπερµα υµων ωσει τα αστρα του ουρανου τω

πληχει και πασαν την γην ταυτην ην ειπας δο-

υναι τω σπερµατι αυτων και καχεξουσιν αυτην

εις τον αιωνα

14. και ιλασχη κυριος περι της κακιας ης

ειπεν ποιησαι τον λαον αυτου

15. και αποστρεψας µωυσης κατεβη απο του

ορους και αι δυο πλακες του µαρτυριου εν τα-

ις ςερσιν αυτου πλακες λιχιναι καταγεγραµµε-

ναι εξ αµφοτερων των µερων αυτων ενχεν και

ενχεν ησαν γεγραµµεναι

16. και αι πλακες εργον χεου ησαν και η

γραφη γραφη χεου εστιν κεκολαµµενη εν ταις

πλαξιν

17. και ακουσας ιησους την ϕωνην του λαου

κραζοντων λεγει προς µωυσην ϕωνη πολεµου

εν τη παρεµβολη

18. και λεγει ουκ εστιν ϕωνη εξαρςοντων

κατ ισςυν ουδε ϕωνη εξαρςοντων τροπης αλλα

ϕωνην εξαρςοντων οινου εγω ακουω

19. και ηνικα ηγγιζεν τη παρεµβολη ορα τον

µοσςον και τους ςορους και οργισχεις χυµω

µωυσης ερριψεν απο των ςειρων αυτου τας δυο

πλακας και συνετριψεν αυτας υπο το ορος

20. και λαβων τον µοσςον ον εποιησαν κα-

τεκαυσεν αυτον εν πυρι και κατηλεσεν αυτον

λεπτον και εσπειρεν αυτον επι το υδωρ και επο-

τισεν αυτο τους υιους ισραηλ

21. και ειπεν µωυσης τω ααρων τι εποιησεν σοι

ο λαος ουτος οτι επηγαγες επ αυτους αµαρτιαν

µεγαλην

22. και ειπεν ααρων προς µωυσην µη οργιζου

κυριε συ γαρ οιδας το ορµηµα του λαου τουτου

23. λεγουσιν γαρ µοι ποιησον ηµιν χεους οι

προπορευσονται ηµων ο γαρ µωυσης ουτος ο

ανχρωπος ος εξηγαγεν ηµας εξ αιγυπτου ουκ

οιδαµεν τι γεγονεν αυτω

24. και ειπα αυτοις ει τινι υπαρςει ςρυσια πε-

ϱιελεσχε και εδωκαν µοι και ερριψα εις το πυρ

και εξηλχεν ο µοσςος ουτος

25. και ιδων µωυσης τον λαον οτι διεσκεδα-

σται διεσκεδασεν γαρ αυτους ααρων επιςαρµα

τοις υπεναντιοις αυτων

26. εστη δε µωυσης επι της πυλης της παρεµ-

ϐολης και ειπεν τις προς κυριον ιτω προς µε

συνηλχον ουν προς αυτον παντες οι υιοι λευι

27. και λεγει αυτοις ταδε λεγει κυριος ο χε-

ος ισραηλ χεσχε εκαστος την εαυτου ϱοµφαιαν

επι τον µηρον και διελχατε και ανακαµψατε

απο πυλης επι πυλην δια της παρεµβολης και

αποκτεινατε εκαστος τον αδελφον αυτου και

εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον εγ-

γιστα αυτου

28. και εποιησαν οι υιοι λευι καχα ελαλησεν

αυτοις µωυσης και επεσαν εκ του λαου εν εκε-

ινη τη ηµερα εις τρισςιλιους ανδρας

29. και ειπεν αυτοις µωυσης επληρωσατε τας

ςειρας υµων σηµερον κυριω εκαστος εν τω υιω

η τω αδελφω δοχηναι εφ υµας ευλογιαν

30. και εγενετο µετα την αυριον ειπεν µωυσης

προς τον λαον υµεις ηµαρτηκατε αµαρτιαν µε-

γαλην και νυν αναβησοµαι προς τον χεον ινα

εξιλασωµαι περι της αµαρτιας υµων

31. υπεστρεψεν δε µωυσης προς κυριον και

ειπεν δεοµαι κυριε ηµαρτηκεν ο λαος ουτος

αµαρτιαν µεγαλην και εποιησαν εαυτοις χεους

ςρυσους
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32. και νυν ει µεν αφεις αυτοις την αµαρτιαν

αφες ει δε µη εξαλειψον µε εκ της ϐιβλου σου

ης εγραψας

33. και ειπεν κυριος προς µωυσην ει τις ηµαρ-

τηκεν ενωπιον µου εξαλειψω αυτον εκ της ϐι-

ϐλου µου

34. νυνι δε ϐαδιζε καταβηχι και οδηγησον τον

λαον τουτον εις τον τοπον ον ειπα σοι ιδου ο

αγγελος µου προπορευεται προ προσωπου σου

η δ αν ηµερα επισκεπτωµαι επαξω επ αυτους

την αµαρτιαν αυτων

35. και επαταξεν κυριος τον λαον περι της

ποιησεως του µοσςου ου εποιησεν ααρων

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-2m33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 και ειπεν κυριος προς µωυσην πορευου

αναβηχι εντευχεν συ και ο λαος σου ους εξη-

γαγες εκ γης αιγυπτου εις την γην ην ωµοσα τω

αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω σπερ-

µατι υµων δωσω αυτην

2. και συναποστελω τον αγγελον µου προ προ-

σωπου σου και εκβαλει τον αµορραιον και ςετ-

ταιον και ϕερεζαιον και γεργεσαιον και ευαιον

και ιεβουσαιον

3. και εισαξω σε εις γην ϱεουσαν γαλα και

µελι ου γαρ µη συναναβω µετα σου δια το λαον

σκληροτραςηλον σε ειναι ινα µη εξαναλωσω σε

εν τη οδω

4. και ακουσας ο λαος το ϱηµα το πονηρον

τουτο κατεπενχησαν εν πενχικοις

5. και ειπεν κυριος τοις υιοις ισραηλ υµεις λα-

ος σκληροτραςηλος ορατε µη πληγην αλλην

επαξω εγω εφ υµας και εξαναλωσω υµας νυν

ουν αφελεσχε τας στολας των δοξων υµων και

τον κοσµον και δειξω σοι α ποιησω σοι

6. και περιειλαντο οι υιοι ισραηλ τον κοσµον

αυτων και την περιστολην απο του ορους του

ςωρηβ

7. και λαβων µωυσης την σκηνην αυτου

επηξεν εξω της παρεµβολης µακραν απο της

παρεµβολης και εκληχη σκηνη µαρτυριου και

εγενετο πας ο Ϲητων κυριον εξεπορευετο εις την

σκηνην εξω της παρεµβολης

8. ηνικα δ αν εισεπορευετο µωυσης εις την

σκηνην εξω της παρεµβολης ειστηκει πας ο

λαος σκοπευοντες εκαστος παρα τας χυρας

της σκηνης αυτου και κατενοουσαν απιοντος

µωυση εως του εισελχειν αυτον εις την σκηνην

9. ως δ αν εισηλχεν µωυσης εις την σκηνην

κατεβαινεν ο στυλος της νεφελης και ιστατο

επι την χυραν της σκηνης και ελαλει µωυση

10. και εωρα πας ο λαος τον στυλον της νε-

ϕελης εστωτα επι της χυρας της σκηνης και

σταντες πας ο λαος προσεκυνησαν εκαστος απο

της χυρας της σκηνης αυτου

11. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην ενω-

πιος ενωπιω ως ει τις λαλησει προς τον εαυτου

ϕιλον και απελυετο εις την παρεµβολην ο δε

χεραπων ιησους υιος ναυη νεος ουκ εξεπορευ-

ετο εκ της σκηνης

12. και ειπεν µωυσης προς κυριον ιδου συ

µοι λεγεις αναγαγε τον λαον τουτον συ δε ουκ

εδηλωσας µοι ον συναποστελεις µετ εµου συ δε

µοι ειπας οιδα σε παρα παντας και ςαριν εςεις

παρ εµοι

13. ει ουν ευρηκα ςαριν εναντιον σου εµφα-

νισον µοι σεαυτον γνωστως ιδω σε οπως αν ω

ευρηκως ςαριν εναντιον σου και ινα γνω οτι

λαος σου το εχνος το µεγα τουτο

14. και λεγει αυτος προπορευσοµαι σου και

καταπαυσω σε

15. και λεγει προς αυτον ει µη αυτος συ πο-

ϱευη µη µε αναγαγης εντευχεν

16. και πως γνωστον εσται αληχως οτι ευρη-

κα ςαριν παρα σοι εγω τε και ο λαος σου αλλ

η συµπορευοµενου σου µεχ ηµων και ενδοξα-

σχησοµαι εγω τε και ο λαος σου παρα παντα τα

εχνη οσα επι της γης εστιν

17. και ειπεν κυριος προς µωυσην και τουτον

σοι τον λογον ον ειρηκας ποιησω ευρηκας γαρ

ςαριν ενωπιον µου και οιδα σε παρα παντας

18. και λεγει δειξον µοι την σεαυτου δοξαν

19. και ειπεν εγω παρελευσοµαι προτερος σου

τη δοξη µου και καλεσω επι τω ονοµατι µου

κυριος εναντιον σου και ελεησω ον αν ελεω

και οικτιρησω ον αν οικτιρω

20. και ειπεν ου δυνηση ιδειν µου το προσω-

πον ου γαρ µη ιδη ανχρωπος το προσωπον µου

και Ϲησεται
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21. και ειπεν κυριος ιδου τοπος παρ εµοι

στηση επι της πετρας

22. ηνικα δ αν παρελχη µου η δοξα και χησω

σε εις οπην της πετρας και σκεπασω τη ςειρι

µου επι σε εως αν παρελχω

23. και αφελω την ςειρα και τοτε οψη τα

οπισω µου το δε προσωπον µου ουκ οφχησεται

σοι

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-2m34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 και ειπεν κυριος προς µωυσην λαξευσον

σεαυτω δυο πλακας λιχινας καχως και αι πρω-

ται και αναβηχι προς µε εις το ορος και γραψω

επι των πλακων τα ϱηµατα α ην εν ταις πλαξιν

ταις πρωταις αις συνετριψας

2. και γινου ετοιµος εις το πρωι και αναβηση

επι το ορος το σινα και στηση µοι εκει επ ακρου

του ορους

3. και µηδεις αναβητω µετα σου µηδε οφχητω

εν παντι τω ορει και τα προβατα και αι ϐοες µη

νεµεσχωσαν πλησιον του ορους εκεινου

4. και ελαξευσεν δυο πλακας λιχινας καχα-

περ και αι πρωται και ορχρισας µωυσης ανεβη

εις το ορος το σινα καχοτι συνεταξεν αυτω κυ-

ϱιος και ελαβεν µωυσης τας δυο πλακας τας

λιχινας

5. και κατεβη κυριος εν νεφελη και παρεστη

αυτω εκει και εκαλεσεν τω ονοµατι κυριου

6. και παρηλχεν κυριος προ προσωπου αυ-

του και εκαλεσεν κυριος ο χεος οικτιρµων και

ελεηµων µακροχυµος και πολυελεος και αλ-

ηχινος

7. και δικαιοσυνην διατηρων και ποιων ελε-

ος εις ςιλιαδας αφαιρων ανοµιας και αδικιας

και αµαρτιας και ου καχαριει τον ενοςον επα-

γων ανοµιας πατερων επι τεκνα και επι τεκνα

τεκνων επι τριτην και τεταρτην γενεαν

8. και σπευσας µωυσης κυψας επι την γην

προσεκυνησεν

9. και ειπεν ει ευρηκα ςαριν ενωπιον σου

συµπορευχητω ο κυριος µου µεχ ηµων ο λα-

ος γαρ σκληροτραςηλος εστιν και αφελεις συ

τας αµαρτιας ηµων και τας ανοµιας ηµων και

εσοµεχα σοι

10. και ειπεν κυριος προς µωυσην ιδου εγω

τιχηµι σοι διαχηκην ενωπιον παντος του λαου

σου ποιησω ενδοξα α ου γεγονεν εν παση τη γη

και εν παντι εχνει και οψεται πας ο λαος εν οις

ει συ τα εργα κυριου οτι χαυµαστα εστιν α εγω

ποιησω σοι

11. προσεςε συ παντα οσα εγω εντελλοµαι

σοι ιδου εγω εκβαλλω προ προσωπου υµων τον

αµορραιον και ςαναναιον και ςετταιον και ϕε-

ϱεζαιον και ευαιον και γεργεσαιον και ιεβουσα-

ιον

12. προσεςε σεαυτω µηποτε χης διαχηκην τοις

εγκαχηµενοις επι της γης εις ην εισπορευη εις

αυτην µη σοι γενηται προσκοµµα εν υµιν

13. τους ϐωµους αυτων καχελειτε και τας στη-

λας αυτων συντριψετε και τα αλση αυτων εκ-

κοψετε και τα γλυπτα των χεων αυτων κατα-

καυσετε εν πυρι

14. ου γαρ µη προσκυνησητε χεω ετερω ο γαρ

κυριος ο χεος Ϲηλωτον ονοµα χεος Ϲηλωτης εσ-

τιν

15. µηποτε χης διαχηκην τοις εγκαχηµενοις

προς αλλοφυλους επι της γης και εκπορνευ-

σωσιν οπισω των χεων αυτων και χυσωσι τοις

χεοις αυτων και καλεσωσιν σε και ϕαγης των

χυµατων αυτων

16. και λαβης των χυγατερων αυτων τοις υιοις

σου και των χυγατερων σου δως τοις υιοις αυ-

των και εκπορνευσωσιν αι χυγατερες σου οπισω

των χεων αυτων και εκπορνευσωσιν τους υιους

σου οπισω των χεων αυτων

17. και χεους ςωνευτους ου ποιησεις σεαυτω

18. και την εορτην των αζυµων ϕυλαξη επτα

ηµερας ϕαγη αζυµα καχαπερ εντεταλµαι σοι εις

τον καιρον εν µηνι των νεων εν γαρ µηνι των

νεων εξηλχες εξ αιγυπτου

19. παν διανοιγον µητραν εµοι τα αρσενικα

πρωτοτοκον µοσςου και πρωτοτοκον προβατου

20. και πρωτοτοκον υποζυγιου λυτρωση προ-

ϐατω εαν δε µη λυτρωση αυτο τιµην δωσεις παν

πρωτοτοκον των υιων σου λυτρωση ουκ οφχηση

ενωπιον µου κενος

21. εξ ηµερας εργα τη δε εβδοµη καταπαυσεις

τω σπορω και τω αµητω καταπαυσεις

22. και εορτην εβδοµαδων ποιησεις µοι αρςην

χερισµου πυρων και εορτην συναγωγης µεσο-

υντος του ενιαυτου
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23. τρεις καιρους του ενιαυτου οφχησεται παν

αρσενικον σου ενωπιον κυριου του χεου ισραηλ

24. οταν γαρ εκβαλω τα εχνη προ προσωπου

σου και πλατυνω τα ορια σου ουκ επιχυµησει

ουδεις της γης σου ηνικα αν αναβαινης οφχη-

ναι εναντιον κυριου του χεου σου τρεις καιρους

του ενιαυτου

25. ου σφαξεις επι Ϲυµη αιµα χυµιαµατων µου

και ου κοιµηχησεται εις το πρωι χυµατα της

εορτης του πασςα

26. τα πρωτογενηµατα της γης σου χησεις εις

τον οικον κυριου του χεου σου ου προσοισεις

αρνα εν γαλακτι µητρος αυτου

27. και ειπεν κυριος προς µωυσην γραψον

σεαυτω τα ϱηµατα ταυτα επι γαρ των λογων

τουτων τεχειµαι σοι διαχηκην και τω ισραηλ

28. και ην εκει µωυσης εναντιον κυριου τεσ-

σαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας

αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν και

εγραψεν τα ϱηµατα ταυτα επι των πλακων της

διαχηκης τους δεκα λογους

29. ως δε κατεβαινεν µωυσης εκ του ορους

και αι δυο πλακες επι των ςειρων µωυση κατα-

ϐαινοντος δε αυτου εκ του ορους µωυσης ουκ

ηδει οτι δεδοξασται η οψις του ςρωµατος του

προσωπου αυτου εν τω λαλειν αυτον αυτω

30. και ειδεν ααρων και παντες οι πρεσβυ-

τεροι ισραηλ τον µωυσην και ην δεδοξασµενη

η οψις του ςρωµατος του προσωπου αυτου και

εφοβηχησαν εγγισαι αυτου

31. και εκαλεσεν αυτους µωυσης και επε-

στραφησαν προς αυτον ααρων και παντες οι

αρςοντες της συναγωγης και ελαλησεν αυτοις

µωυσης

32. και µετα ταυτα προσηλχον προς αυτον

παντες οι υιοι ισραηλ και ενετειλατο αυτοις

παντα οσα ελαλησεν κυριος προς αυτον εν τω

ορει σινα

33. και επειδη κατεπαυσεν λαλων προς αυτο-

υς επεχηκεν επι το προσωπον αυτου καλυµµα

34. ηνικα δ αν εισεπορευετο µωυσης εναν-

τι κυριου λαλειν αυτω περιηρειτο το καλυµµα

εως του εκπορευεσχαι και εξελχων ελαλει πα-

σιν τοις υιοις ισραηλ οσα ενετειλατο αυτω κυ-

ϱιος

35. και ειδον οι υιοι ισραηλ το προσωπον

µωυση οτι δεδοξασται και περιεχηκεν µωυσης

καλυµµα επι το προσωπον εαυτου εως αν εισε-

λχη συλλαλειν αυτω

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-2m35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 και συνηχροισεν µωυσης πασαν συνα-

γωγην υιων ισραηλ και ειπεν προς αυτους ουτοι

οι λογοι ους ειπεν κυριος ποιησαι αυτους

2. εξ ηµερας ποιησεις εργα τη δε ηµερα τη

εβδοµη καταπαυσις αγιον σαββατα αναπαυσις

κυριω πας ο ποιων εργον εν αυτη τελευτατω

3. ου καυσετε πυρ εν παση κατοικια υµων τη

ηµερα των σαββατων εγω κυριος

4. και ειπεν µωυσης προς πασαν συναγωγην

υιων ισραηλ λεγων τουτο το ϱηµα ο συνεταξεν

κυριος λεγων

5. λαβετε παρ υµων αυτων αφαιρεµα κυριω

πας ο καταδεςοµενος τη καρδια οισουσιν τας

απαρςας κυριω ςρυσιον αργυριον ςαλκον

6. υακινχον πορφυραν κοκκινον διπλουν δια-

νενησµενον και ϐυσσον κεκλωσµενην και τρι-

ςας αιγειας

7. και δερµατα κριων ηρυχροδανωµενα και

δερµατα υακινχινα και ξυλα ασηπτα

9. και λιχους σαρδιου και λιχους εις την γλυ-

ϕην εις την επωµιδα και τον ποδηρη

10. και πας σοφος τη καρδια εν υµιν ελχων

εργαζεσχω παντα οσα συνεταξεν κυριος

11. την σκηνην και τα παραρρυµατα και τα

καλυµµατα και τα διατονια και τους µοςλους

και τους στυλους

12. και τα ιστια της αυλης και τους στυλους

αυτης και τους λιχους της σµαραγδου και το

χυµιαµα και το ελαιον του ςρισµατος

13. και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυ-

της

14. και την λυςνιαν του ϕωτος και παντα τα

σκευη αυτης

16. και το χυσιαστηριον και παντα τα σκευη

αυτου

19. και τας στολας τας αγιας ααρων του ιε-

ϱεως και τας στολας εν αις λειτουργησουσιν εν

αυταις και τους ςιτωνας τοις υιοις ααρων της

ιερατειας και το ελαιον του ςρισµατος και το

χυµιαµα της συνχεσεως
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20. και εξηλχεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ

απο µωυση

21. και ηνεγκαν εκαστος ων εφερεν αυτων η

καρδια και οσοις εδοξεν τη ψυςη αυτων ηνεγ-

καν αφαιρεµα κυριω εις παντα τα εργα της

σκηνης του µαρτυριου και εις παντα τα κατεργα

αυτης και εις πασας τας στολας του αγιου

22. και ηνεγκαν οι ανδρες παρα των γυναικων

πας ω εδοξεν τη διανοια ηνεγκαν σφραγιδας

και ενωτια και δακτυλιους και εµπλοκια και

περιδεξια παν σκευος ςρυσουν και παντες οσοι

ηνεγκαν αφαιρεµατα ςρυσιου κυριω

23. και παρ ω ευρεχη ϐυσσος και δερµατα

υακινχινα και δερµατα κριων ηρυχροδανωµε-

να ηνεγκαν

24. και πας ο αφαιρων αφαιρεµα αργυριον

και ςαλκον ηνεγκαν τα αφαιρεµατα κυριω και

παρ οις ευρεχη ξυλα ασηπτα εις παντα τα εργα

της κατασκευης ηνεγκαν

25. και πασα γυνη σοφη τη διανοια ταις ςερσιν

νηχειν ηνεγκαν νενησµενα την υακινχον και

την πορφυραν και το κοκκινον και την ϐυσσον

26. και πασαι αι γυναικες αις εδοξεν τη διανο-

ια αυτων εν σοφια ενησαν τας τριςας τας αιγε-

ιας

27. και οι αρςοντες ηνεγκαν τους λιχους της

σµαραγδου και τους λιχους της πληρωσεως εις

την επωµιδα και εις το λογειον

28. και τας συνχεσεις και το ελαιον της ςρι-

σεως και την συνχεσιν του χυµιαµατος

29. και πας ανηρ και γυνη ων εφερεν η δια-

νοια αυτων εισελχοντας ποιειν παντα τα εργα

οσα συνεταξεν κυριος ποιησαι αυτα δια µωυση

ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ αφαιρεµα κυριω

30. και ειπεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ ιδου

ανακεκληκεν ο χεος εξ ονοµατος τον ϐεσελεηλ

τον του ουριου τον ωρ εκ ϕυλης ιουδα

31. και ενεπλησεν αυτον πνευµα χειον σοφιας

και συνεσεως και επιστηµης παντων

32. αρςιτεκτονειν κατα παντα τα εργα της αρ-

ςιτεκτονιας ποιειν το ςρυσιον και το αργυριον

και τον ςαλκον

33. και λιχουργησαι τον λιχον και κατεργα-

Ϲεσχαι τα ξυλα και ποιειν εν παντι εργω σοφιας

34. και προβιβασαι γε εδωκεν αυτω εν τη δια-

νοια αυτω τε και ελιαβ τω του αςισαµακ εκ

ϕυλης δαν

35. ενεπλησεν αυτους σοφιας και συνεσεως

διανοιας παντα συνιεναι ποιησαι τα εργα του

αγιου και τα υφαντα και ποικιλτα υφαναι τω

κοκκινω και τη ϐυσσω ποιειν παν εργον αρςι-

τεκτονιας ποικιλιας

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-2m36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 και εποιησεν ϐεσελεηλ και ελιαβ και

πας σοφος τη διανοια ω εδοχη σοφια και επι-

στηµη εν αυτοις συνιεναι ποιειν παντα τα εργα

κατα τα αγια καχηκοντα κατα παντα οσα συνε-

ταξεν κυριος

2. και εκαλεσεν µωυσης ϐεσελεηλ και ελιαβ

και παντας τους εςοντας την σοφιαν ω εδωκεν

ο χεος επιστηµην εν τη καρδια και παντας τους

εκουσιως ϐουλοµενους προσπορευεσχαι προς

τα εργα ωστε συντελειν αυτα

3. και ελαβον παρα µωυση παντα τα αφαιρε-

µατα α ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ εις παντα τα

εργα του αγιου ποιειν αυτα και αυτοι προσεδε-

ςοντο ετι τα προσφεροµενα παρα των ϕεροντων

το πρωι πρωι

4. και παρεγινοντο παντες οι σοφοι οι ποιουν-

τες τα εργα του αγιου εκαστος κατα το αυτου

εργον ο αυτοι ηργαζοντο

5. και ειπαν προς µωυσην οτι πληχος ϕερει ο

λαος παρα τα εργα οσα συνεταξεν κυριος πο-

ιησαι

6. και προσεταξεν µωυσης και εκηρυξεν εν τη

παρεµβολη λεγων ανηρ και γυνη µηκετι εργα-

Ϲεσχωσαν εις τας απαρςας του αγιου και εκω-

λυχη ο λαος ετι προσφερειν

7. και τα εργα ην αυτοις ικανα εις την κατα-

σκευην ποιησαι και προσκατελιπον

8. και εποιησεν πας σοφος εν τοις εργαζοµε-

νοις τας στολας των αγιων αι εισιν ααρων τω

ιερει καχα συνεταξεν κυριος τω µωυση

9. και εποιησαν την επωµιδα εκ ςρυσιου και

υακινχου και πορφυρας και κοκκινου νενησµε-

νου και ϐυσσου κεκλωσµενης

10. και ετµηχη τα πεταλα του ςρυσιου τριςες

ωστε συνυφαναι συν τη υακινχω και τη πορφυ-

ϱα και συν τω κοκκινω τω διανενησµενω και

συν τη ϐυσσω τη κεκλωσµενη εργον υφαντον
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11. εποιησαν αυτο επωµιδας συνεςουσας εξ

αµφοτερων των µερων

12. εργον υφαντον εις αλληλα συµπεπλεγµε-

νον καχ εαυτο εξ αυτου εποιησαν κατα την αυ-

του ποιησιν εκ ςρυσιου και υακινχου και πορ-

ϕυρας και κοκκινου διανενησµενου και ϐυσ-

σου κεκλωσµενης καχα συνεταξεν κυριος τω

µωυση

13. και εποιησαν αµφοτερους τους λιχους

της σµαραγδου συµπεπορπηµενους και περι-

σεσιαλωµενους ςρυσιω γεγλυµµενους και εκ-

κεκολαµµενους εκκολαµµα σφραγιδος εκ των

ονοµατων των υιων ισραηλ

14. και επεχηκεν αυτους επι τους ωµους της

επωµιδος λιχους µνηµοσυνου των υιων ισραηλ

καχα συνεταξεν κυριος τω µωυση

15. και εποιησαν λογειον εργον υφαντον πο-

ικιλια κατα το εργον της επωµιδος εκ ςρυσιου

και υακινχου και πορφυρας και κοκκινου δια-

νενησµενου και ϐυσσου κεκλωσµενης

16. τετραγωνον διπλουν εποιησαν το λογειον

σπιχαµης το µηκος και σπιχαµης το ευρος δι-

πλουν

17. και συνυφανχη εν αυτω υφασµα καταλι-

χον τετραστιςον στιςος λιχων σαρδιον και το-

παζιον και σµαραγδος ο στιςος ο εις

18. και ο στιςος ο δευτερος ανχραξ και σαπ-

ϕειρος και ιασπις

19. και ο στιςος ο τριτος λιγυριον και αςατης

και αµεχυστος

20. και ο στιςος ο τεταρτος ςρυσολιχος και

ϐηρυλλιον και ονυςιον περικεκυκλωµενα ςρυ-

σιω και συνδεδεµενα ςρυσιω

21. και οι λιχοι ησαν εκ των ονοµατων των

υιων ισραηλ δωδεκα εκ των ονοµατων αυτων

εγγεγραµµενα εις σφραγιδας εκαστος εκ του

εαυτου ονοµατος εις τας δωδεκα ϕυλας

22. και εποιησαν επι το λογειον κροσσους

συµπεπλεγµενους εργον εµπλοκιου εκ ςρυσιου

καχαρου

23. και εποιησαν δυο ασπιδισκας ςρυσας και

δυο δακτυλιους ςρυσους και επεχηκαν τους

δυο δακτυλιους τους ςρυσους επ αµφοτερας

τας αρςας του λογειου

24. και επεχηκαν τα εµπλοκια εκ ςρυσιου επι

τους δακτυλιους επ αµφοτερων των µερων του

λογειου

25. και εις τας δυο συµβολας τα δυο εµπλοκια

και επεχηκαν επι τας δυο ασπιδισκας και επε-

χηκαν επι τους ωµους της επωµιδος εξ εναντιας

κατα προσωπον

26. και εποιησαν δυο δακτυλιους ςρυσους και

επεχηκαν επι τα δυο πτερυγια επ ακρου του

λογειου επι το ακρον του οπισχιου της επωµιδος

εσωχεν

27. και εποιησαν δυο δακτυλιους ςρυσους και

επεχηκαν επ αµφοτερους τους ωµους της επω-

µιδος κατωχεν αυτου κατα προσωπον κατα την

συµβολην ανωχεν της συνυφης της επωµιδος

28. και συνεσφιγξεν το λογειον απο των δακ-

τυλιων των επ αυτου εις τους δακτυλιους της

επωµιδος συνεςοµενους εκ της υακινχου συµ-

πεπλεγµενους εις το υφασµα της επωµιδος ινα

µη ςαλαται το λογειον απο της επωµιδος καχα

συνεταξεν κυριος τω µωυση

29. και εποιησαν τον υποδυτην υπο την επω-

µιδα εργον υφαντον ολον υακινχινον

30. το δε περιστοµιον του υποδυτου εν τω µεσω

διυφασµενον συµπλεκτον ωαν εςον κυκλω το

περιστοµιον αδιαλυτον

31. και εποιησαν επι του λωµατος του υποδυ-

του κατωχεν ως εξανχουσης ϱοας ϱοισκους εξ

υακινχου και πορφυρας και κοκκινου νενησµε-

νου και ϐυσσου κεκλωσµενης

32. και εποιησαν κωδωνας ςρυσους και επε-

χηκαν τους κωδωνας επι το λωµα του υποδυτου

κυκλω ανα µεσον των ϱοισκων

33. κωδων ςρυσους και ϱοισκος επι του λωµα-

τος του υποδυτου κυκλω εις το λειτουργειν κα-

χα συνεταξεν κυριος τω µωυση

34. και εποιησαν ςιτωνας ϐυσσινους εργον

υφαντον ααρων και τοις υιοις αυτου

35. και τας κιδαρεις εκ ϐυσσου και την µιτραν

εκ ϐυσσου και τα περισκελη εκ ϐυσσου κεκλω-

σµενης

36. και τας Ϲωνας αυτων εκ ϐυσσου και υακι-

νχου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου

εργον ποικιλτου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω

µωυση

37. και εποιησαν το πεταλον το ςρυσουν αφο-

ϱισµα του αγιου ςρυσιου καχαρου και εγραψεν

επ αυτου γραµµατα εκτετυπωµενα σφραγιδος

αγιασµα κυριω
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38. και επεχηκαν επ αυτο λωµα υακινχινον

ωστε επικεισχαι επι την µιτραν ανωχεν ον τρο-

πον συνεταξεν κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-2m37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 και εποιησαν τη σκηνη δεκα αυλαιας

2. οκτω και εικοσι πηςεων µηκος της αυλα-

ιας της µιας το αυτο ησαν πασαι και τεσσαρων

πηςων το ευρος της αυλαιας της µιας

3. και εποιησαν το καταπετασµα εξ υακινχου

και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου και

ϐυσσου κεκλωσµενης εργον υφαντου ςερουβιµ

4. και επεχηκαν αυτο επι τεσσαρας στυλους

ασηπτους κατακεςρυσωµενους εν ςρυσιω και αι

κεφαλιδες αυτων ςρυσαι και αι ϐασεις αυτων

τεσσαρες αργυραι

5. και εποιησαν το καταπετασµα της χυρας της

σκηνης του µαρτυριου εξ υακινχου και πορφυ-

ϱας και κοκκινου νενησµενου και ϐυσσου κε-

κλωσµενης εργον υφαντου ςερουβιµ

6. και τους στυλους αυτου πεντε και τους κρι-

κους και τας κεφαλιδας αυτων και τας ψαλι-

δας αυτων κατεςρυσωσαν ςρυσιω και αι ϐασεις

αυτων πεντε ςαλκαι

7. και εποιησαν την αυλην τα προς λιβα ιστια

της αυλης εκ ϐυσσου κεκλωσµενης εκατον εφ

εκατον

8. και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι ϐασεις

αυτων εικοσι

9. και το κλιτος το προς ϐορραν εκατον εφ

εκατον και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι ϐασεις

αυτων εικοσι

10. και το κλιτος το προς χαλασσαν αυλαιαι

πεντηκοντα πηςεων στυλοι αυτων δεκα και αι

ϐασεις αυτων δεκα

11. και το κλιτος το προς ανατολας πεντηκον-

τα πηςεων

12. ιστια πεντεκαιδεκα πηςεων το κατα νωτου

και οι στυλοι αυτων τρεις και αι ϐασεις αυτων

τρεις

13. και επι του νωτου του δευτερου ενχεν και

ενχεν κατα την πυλην της αυλης αυλαιαι πεν-

τεκαιδεκα πηςεων και οι στυλοι αυτων τρεις και

αι ϐασεις αυτων τρεις

14. πασαι αι αυλαιαι της αυλης εκ ϐυσσου

κεκλωσµενης

15. και αι ϐασεις των στυλων ςαλκαι και αι

αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κεφαλιδες αυ-

των περιηργυρωµεναι αργυριω και οι στυλοι πε-

ϱιηργυρωµενοι αργυριω παντες οι στυλοι της

αυλης

16. και το καταπετασµα της πυλης της αυλης

εργον ποικιλτου εξ υακινχου και πορφυρας

και κοκκινου νενησµενου και ϐυσσου κεκλω-

σµενης εικοσι πηςεων το µηκος και το υψος και

το ευρος πεντε πηςεων εξισουµενον τοις ιστιοις

της αυλης

17. και οι στυλοι αυτων τεσσαρες και αι ϐασε-

ις αυτων τεσσαρες ςαλκαι και αι αγκυλαι αυ-

των αργυραι και αι κεφαλιδες αυτων περιηρ-

γυρωµεναι αργυριω

18. και αυτοι περιηργυρωµενοι αργυριω και

παντες οι πασσαλοι της αυλης κυκλω ςαλκοι

19. και αυτη η συνταξις της σκηνης του µαρ-

τυριου καχα συνεταγη µωυση την λειτουργιαν

ειναι των λευιτων δια ιχαµαρ του υιου ααρων

του ιερεως

20. και ϐεσελεηλ ο του ουριου εκ ϕυλης ιουδα

εποιησεν καχα συνεταξεν κυριος τω µωυση

21. και ελιαβ ο του αςισαµακ εκ της ϕυλης

δαν ος ηρςιτεκτονησεν τα υφαντα και τα ϱαφι-

δευτα και ποικιλτικα υφαναι τω κοκκινω και τη

ϐυσσω

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
*O-2m38*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

38 και εποιησεν ϐεσελεηλ την κιβωτον

2. και κατεςρυσωσεν αυτην ςρυσιω καχαρω

εσωχεν και εξωχεν

3. και εςωνευσεν αυτη τεσσαρας δακτυλιους

ςρυσους δυο επι το κλιτος το εν και δυο επι το

κλιτος το δευτερον

4. ευρεις τοις διωστηρσιν ωστε αιρειν αυτην εν

αυτοις

5. και εποιησεν το ιλαστηριον επανωχεν της

κιβωτου εκ ςρυσιου

6. και τους δυο ςερουβιµ ςρυσους
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7. ςερουβ ενα επι το ακρον του ιλαστηριου το

εν και ςερουβ ενα επι το ακρον το δευτερον του

ιλαστηριου

8. σκιαζοντα ταις πτερυξιν αυτων επι το ιλα-

στηριον

9. και εποιησεν την τραπεζαν την προκειµενην

εκ ςρυσιου καχαρου

10. και εςωνευσεν αυτη τεσσαρας δακτυλιους

δυο επι του κλιτους του ενος και δυο επι του

κλιτους του δευτερου ευρεις ωστε αιρειν τοις

διωστηρσιν εν αυτοις

11. και τους διωστηρας της κιβωτου και της

τραπεζης εποιησεν και κατεςρυσωσεν αυτους

ςρυσιω

12. και εποιησεν τα σκευη της τραπεζης τα τε

τρυβλια και τας χυισκας και τους κυαχους και

τα σπονδεια εν οις σπεισει εν αυτοις ςρυσα

13. και εποιησεν την λυςνιαν η ϕωτιζει ςρυσην

στερεαν τον καυλον

14. και τους καλαµισκους εξ αµφοτερων των

µερων αυτης

15. εκ των καλαµισκων αυτης οι ϐλαστοι εξε-

ςοντες τρεις εκ τουτου και τρεις εκ τουτου εξι-

σουµενοι αλληλοις

16. και τα λαµπαδια αυτων α εστιν επι των

ακρων καρυωτα εξ αυτων και τα ενχεµια εξ

αυτων ινα ωσιν επ αυτων οι λυςνοι και το ενχε-

µιον το εβδοµον απ ακρου του λαµπαδιου επι

της κορυφης ανωχεν στερεον ολον ςρυσουν

17. και επτα λυςνους επ αυτης ςρυσους και

τας λαβιδας αυτης ςρυσας και τας επαρυστρι-

δας αυτων ςρυσας

18. ουτος περιηργυρωσεν τους στυλους και

εςωνευσεν τω στυλω δακτυλιους ςρυσους και

εςρυσωσεν τους µοςλους ςρυσιω και κατεςρυ-

σωσεν τους στυλους του καταπετασµατος ςρυ-

σιω και εποιησεν τας αγκυλας ςρυσας

19. ουτος εποιησεν και τους κρικους της

σκηνης ςρυσους και τους κρικους της αυλης

και κρικους εις το εκτεινειν το κατακαλυµµα

ανωχεν ςαλκους

20. ουτος εςωνευσεν τας κεφαλιδας τας αργυ-

ϱας της σκηνης και τας κεφαλιδας τας ςαλκας

της χυρας της σκηνης και την πυλην της αυλης

και αγκυλας εποιησεν τοις στυλοις αργυρας επι

των στυλων ουτος περιηργυρωσεν αυτας

21. ουτος εποιησεν και τους πασσαλους της

σκηνης και τους πασσαλους της αυλης ςαλκο-

υς

22. ουτος εποιησεν το χυσιαστηριον το ςαλ-

κουν εκ των πυρειων των ςαλκων α ησαν τοις

ανδρασιν τοις καταστασιασασι µετα της κορε

συναγωγης

23. ουτος εποιησεν παντα τα σκευη του χυσια-

στηριου και το πυρειον αυτου και την ϐασιν και

τας ϕιαλας και τας κρεαγρας ςαλκας

24. ουτος εποιησεν τω χυσιαστηριω παραχεµα

εργον δικτυωτον κατωχεν του πυρειου υπο αυτο

εως του ηµισους αυτου και επεχηκεν αυτω τεσ-

σαρας δακτυλιους εκ των τεσσαρων µερων του

παραχεµατος του χυσιαστηριου ςαλκους τοις

µοςλοις ευρεις ωστε αιρειν το χυσιαστηριον εν

αυτοις

25. ουτος εποιησεν το ελαιον της ςρισεως το

αγιον και την συνχεσιν του χυµιαµατος καχα-

ϱον εργον µυρεψου

26. ουτος εποιησεν τον λουτηρα ςαλκουν και

την ϐασιν αυτου ςαλκην εκ των κατοπτρων των

νηστευσασων αι ενηστευσαν παρα τας χυρας

της σκηνης του µαρτυριου εν η ηµερα επηξεν

αυτην

27. και εποιησεν τον λουτηρα ινα νιπτωνται εξ

αυτου µωυσης και ααρων και οι υιοι αυτου τας

ςειρας αυτων και τους ποδας εισπορευοµενων

αυτων εις την σκηνην του µαρτυριου η οταν

προσπορευωνται προς το χυσιαστηριον λειτο-

υργειν ενιπτοντο εξ αυτου καχαπερ συνεταξεν

κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-2m39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 παν το ςρυσιον ο κατειργασχη εις τα ερ-

γα κατα πασαν την εργασιαν των αγιων εγενετο

ςρυσιου του της απαρςης εννεα και εικοσι τα-

λαντα και επτακοσιοι εικοσι σικλοι κατα τον

σικλον τον αγιον

2. και αργυριου αφαιρεµα παρα των επεσκεµ-

µενων ανδρων της συναγωγης εκατον ταλαντα

και ςιλιοι επτακοσιοι εβδοµηκοντα πεντε σικλοι

3. δραςµη µια τη κεφαλη το ηµισυ του σι-

κλου κατα τον σικλον τον αγιον πας ο παραπο-

ϱευοµενος την επισκεψιν απο εικοσαετους και
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επανω εις τας εξηκοντα µυριαδας και τρισςιλιοι

πεντακοσιοι και πεντηκοντα

4. και εγενηχη τα εκατον ταλαντα του αργυ-

ϱιου εις την ςωνευσιν των εκατον κεφαλιδων

της σκηνης και εις τας κεφαλιδας του καταπε-

τασµατος εκατον κεφαλιδες εις τα εκατον τα-

λαντα ταλαντον τη κεφαλιδι

5. και τους ςιλιους επτακοσιους εβδοµηκοντα

πεντε σικλους εποιησαν εις τας αγκυλας τοις

στυλοις και κατεςρυσωσεν τας κεφαλιδας αυ-

των και κατεκοσµησεν αυτους

6. και ο ςαλκος του αφαιρεµατος εβδοµηκον-

τα ταλαντα και ςιλιοι πεντακοσιοι σικλοι

7. και εποιησεν εξ αυτου τας ϐασεις της χυρας

της σκηνης του µαρτυριου

8. και τας ϐασεις της αυλης κυκλω και τας

ϐασεις της πυλης της αυλης και τους πασσαλο-

υς της σκηνης και τους πασσαλους της αυλης

κυκλω

9. και το παραχεµα το ςαλκουν του χυσιαστη-

ϱιου και παντα τα σκευη του χυσιαστηριου και

παντα τα εργαλεια της σκηνης του µαρτυριου

10. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καχα συνετα-

ξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν

11. το δε λοιπον ςρυσιον του αφαιρεµατος

εποιησαν σκευη εις το λειτουργειν εν αυτοις

εναντι κυριου

12. και την καταλειφχεισαν υακινχον και

πορφυραν και το κοκκινον εποιησαν στολας

λειτουργικας ααρων ωστε λειτουργειν εν αυταις

εν τω αγιω

13. και ηνεγκαν τας στολας προς µωυσην και

την σκηνην και τα σκευη αυτης και τας ϐασεις

και τους µοςλους αυτης και τους στυλους

14. και την κιβωτον της διαχηκης και τους

διωστηρας αυτης

15. και το χυσιαστηριον και παντα τα σκευη

αυτου και το ελαιον της ςρισεως και το χυµιαµα

της συνχεσεως

16. και την λυςνιαν την καχαραν και τους

λυςνους αυτης λυςνους της καυσεως και το

ελαιον του ϕωτος

17. και την τραπεζαν της προχεσεως και παν-

τα τα αυτης σκευη και τους αρτους τους προκε-

ιµενους

18. και τας στολας του αγιου αι εισιν ααρων

και τας στολας των υιων αυτου εις την ιερατειαν

19. και τα ιστια της αυλης και τους στυλους

και το καταπετασµα της χυρας της σκηνης και

της πυλης της αυλης και παντα τα σκευη της

σκηνης και παντα τα εργαλεια αυτης

20. και τας διφχερας δερµατα κριων ηρυχρο-

δανωµενα και τα καλυµµατα δερµατα υακινχι-

να και των λοιπων τα επικαλυµµατα

21. και τους πασσαλους και παντα τα εργα-

λεια τα εις τα εργα της σκηνης του µαρτυριου

22. οσα συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως

εποιησαν οι υιοι ισραηλ πασαν την αποσκευην

23. και ειδεν µωυσης παντα τα εργα και ησαν

πεποιηκοτες αυτα ον τροπον συνεταξεν κυριος

τω µωυση ουτως εποιησαν αυτα και ευλογησεν

αυτους µωυσης

Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-2m40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. εν ηµερα µια του µηνος του πρωτου νουµη-

νια στησεις την σκηνην του µαρτυριου

3. και χησεις την κιβωτον του µαρτυριου και

σκεπασεις την κιβωτον τω καταπετασµατι

4. και εισοισεις την τραπεζαν και προχησεις

την προχεσιν αυτης και εισοισεις την λυςνιαν

και επιχησεις τους λυςνους αυτης

5. και χησεις το χυσιαστηριον το ςρυσουν εις

το χυµιαν εναντιον της κιβωτου και επιχησεις

καλυµµα καταπετασµατος επι την χυραν της

σκηνης του µαρτυριου

6. και το χυσιαστηριον των καρπωµατων χη-

σεις παρα τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου

8. και περιχησεις την σκηνην και παντα τα

αυτης αγιασεις κυκλω

9. και ληµψη το ελαιον του ςρισµατος και ςρι-

σεις την σκηνην και παντα τα εν αυτη και αγια-

σεις αυτην και παντα τα σκευη αυτης και εσται

αγια

10. και ςρισεις το χυσιαστηριον των καρπωµα-

των και παντα αυτου τα σκευη και αγιασεις το

χυσιαστηριον και εσται το χυσιαστηριον αγιον

των αγιων
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12. και προσαξεις ααρων και τους υιους αυτου

επι τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου και

λουσεις αυτους υδατι

13. και ενδυσεις ααρων τας στολας τας αγιας

και ςρισεις αυτον και αγιασεις αυτον και ιερα-

τευσει µοι

14. και τους υιους αυτου προσαξεις και ενδυ-

σεις αυτους ςιτωνας

15. και αλειψεις αυτους ον τροπον ηλειψας

τον πατερα αυτων και ιερατευσουσιν µοι και

εσται ωστε ειναι αυτοις ςρισµα ιερατειας εις τον

αιωνα εις τας γενεας αυτων

16. και εποιησεν µωυσης παντα οσα ενετειλα-

το αυτω κυριος ουτως εποιησεν

17. και εγενετο εν τω µηνι τω πρωτω τω δευ-

τερω ετει εκπορευοµενων αυτων εξ αιγυπτου

νουµηνια εσταχη η σκηνη

18. και εστησεν µωυσης την σκηνην και επε-

χηκεν τας κεφαλιδας και διενεβαλεν τους µος-

λους και εστησεν τους στυλους

19. και εξετεινεν τας αυλαιας επι την σκηνην

και επεχηκεν το κατακαλυµµα της σκηνης

επ αυτης ανωχεν καχα συνεταξεν κυριος τω

µωυση

20. και λαβων τα µαρτυρια ενεβαλεν εις την

κιβωτον και υπεχηκεν τους διωστηρας υπο την

κιβωτον

21. και εισηνεγκεν την κιβωτον εις την σκηνην

και επεχηκεν το κατακαλυµµα του καταπετα-

σµατος και εσκεπασεν την κιβωτον του µαρτυ-

ϱιου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

22. και εχηκεν την τραπεζαν εις την σκηνην

του µαρτυριου επι το κλιτος της σκηνης του

µαρτυριου το προς ϐορραν εξωχεν του κατα-

πετασµατος της σκηνης

23. και προεχηκεν επ αυτης αρτους της προ-

χεσεως εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυ-

ϱιος τω µωυση

24. και εχηκεν την λυςνιαν εις την σκηνην

του µαρτυριου εις το κλιτος της σκηνης το προς

νοτον

25. και επεχηκεν τους λυςνους αυτης εναντι

κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

26. και εχηκεν το χυσιαστηριον το ςρυσουν εν

τη σκηνη του µαρτυριου απεναντι του καταπε-

τασµατος

27. και εχυµιασεν επ αυτου το χυµιαµα

της συνχεσεως καχαπερ συνεταξεν κυριος τω

µωυση

29. και το χυσιαστηριον των καρπωµατων

εχηκεν παρα τας χυρας της σκηνης

33. και εστησεν την αυλην κυκλω της σκηνης

και του χυσιαστηριου και συνετελεσεν µωυσης

παντα τα εργα

34. και εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην του

µαρτυριου και δοξης κυριου επλησχη η σκηνη

35. και ουκ ηδυνασχη µωυσης εισελχειν εις

την σκηνην του µαρτυριου οτι επεσκιαζεν επ

αυτην η νεφελη και δοξης κυριου επλησχη η

σκηνη

36. ηνικα δ αν ανεβη η νεφελη απο της

σκηνης ανεζευγνυσαν οι υιοι ισραηλ συν τη

απαρτια αυτων

37. ει δε µη ανεβη η νεφελη ουκ ανεζευγνυ-

σαν εως της ηµερας ης ανεβη η νεφελη

38. νεφελη γαρ ην επι της σκηνης ηµερας

και πυρ ην επ αυτης νυκτος εναντιον παντος

ισραηλ εν πασαις ταις αναζυγαις αυτων
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-3m1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυ-

ϱιος αυτω εκ της σκηνης του µαρτυριου λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους ανχρωπος εξ υµων εαν προσαγαγη

δωρα τω κυριω απο των κτηνων απο των ϐοων

και απο των προβατων προσοισετε τα δωρα

υµων

3. εαν ολοκαυτωµα το δωρον αυτου εκ των

ϐοων αρσεν αµωµον προσαξει προς την χυραν

της σκηνης του µαρτυριου προσοισει αυτο δεκ-

τον εναντιον κυριου

4. και επιχησει την ςειρα επι την κεφαλην του

καρπωµατος δεκτον αυτω εξιλασασχαι περι αυ-

του

5. και σφαξουσι τον µοσςον εναντι κυριου και

προσοισουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα

και προσςεουσιν το αιµα επι το χυσιαστηριον

κυκλω το επι των χυρων της σκηνης του µαρ-

τυριου

6. και εκδειραντες το ολοκαυτωµα µελιουσιν

αυτο κατα µελη

7. και επιχησουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις πυρ

επι το χυσιαστηριον και επιστοιβασουσιν ξυλα

επι το πυρ

8. και επιστοιβασουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις

τα διςοτοµηµατα και την κεφαλην και το στεαρ

επι τα ξυλα τα επι του πυρος τα οντα επι του

χυσιαστηριου

9. τα δε εγκοιλια και τους ποδας πλυνουσιν

υδατι και επιχησουσιν οι ιερεις τα παντα επι το

χυσιαστηριον καρπωµα εστιν χυσια οσµη ευω-

διας τω κυριω

10. εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου

τω κυριω απο τε των αρνων και των εριφων εις

ολοκαυτωµα αρσεν αµωµον προσαξει αυτο και

επιχησει την ςειρα επι την κεφαλην αυτου

11. και σφαξουσιν αυτο εκ πλαγιων του χυ-

σιαστηριου προς ϐορραν εναντι κυριου και προ-

σςεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα αυτου

επι το χυσιαστηριον κυκλω

12. και διελουσιν αυτο κατα µελη και την κε-

ϕαλην και το στεαρ και επιστοιβασουσιν αυτα

οι ιερεις επι τα ξυλα τα επι του πυρος τα επι του

χυσιαστηριου

13. και τα εγκοιλια και τους ποδας πλυνουσιν

υδατι και προσοισει ο ιερευς τα παντα και επι-

χησει επι το χυσιαστηριον καρπωµα εστιν χυσια

οσµη ευωδιας τω κυριω

14. εαν δε απο των πετεινων καρπωµα προσ-

ϕερης δωρον τω κυριω και προσοισει απο των

τρυγονων η απο των περιστερων το δωρον αυ-

του

15. και προσοισει αυτο ο ιερευς προς το χυσια-

στηριον και αποκνισει την κεφαλην και επιχη-

σει ο ιερευς επι το χυσιαστηριον και στραγγιει

το αιµα προς την ϐασιν του χυσιαστηριου

16. και αφελει τον προλοβον συν τοις πτεροις

και εκβαλει αυτο παρα το χυσιαστηριον κατα

ανατολας εις τον τοπον της σποδου

17. και εκκλασει αυτο εκ των πτερυγων και ου

διελει και επιχησει αυτο ο ιερευς επι το χυσια-

στηριον επι τα ξυλα τα επι του πυρος καρπωµα

εστιν χυσια οσµη ευωδιας τω κυριω

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-3m2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 εαν δε ψυςη προσφερη δωρον χυσιαν τω

κυριω σεµιδαλις εσται το δωρον αυτου και επι-

ςεει επ αυτο ελαιον και επιχησει επ αυτο λιβα-

νον χυσια εστιν

2. και οισει προς τους υιους ααρων τους ιερε-

ις και δραξαµενος απ αυτης πληρη την δρακα

απο της σεµιδαλεως συν τω ελαιω και παντα

τον λιβανον αυτης και επιχησει ο ιερευς το µνη-

µοσυνον αυτης επι το χυσιαστηριον χυσια οσµη

ευωδιας τω κυριω

3. και το λοιπον απο της χυσιας ααρων και το-

ις υιοις αυτου αγιον των αγιων απο των χυσιων

κυριου

4. εαν δε προσφερη δωρον χυσιαν πεπεµ-

µενην εν κλιβανω δωρον κυριω εκ σεµιδαλεως

αρτους αζυµους πεφυραµενους εν ελαιω και

λαγανα αζυµα διακεςρισµενα εν ελαιω

5. εαν δε χυσια απο τηγανου το δωρον σου

σεµιδαλις πεφυραµενη εν ελαιω αζυµα εσται

6. και διαχρυψεις αυτα κλασµατα και επιςεεις

επ αυτα ελαιον χυσια εστιν κυριω
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7. εαν δε χυσια απο εσςαρας το δωρον σου

σεµιδαλις εν ελαιω ποιηχησεται

8. και προσοισει την χυσιαν ην αν ποιη εκ

τουτων τω κυριω και προσοισει προς τον ιερεα

και προσεγγισας προς το χυσιαστηριον

9. αφελει ο ιερευς απο της χυσιας το µνηµο-

συνον αυτης και επιχησει ο ιερευς επι το χυσια-

στηριον καρπωµα οσµη ευωδιας κυριω

10. το δε καταλειφχεν απο της χυσιας ααρων

και τοις υιοις αυτου αγια των αγιων απο των

καρπωµατων κυριου

11. πασαν χυσιαν ην αν προσφερητε κυριω

ου ποιησετε Ϲυµωτον πασαν γαρ Ϲυµην και παν

µελι ου προσοισετε απ αυτου καρπωσαι κυριω

12. δωρον απαρςης προσοισετε αυτα κυριω

επι δε το χυσιαστηριον ουκ αναβιβασχησεται

εις οσµην ευωδιας κυριω

13. και παν δωρον χυσιας υµων αλι αλι-

σχησεται ου διαπαυσετε αλα διαχηκης κυριου

απο χυσιασµατων υµων επι παντος δωρου υµων

προσοισετε κυριω τω χεω υµων αλας

14. εαν δε προσφερης χυσιαν πρωτογενηµα-

των τω κυριω νεα πεφρυγµενα ςιδρα ερικτα τω

κυριω και προσοισεις την χυσιαν των πρωτο-

γενηµατων

15. και επιςεεις επ αυτην ελαιον και επιχησεις

επ αυτην λιβανον χυσια εστιν

16. και ανοισει ο ιερευς το µνηµοσυνον αυτης

απο των ςιδρων συν τω ελαιω και παντα τον

λιβανον αυτης καρπωµα εστιν κυριω

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-3m3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 εαν δε χυσια σωτηριου το δωρον αυτου τω

κυριω εαν µεν εκ των ϐοων αυτου προσαγαγη

εαν τε αρσεν εαν τε χηλυ αµωµον προσαξει αυ-

το εναντιον κυριου

2. και επιχησει τας ςειρας επι την κεφαλην

του δωρου και σφαξει αυτο παρα τας χυρας της

σκηνης του µαρτυριου και προσςεουσιν οι υιοι

ααρων οι ιερεις το αιµα επι το χυσιαστηριον των

ολοκαυτωµατων κυκλω

3. και προσαξουσιν απο της χυσιας του σωτη-

ϱιου καρπωµα κυριω το στεαρ το κατακαλυπ-

τον την κοιλιαν και παν το στεαρ το επι της

κοιλιας

4. και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ

αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι

του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει

5. και ανοισουσιν αυτα οι υιοι ααρων οι ιερεις

επι το χυσιαστηριον επι τα ολοκαυτωµατα επι

τα ξυλα τα επι του πυρος επι του χυσιαστηριου

καρπωµα οσµη ευωδιας κυριω

6. εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου

χυσιαν σωτηριου τω κυριω αρσεν η χηλυ αµω-

µον προσοισει αυτο

7. εαν αρνα προσαγαγη το δωρον αυτου προ-

σαξει αυτο εναντι κυριου

8. και επιχησει τας ςειρας επι την κεφαλην του

δωρου αυτου και σφαξει αυτο παρα τας χυρας

της σκηνης του µαρτυριου και προσςεουσιν οι

υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα επι το χυσιαστηριον

κυκλω

9. και προσοισει απο της χυσιας του σωτηριου

καρπωµα τω χεω το στεαρ και την οσφυν αµω-

µον συν ταις ψοαις περιελει αυτο και το στεαρ

της κοιλιας

10. και αµφοτερους τους νεφρους και το στε-

αρ το επ αυτων το επι των µηριων και τον λοβον

τον επι του ηπατος συν τοις νεφροις περιελων

11. ανοισει ο ιερευς επι το χυσιαστηριον οσµη

ευωδιας καρπωµα κυριω

12. εαν δε απο των αιγων το δωρον αυτου και

προσαξει εναντι κυριου

13. και επιχησει τας ςειρας επι την κεφαλην

αυτου και σφαξουσιν αυτο εναντι κυριου παρα

τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου και προ-

σςεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα επι το

χυσιαστηριον κυκλω

14. και ανοισει επ αυτου καρπωµα κυριω το

στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το

στεαρ το επι της κοιλιας

15. και αµφοτερους τους νεφρους και παν το

στεαρ το επ αυτων το επι των µηριων και τον

λοβον του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει

16. και ανοισει ο ιερευς επι το χυσιαστηριον

καρπωµα οσµη ευωδιας τω κυριω παν το στεαρ

τω κυριω

17. νοµιµον εις τον αιωνα εις τας γενεας υµων

εν παση κατοικια υµων παν στεαρ και παν αιµα

ουκ εδεσχε
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Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-3m4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. λαλησον προς τους υιους ισραηλ λεγων

ψυςη εαν αµαρτη εναντι κυριου ακουσιως απο

των προσταγµατων κυριου ων ου δει ποιειν και

ποιηση εν τι απ αυτων

3. εαν µεν ο αρςιερευς ο κεςρισµενος αµαρτη

του τον λαον αµαρτειν και προσαξει περι της

αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν µοσςον εκ ϐοων

αµωµον τω κυριω περι της αµαρτιας αυτου

4. και προσαξει τον µοσςον παρα την χυραν

της σκηνης του µαρτυριου εναντι κυριου και

επιχησει την ςειρα αυτου επι την κεφαλην του

µοσςου εναντι κυριου και σφαξει τον µοσςον

ενωπιον κυριου

5. και λαβων ο ιερευς ο ςριστος ο τετελειωµε-

νος τας ςειρας απο του αιµατος του µοσςου και

εισοισει αυτο επι την σκηνην του µαρτυριου

6. και ϐαψει ο ιερευς τον δακτυλον εις το αιµα

και προσρανει απο του αιµατος επτακις εναντι

κυριου κατα το καταπετασµα το αγιον

7. και επιχησει ο ιερευς απο του αιµατος του

µοσςου επι τα κερατα του χυσιαστηριου του χυ-

µιαµατος της συνχεσεως του εναντιον κυριου

ο εστιν εν τη σκηνη του µαρτυριου και παν το

αιµα του µοσςου εκςεει παρα την ϐασιν του χυ-

σιαστηριου των ολοκαυτωµατων ο εστιν παρα

τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου

8. και παν το στεαρ του µοσςου του της αµαρ-

τιας περιελει απ αυτου το στεαρ το κατακαλυπ-

τον τα ενδοσχια και παν το στεαρ το επι των

ενδοσχιων

9. και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ

αυτων ο εστιν επι των µηριων και τον λοβον

τον επι του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει

αυτο

10. ον τροπον αφαιρειται απο του µοσςου του

της χυσιας του σωτηριου και ανοισει ο ιερευς

επι το χυσιαστηριον της καρπωσεως

11. και το δερµα του µοσςου και πασαν αυτου

την σαρκα συν τη κεφαλη και τοις ακρωτηριοις

και τη κοιλια και τη κοπρω

12. και εξοισουσιν ολον τον µοσςον εξω της

παρεµβολης εις τοπον καχαρον ου εκςεουσιν

την σποδιαν και κατακαυσουσιν αυτον επι

ξυλων εν πυρι επι της εκςυσεως της σποδιας

καυχησεται

13. εαν δε πασα συναγωγη ισραηλ αγνοηση

ακουσιως και λαχη ϱηµα εξ οφχαλµων της συ-

ναγωγης και ποιησωσιν µιαν απο πασων των

εντολων κυριου η ου ποιηχησεται και πληµ-

µελησωσιν

14. και γνωσχη αυτοις η αµαρτια ην ηµαρτον

εν αυτη και προσαξει η συναγωγη µοσςον εκ

ϐοων αµωµον περι της αµαρτιας και προσαξει

αυτον παρα τας χυρας της σκηνης του µαρτυ-

ϱιου

15. και επιχησουσιν οι πρεσβυτεροι της συνα-

γωγης τας ςειρας αυτων επι την κεφαλην του

µοσςου εναντι κυριου και σφαξουσιν τον µο-

σςον εναντι κυριου

16. και εισοισει ο ιερευς ο ςριστος απο του

αιµατος του µοσςου εις την σκηνην του µαρτυ-

ϱιου

17. και ϐαψει ο ιερευς τον δακτυλον απο του

αιµατος του µοσςου και ϱανει επτακις εναν-

τι κυριου κατενωπιον του καταπετασµατος του

αγιου

18. και απο του αιµατος επιχησει ο ιερευς επι

τα κερατα του χυσιαστηριου των χυµιαµατων

της συνχεσεως ο εστιν ενωπιον κυριου ο εστιν

εν τη σκηνη του µαρτυριου και το παν αιµα

εκςεει προς την ϐασιν του χυσιαστηριου των

καρπωσεων των προς τη χυρα της σκηνης του

µαρτυριου

19. και το παν στεαρ περιελει απ αυτου και

ανοισει επι το χυσιαστηριον

20. και ποιησει τον µοσςον ον τροπον εποιησεν

τον µοσςον τον της αµαρτιας ουτως ποιηχησεται

και εξιλασεται περι αυτων ο ιερευς και αφεχη-

σεται αυτοις η αµαρτια

21. και εξοισουσιν τον µοσςον ολον εξω της

παρεµβολης και κατακαυσουσιν τον µοσςον ον

τροπον κατεκαυσαν τον µοσςον τον προτερον

αµαρτια συναγωγης εστιν

22. εαν δε ο αρςων αµαρτη και ποιηση µιαν

απο πασων των εντολων κυριου του χεου αυ-

των η ου ποιηχησεται ακουσιως και αµαρτη και

πληµµεληση
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23. και γνωσχη αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν

εν αυτη και προσοισει το δωρον αυτου ςιµαρον

εξ αιγων αρσεν αµωµον

24. και επιχησει την ςειρα επι την κεφαλην

του ςιµαρου και σφαξουσιν αυτον εν τοπω ου

σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα ενωπιον κυριου

αµαρτια εστιν

25. και επιχησει ο ιερευς απο του αιµατος του

της αµαρτιας τω δακτυλω επι τα κερατα του

χυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και το παν

αιµα αυτου εκςεει παρα την ϐασιν του χυσια-

στηριου των ολοκαυτωµατων

26. και το παν στεαρ αυτου ανοισει επι το χυ-

σιαστηριον ωσπερ το στεαρ χυσιας σωτηριου

και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς απο της

αµαρτιας αυτου και αφεχησεται αυτω

27. εαν δε ψυςη µια αµαρτη ακουσιως εκ του

λαου της γης εν τω ποιησαι µιαν απο πασων των

εντολων κυριου η ου ποιηχησεται και πληµ-

µεληση

28. και γνωσχη αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν

εν αυτη και οισει ςιµαιραν εξ αιγων χηλειαν

αµωµον οισει περι της αµαρτιας ης ηµαρτεν

29. και επιχησει την ςειρα επι την κεφαλην

του αµαρτηµατος αυτου και σφαξουσιν την ςι-

µαιραν την της αµαρτιας εν τοπω ου σφαζουσιν

τα ολοκαυτωµατα

30. και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος

αυτης τω δακτυλω και επιχησει επι τα κερα-

τα του χυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και

παν το αιµα αυτης εκςεει παρα την ϐασιν του

χυσιαστηριου

31. και παν το στεαρ περιελει ον τροπον πε-

ϱιαιρειται στεαρ απο χυσιας σωτηριου και ανο-

ισει ο ιερευς επι το χυσιαστηριον εις οσµην ευω-

διας κυριω και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς

και αφεχησεται αυτω

32. εαν δε προβατον προσενεγκη το δωρον

αυτου εις αµαρτιαν χηλυ αµωµον προσοισει αυ-

το

33. και επιχησει την ςειρα επι την κεφαλην

του της αµαρτιας και σφαξουσιν αυτο εν τοπω

ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα

34. και λαβων ο ιερευς απο του αιµατος του

της αµαρτιας τω δακτυλω επιχησει επι τα κε-

ϱατα του χυσιαστηριου της ολοκαυτωσεως και

παν αυτου το αιµα εκςεει παρα την ϐασιν του

χυσιαστηριου της ολοκαυτωσεως

35. και παν αυτου το στεαρ περιελει ον τροπον

περιαιρειται στεαρ προβατου εκ της χυσιας του

σωτηριου και επιχησει αυτο ο ιερευς επι το χυ-

σιαστηριον επι το ολοκαυτωµα κυριου και εξι-

λασεται περι αυτου ο ιερευς περι της αµαρτιας

ης ηµαρτεν και αφεχησεται αυτω

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-3m5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 εαν δε ψυςη αµαρτη και ακουση ϕωνην ορ-

κισµου και ουτος µαρτυς η εωρακεν η συνοιδεν

εαν µη απαγγειλη ληµψεται την αµαρτιαν

2. η ψυςη ητις εαν αψηται παντος πραγµατος

ακαχαρτου η χνησιµαιου η χηριαλωτου ακα-

χαρτου η των χνησιµαιων η των ϐδελυγµατων

των ακαχαρτων η των χνησιµαιων κτηνων των

ακαχαρτων

3. η αψηται απο ακαχαρσιας ανχρωπου απο

πασης ακαχαρσιας αυτου ης αν αψαµενος µια-

νχη και ελαχεν αυτον µετα τουτο δε γνω και

πληµµεληση

4. η ψυςη η αν οµοση διαστελλουσα τοις ςε-

ιλεσιν κακοποιησαι η καλως ποιησαι κατα παν-

τα οσα εαν διαστειλη ο ανχρωπος µεχ ορκου

και λαχη αυτον προ οφχαλµων και ουτος γνω

και αµαρτη εν τι τουτων

5. και εξαγορευσει την αµαρτιαν περι ων

ηµαρτηκεν κατ αυτης

6. και οισει περι ων επληµµελησεν κυριω περι

της αµαρτιας ης ηµαρτεν χηλυ απο των προβα-

των αµναδα η ςιµαιραν εξ αιγων περι αµαρ-

τιας και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι

της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν και αφεχησεται

αυτω η αµαρτια

7. εαν δε µη ισςυση η ςειρ αυτου το ικανον

εις το προβατον οισει περι της αµαρτιας αυτου

ης ηµαρτεν δυο τρυγονας η δυο νεοσσους πε-

ϱιστερων κυριω ενα περι αµαρτιας και ενα εις

ολοκαυτωµα

8. και οισει αυτα προς τον ιερεα και προσα-

ξει ο ιερευς το περι της αµαρτιας προτερον και

αποκνισει ο ιερευς την κεφαλην αυτου απο του

σφονδυλου και ου διελει
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9. και ϱανει απο του αιµατος του περι της

αµαρτιας επι τον τοιςον του χυσιαστηριου το δε

καταλοιπον του αιµατος καταστραγγιει επι την

ϐασιν του χυσιαστηριου αµαρτιας γαρ εστιν

10. και το δευτερον ποιησει ολοκαυτωµα ως

καχηκει και εξιλασεται ο ιερευς περι της αµαρ-

τιας αυτου ης ηµαρτεν και αφεχησεται αυτω

11. εαν δε µη ευρισκη αυτου η ςειρ Ϲευγος

τρυγονων η δυο νεοσσους περιστερων και οισει

το δωρον αυτου περι ου ηµαρτεν το δεκατον

του οιφι σεµιδαλιν περι αµαρτιας ουκ επιςεει

επ αυτο ελαιον ουδε επιχησει επ αυτο λιβανον

οτι περι αµαρτιας εστιν

12. και οισει αυτο προς τον ιερεα και δρα-

ξαµενος ο ιερευς απ αυτης πληρη την δρακα

το µνηµοσυνον αυτης επιχησει επι το χυσιαστη-

ϱιον των ολοκαυτωµατων κυριω αµαρτια εστιν

13. και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι

της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν εφ ενος τουτων

και αφεχησεται αυτω το δε καταλειφχεν εσται

τω ιερει ως η χυσια της σεµιδαλεως

14. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

15. ψυςη εαν λαχη αυτον ληχη και αµαρτη

ακουσιως απο των αγιων κυριου και οισει της

πληµµελειας αυτου τω κυριω κριον αµωµον εκ

των προβατων τιµης αργυριου σικλων τω σικλω

των αγιων περι ου επληµµελησεν

16. και ο ηµαρτεν απο των αγιων αποτεισαι

αυτο και το επιπεµπτον προσχησει επ αυτο και

δωσει αυτο τω ιερει και ο ιερευς εξιλασεται περι

αυτου εν τω κριω της πληµµελειας και αφεχη-

σεται αυτω

17. και η ψυςη η αν αµαρτη και ποιηση µιαν

απο πασων των εντολων κυριου ων ου δει ποιειν

και ουκ εγνω και πληµµεληση και λαβη την

αµαρτιαν

18. και οισει κριον αµωµον εκ των προβατων

τιµης αργυριου εις πληµµελειαν προς τον ιε-

ϱεα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι της

αγνοιας αυτου ης ηγνοησεν και αυτος ουκ ηδει

και αφεχησεται αυτω

19. επληµµελησεν γαρ πληµµελησιν εναντι

κυριου

20. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

21. ψυςη εαν αµαρτη και παριδων παριδη τας

εντολας κυριου και ψευσηται τα προς τον πλη-

σιον εν παραχηκη η περι κοινωνιας η περι αρ-

παγης η ηδικησεν τι τον πλησιον

22. η ευρεν απωλειαν και ψευσηται περι αυ-

της και οµοση αδικως περι ενος απο παντων

ων εαν ποιηση ο ανχρωπος ωστε αµαρτειν εν

τουτοις

23. και εσται ηνικα εαν αµαρτη και πληµ-

µεληση και αποδω το αρπαγµα ο ηρπασεν η

το αδικηµα ο ηδικησεν η την παραχηκην ητις

παρετεχη αυτω η την απωλειαν ην ευρεν

24. απο παντος πραγµατος ου ωµοσεν περι

αυτου αδικως και αποτεισει αυτο το κεφαλαιον

και το πεµπτον προσχησει επ αυτο τινος εστιν

αυτω αποδωσει η ηµερα ελεγςχη

25. και της πληµµελειας αυτου οισει τω κυριω

κριον απο των προβατων αµωµον τιµης εις ο

επληµµελησεν αυτω

26. και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εναν-

τι κυριου και αφεχησεται αυτω περι ενος απο

παντων ων εποιησεν και επληµµελησεν αυτω

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-3m6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. εντειλαι ααρων και τοις υιοις αυτου λεγων

ουτος ο νοµος της ολοκαυτωσεως αυτη η ολο-

καυτωσις επι της καυσεως αυτης επι του χυ-

σιαστηριου ολην την νυκτα εως το πρωι και το

πυρ του χυσιαστηριου καυχησεται επ αυτου ου

σβεσχησεται

3. και ενδυσεται ο ιερευς ςιτωνα λινουν και

περισκελες λινουν ενδυσεται περι το σωµα αυ-

του και αφελει την κατακαρπωσιν ην αν κατα-

ναλωση το πυρ την ολοκαυτωσιν απο του χυ-

σιαστηριου και παραχησει αυτο εςοµενον του

χυσιαστηριου

4. και εκδυσεται την στολην αυτου και ενδυ-

σεται στολην αλλην και εξοισει την κατακαρ-

πωσιν εξω της παρεµβολης εις τοπον καχαρον

5. και πυρ επι το χυσιαστηριον καυχησεται απ

αυτου και ου σβεσχησεται και καυσει ο ιερευς

επ αυτο ξυλα το πρωι και στοιβασει επ αυτου

την ολοκαυτωσιν και επιχησει επ αυτο το στεαρ

του σωτηριου

6. και πυρ δια παντος καυχησεται επι το χυ-

σιαστηριον ου σβεσχησεται
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7. ουτος ο νοµος της χυσιας ην προσαξουσιν

αυτην οι υιοι ααρων εναντι κυριου απεναντι του

χυσιαστηριου

8. και αφελει απ αυτου τη δρακι απο της σε-

µιδαλεως της χυσιας συν τω ελαιω αυτης και

συν τω λιβανω αυτης τα οντα επι της χυσιας

και ανοισει επι το χυσιαστηριον καρπωµα οσµη

ευωδιας το µνηµοσυνον αυτης τω κυριω

9. το δε καταλειφχεν απ αυτης εδεται ααρων

και οι υιοι αυτου αζυµα ϐρωχησεται εν τοπω

αγιω εν αυλη της σκηνης του µαρτυριου εδονται

αυτην

10. ου πεφχησεται εζυµωµενη µεριδα αυτην

εδωκα αυτοις απο των καρπωµατων κυριου

αγια αγιων ωσπερ το της αµαρτιας και ωσπερ

το της πληµµελειας

11. παν αρσενικον των ιερεων εδονται αυτην

νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων απο των

καρπωµατων κυριου πας ος εαν αψηται αυτων

αγιασχησεται

12. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

13. τουτο το δωρον ααρων και των υιων αυτου

ο προσοισουσιν κυριω εν τη ηµερα η αν ςρισης

αυτον το δεκατον του οιφι σεµιδαλεως εις χυ-

σιαν δια παντος το ηµισυ αυτης το πρωι και το

ηµισυ αυτης το δειλινον

14. επι τηγανου εν ελαιω ποιηχησεται πεφυ-

ϱαµενην οισει αυτην ελικτα χυσιαν εκ κλασµα-

των χυσιαν οσµην ευωδιας κυριω

15. ο ιερευς ο ςριστος αντ αυτου εκ των υιων

αυτου ποιησει αυτην νοµος αιωνιος απαν επιτε-

λεσχησεται

16. και πασα χυσια ιερεως ολοκαυτος εσται

και ου ϐρωχησεται

17. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18. λαλησον ααρων και τοις υιοις αυτου λε-

γων ουτος ο νοµος της αµαρτιας εν τοπω ου

σφαζουσιν το ολοκαυτωµα σφαξουσιν τα περι

της αµαρτιας εναντι κυριου αγια αγιων εστιν

19. ο ιερευς ο αναφερων αυτην εδεται αυτην

εν τοπω αγιω ϐρωχησεται εν αυλη της σκηνης

του µαρτυριου

20. πας ο απτοµενος των κρεων αυτης αγια-

σχησεται και ω εαν επιρραντισχη απο του αιµα-

τος αυτης επι το ιµατιον ο εαν ϱαντισχη επ αυτο

πλυχησεται εν τοπω αγιω

21. και σκευος οστρακινον ου εαν εψηχη εν

αυτω συντριβησεται εαν δε εν σκευει ςαλκω εψ-

ηχη εκτριψει αυτο και εκκλυσει υδατι

22. πας αρσην εν τοις ιερευσιν ϕαγεται αυτα

αγια αγιων εστιν κυριου

23. και παντα τα περι της αµαρτιας ων

εαν εισενεςχη απο του αιµατος αυτων εις την

σκηνην του µαρτυριου εξιλασασχαι εν τω αγιω

ου ϐρωχησεται εν πυρι κατακαυχησεται
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7 και ουτος ο νοµος του κριου του περι της

πληµµελειας αγια αγιων εστιν

2. εν τοπω ου σφαζουσιν το ολοκαυτωµα σφα-

ξουσιν τον κριον της πληµµελειας εναντι κυ-

ϱιου και το αιµα προσςεει επι την ϐασιν του

χυσιαστηριου κυκλω

3. και παν το στεαρ αυτου προσοισει απ αυτου

και την οσφυν και παν το στεαρ το κατακαλυπ-

τον τα ενδοσχια και παν το στεαρ το επι των

ενδοσχιων

4. και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ

αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι

του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει αυτα

5. και ανοισει αυτα ο ιερευς επι το χυσιαστη-

ϱιον καρπωµα τω κυριω περι πληµµελειας εσ-

τιν

6. πας αρσην εκ των ιερεων εδεται αυτα εν

τοπω αγιω εδονται αυτα αγια αγιων εστιν

7. ωσπερ το περι της αµαρτιας ουτω και το

της πληµµελειας νοµος εις αυτων ο ιερευς οστις

εξιλασεται εν αυτω αυτω εσται

8. και ο ιερευς ο προσαγων ολοκαυτωµα

ανχρωπου το δερµα της ολοκαυτωσεως ης αυ-

τος προσφερει αυτω εσται

9. και πασα χυσια ητις ποιηχησεται εν τω κλι-

ϐανω και πασα ητις ποιηχησεται επ εσςαρας η

επι τηγανου του ιερεως του προσφεροντος αυ-

την αυτω εσται

10. και πασα χυσια αναπεποιηµενη εν ελαιω

και µη αναπεποιηµενη πασι τοις υιοις ααρων

εσται εκαστω το ισον

11. ουτος ο νοµος χυσιας σωτηριου ην προσο-

ισουσιν κυριω
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12. εαν µεν περι αινεσεως προσφερη αυτην

και προσοισει επι της χυσιας της αινεσεως αρ-

τους εκ σεµιδαλεως αναπεποιηµενους εν ελαιω

λαγανα αζυµα διακεςρισµενα εν ελαιω και σε-

µιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω

13. επ αρτοις Ϲυµιταις προσοισει τα δωρα αυ-

του επι χυσια αινεσεως σωτηριου

14. και προσαξει εν απο παντων των δωρων

αυτου αφαιρεµα κυριω τω ιερει τω προσςεοντι

το αιµα του σωτηριου αυτω εσται

15. και τα κρεα χυσιας αινεσεως σωτηριου

αυτω εσται και εν η ηµερα δωρειται ϐρωχησεται

ου καταλειψουσιν απ αυτου εις το πρωι

16. καν ευςη η εκουσιον χυσιαζη το δωρον

αυτου η αν ηµερα προσαγαγη την χυσιαν αυτου

ϐρωχησεται και τη αυριον

17. και το καταλειφχεν απο των κρεων της

χυσιας εως ηµερας τριτης εν πυρι κατακαυχη-

σεται

18. εαν δε ϕαγων ϕαγη απο των κρεων τη ηµε-

ϱα τη τριτη ου δεςχησεται αυτω τω προσφερον-

τι αυτο ου λογισχησεται αυτω µιασµα εστιν η

δε ψυςη ητις εαν ϕαγη απ αυτου την αµαρτιαν

ληµψεται

19. και κρεα οσα αν αψηται παντος ακαχαρ-

του ου ϐρωχησεται εν πυρι κατακαυχησεται

πας καχαρος ϕαγεται κρεα

20. η δε ψυςη ητις εαν ϕαγη απο των κρεων

της χυσιας του σωτηριου ο εστιν κυριου και η

ακαχαρσια αυτου επ αυτου απολειται η ψυςη

εκεινη εκ του λαου αυτης

21. και ψυςη η αν αψηται παντος πραγµατος

ακαχαρτου η απο ακαχαρσιας ανχρωπου η των

τετραποδων των ακαχαρτων η παντος ϐδελυγ-

µατος ακαχαρτου και ϕαγη απο των κρεων της

χυσιας του σωτηριου ο εστιν κυριου απολειται

η ψυςη εκεινη εκ του λαου αυτης

22. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

23. λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων παν στε-

αρ ϐοων και προβατων και αιγων ουκ εδεσχε

24. και στεαρ χνησιµαιων και χηριαλωτον

ποιηχησεται εις παν εργον και εις ϐρωσιν ου

ϐρωχησεται

25. πας ο εσχων στεαρ απο των κτηνων ων

προσαξει αυτων καρπωµα κυριω απολειται η

ψυςη εκεινη απο του λαου αυτης

26. παν αιµα ουκ εδεσχε εν παση τη κατοικια

υµων απο τε των πετεινων και απο των κτηνων

27. πασα ψυςη η αν ϕαγη αιµα απολειται η

ψυςη εκεινη απο του λαου αυτης

28. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

29. και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις λεγων

ο προσφερων χυσιαν σωτηριου κυριω οισει το

δωρον αυτου κυριω απο της χυσιας του σωτη-

ϱιου

30. αι ςειρες αυτου προσοισουσιν τα καρπω-

µατα κυριω το στεαρ το επι του στηχυνιου και

τον λοβον του ηπατος προσοισει αυτα ωστε επι-

χειναι δοµα εναντι κυριου

31. και ανοισει ο ιερευς το στεαρ επι του χυ-

σιαστηριου και εσται το στηχυνιον ααρων και

τοις υιοις αυτου

32. και τον ϐραςιονα τον δεξιον δωσετε αφα-

ιρεµα τω ιερει απο των χυσιων του σωτηριου

υµων

33. ο προσφερων το αιµα του σωτηριου και το

στεαρ απο των υιων ααρων αυτω εσται ο ϐρα-

ςιων ο δεξιος εν µεριδι

34. το γαρ στηχυνιον του επιχεµατος και τον

ϐραςιονα του αφαιρεµατος ειληφα παρα των

υιων ισραηλ απο των χυσιων του σωτηριου

υµων και εδωκα αυτα ααρων τω ιερει και το-

ις υιοις αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων

ισραηλ

35. αυτη η ςρισις ααρων και η ςρισις των υιων

αυτου απο των καρπωµατων κυριου εν η ηµερα

προσηγαγετο αυτους του ιερατευειν τω κυριω

36. καχα ενετειλατο κυριος δουναι αυτοις η

ηµερα εςρισεν αυτους παρα των υιων ισραηλ

νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας αυτων

37. ουτος ο νοµος των ολοκαυτωµατων και

χυσιας και περι αµαρτιας και της πληµµελειας

και της τελειωσεως και της χυσιας του σωτηριου

38. ον τροπον ενετειλατο κυριος τω µωυση

εν τω ορει σινα η ηµερα ενετειλατο τοις υιοις

ισραηλ προσφερειν τα δωρα αυτων εναντι κυ-

ϱιου εν τη ερηµω σινα
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8 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων
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2. λαβε ααρων και τους υιους αυτου και τας

στολας αυτου και το ελαιον της ςρισεως και

τον µοσςον τον περι της αµαρτιας και τους δυο

κριους και το κανουν των αζυµων

3. και πασαν την συναγωγην εκκλησιασον επι

την χυραν της σκηνης του µαρτυριου

4. και εποιησεν µωυσης ον τροπον συνεταξεν

αυτω κυριος και εξεκκλησιασεν την συναγωγην

επι την χυραν της σκηνης του µαρτυριου

5. και ειπεν µωυσης τη συναγωγη τουτο εστιν

το ϱηµα ο ενετειλατο κυριος ποιησαι

6. και προσηνεγκεν µωυσης τον ααρων και

τους υιους αυτου και ελουσεν αυτους υδατι

7. και ενεδυσεν αυτον τον ςιτωνα και εζωσεν

αυτον την Ϲωνην και ενεδυσεν αυτον τον υποδυ-

την και επεχηκεν επ αυτον την επωµιδα και συ-

νεζωσεν αυτον κατα την ποιησιν της επωµιδος

και συνεσφιγξεν αυτον εν αυτη

8. και επεχηκεν επ αυτην το λογειον και επε-

χηκεν επι το λογειον την δηλωσιν και την αλ-

ηχειαν

9. και επεχηκεν την µιτραν επι την κεφαλην

αυτου και επεχηκεν επι την µιτραν κατα προ-

σωπον αυτου το πεταλον το ςρυσουν το καχη-

γιασµενον αγιον ον τροπον συνεταξεν κυριος τω

µωυση

10. και ελαβεν µωυσης απο του ελαιου της

ςρισεως

11. και ερρανεν απ αυτου επι το χυσιαστη-

ϱιον επτακις και εςρισεν το χυσιαστηριον και

ηγιασεν αυτο και παντα τα σκευη αυτου και τον

λουτηρα και την ϐασιν αυτου και ηγιασεν αυτα

και εςρισεν την σκηνην και παντα τα εν αυτη

και ηγιασεν αυτην

12. και επεςεεν µωυσης απο του ελαιου της

ςρισεως επι την κεφαλην ααρων και εςρισεν

αυτον και ηγιασεν αυτον

13. και προσηγαγεν µωυσης τους υιους ααρων

και ενεδυσεν αυτους ςιτωνας και εζωσεν αυτους

Ϲωνας και περιεχηκεν αυτοις κιδαρεις καχαπερ

συνεταξεν κυριος τω µωυση

14. και προσηγαγεν µωυσης τον µοσςον τον

περι της αµαρτιας και επεχηκεν ααρων και οι

υιοι αυτου τας ςειρας επι την κεφαλην του µο-

σςου του της αµαρτιας

15. και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσης

απο του αιµατος και επεχηκεν επι τα κερατα

του χυσιαστηριου κυκλω τω δακτυλω και εκα-

χαρισεν το χυσιαστηριον και το αιµα εξεςεεν επι

την ϐασιν του χυσιαστηριου και ηγιασεν αυτο

του εξιλασασχαι επ αυτου

16. και ελαβεν µωυσης παν το στεαρ το επι

των ενδοσχιων και τον λοβον τον επι του ηπα-

τος και αµφοτερους τους νεφρους και το στεαρ

το επ αυτων και ανηνεγκεν µωυσης επι το χυ-

σιαστηριον

17. και τον µοσςον και την ϐυρσαν αυτου και

τα κρεα αυτου και την κοπρον αυτου και κατε-

καυσεν αυτα πυρι εξω της παρεµβολης ον τρο-

πον συνεταξεν κυριος τω µωυση

18. και προσηγαγεν µωυσης τον κριον τον εις

ολοκαυτωµα και επεχηκεν ααρων και οι υιοι

αυτου τας ςειρας αυτων επι την κεφαλην του

κριου

19. και εσφαξεν µωυσης τον κριον και προ-

σεςεεν µωυσης το αιµα επι το χυσιαστηριον κυ-

κλω

20. και τον κριον εκρεανοµησεν κατα µελη

και ανηνεγκεν µωυσης την κεφαλην και τα

µελη και το στεαρ

21. και την κοιλιαν και τους ποδας επλυνεν

υδατι και ανηνεγκεν µωυσης ολον τον κριον επι

το χυσιαστηριον ολοκαυτωµα ο εστιν εις οσµην

ευωδιας καρπωµα εστιν τω κυριω καχαπερ ενε-

τειλατο κυριος τω µωυση

22. και προσηγαγεν µωυσης τον κριον τον

δευτερον κριον τελειωσεως και επεχηκεν

ααρων και οι υιοι αυτου τας ςειρας αυτων επι

την κεφαλην του κριου

23. και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσης

απο του αιµατος αυτου και επεχηκεν επι τον

λοβον του ωτος ααρων του δεξιου και επι το

ακρον της ςειρος της δεξιας και επι το ακρον

του ποδος του δεξιου

24. και προσηγαγεν µωυσης τους υιους ααρων

και επεχηκεν µωυσης απο του αιµατος επι τους

λοβους των ωτων των δεξιων και επι τα ακρα

των ςειρων αυτων των δεξιων και επι τα ακρα

των ποδων αυτων των δεξιων και προσεςεεν

µωυσης το αιµα επι το χυσιαστηριον κυκλω

25. και ελαβεν το στεαρ και την οσφυν και

το στεαρ το επι της κοιλιας και τον λοβον του

ηπατος και τους δυο νεφρους και το στεαρ το

επ αυτων και τον ϐραςιονα τον δεξιον
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26. και απο του κανου της τελειωσεως του

οντος εναντι κυριου ελαβεν αρτον ενα αζυµον

και αρτον εξ ελαιου ενα και λαγανον εν και

επεχηκεν επι το στεαρ και τον ϐραςιονα τον

δεξιον

27. και επεχηκεν απαντα επι τας ςειρας

ααρων και επι τας ςειρας των υιων αυτου και

ανηνεγκεν αυτα αφαιρεµα εναντι κυριου

28. και ελαβεν µωυσης απο των ςειρων αυτων

και ανηνεγκεν αυτα µωυσης επι το χυσιαστη-

ϱιον επι το ολοκαυτωµα της τελειωσεως ο εστιν

οσµη ευωδιας καρπωµα εστιν τω κυριω

29. και λαβων µωυσης το στηχυνιον αφειλεν

αυτο επιχεµα εναντι κυριου απο του κριου της

τελειωσεως και εγενετο µωυση εν µεριδι καχα

ενετειλατο κυριος τω µωυση

30. και ελαβεν µωυσης απο του ελαιου της

ςρισεως και απο του αιµατος του επι του χυσια-

στηριου και προσερρανεν επι ααρων και τας

στολας αυτου και τους υιους αυτου και τας

στολας των υιων αυτου µετ αυτου και ηγιασεν

ααρων και τας στολας αυτου και τους υιους αυ-

του και τας στολας των υιων αυτου µετ αυτου

31. και ειπεν µωυσης προς ααρων και τους

υιους αυτου εψησατε τα κρεα εν τη αυλη της

σκηνης του µαρτυριου εν τοπω αγιω και εκει

ϕαγεσχε αυτα και τους αρτους τους εν τω κανω

της τελειωσεως ον τροπον συντετακται µοι λε-

γων ααρων και οι υιοι αυτου ϕαγονται αυτα

32. και το καταλειφχεν των κρεων και των

αρτων εν πυρι κατακαυχησεται

33. και απο της χυρας της σκηνης του µαρ-

τυριου ουκ εξελευσεσχε επτα ηµερας εως ηµε-

ϱα πληρωχη ηµερα τελειωσεως υµων επτα γαρ

ηµερας τελειωσει τας ςειρας υµων

34. καχαπερ εποιησεν εν τη ηµερα ταυτη ενε-

τειλατο κυριος του ποιησαι ωστε εξιλασασχαι

περι υµων

35. και επι την χυραν της σκηνης του µαρτυ-

ϱιου καχησεσχε επτα ηµερας ηµεραν και νυκτα

ϕυλαξεσχε τα ϕυλαγµατα κυριου ινα µη απο-

χανητε ουτως γαρ ενετειλατο µοι κυριος ο χεος

36. και εποιησεν ααρων και οι υιοι αυτου

παντας τους λογους ους συνεταξεν κυριος τω

µωυση
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9 και εγενηχη τη ηµερα τη ογδοη εκαλεσεν

µωυσης ααρων και τους υιους αυτου και την

γερουσιαν ισραηλ

2. και ειπεν µωυσης προς ααρων λαβε σεαυτω

µοσςαριον εκ ϐοων περι αµαρτιας και κριον

εις ολοκαυτωµα αµωµα και προσενεγκε αυτα

εναντι κυριου

3. και τη γερουσια ισραηλ λαλησον λεγων

λαβετε ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας και

µοσςαριον και αµνον ενιαυσιον εις ολοκαρπω-

σιν αµωµα

4. και µοσςον και κριον εις χυσιαν σωτηριου

εναντι κυριου και σεµιδαλιν πεφυραµενην εν

ελαιω οτι σηµερον κυριος οφχησεται εν υµιν

5. και ελαβον καχο ενετειλατο µωυσης απε-

ναντι της σκηνης του µαρτυριου και προσηλχεν

πασα συναγωγη και εστησαν εναντι κυριου

6. και ειπεν µωυσης τουτο το ϱηµα ο ειπεν

κυριος ποιησατε και οφχησεται εν υµιν δοξα

κυριου

7. και ειπεν µωυσης τω ααρων προσελχε προς

το χυσιαστηριον και ποιησον το περι της αµαρ-

τιας σου και το ολοκαυτωµα σου και εξιλασαι

περι σεαυτου και του οικου σου και ποιησον τα

δωρα του λαου και εξιλασαι περι αυτων καχα-

περ ενετειλατο κυριος τω µωυση

8. και προσηλχεν ααρων προς το χυσιαστη-

ϱιον και εσφαξεν το µοσςαριον το περι της

αµαρτιας

9. και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα

προς αυτον και εβαψεν τον δακτυλον εις το

αιµα και επεχηκεν επι τα κερατα του χυσια-

στηριου και το αιµα εξεςεεν επι την ϐασιν του

χυσιαστηριου

10. και το στεαρ και τους νεφρους και τον λο-

ϐον του ηπατος του περι της αµαρτιας ανηνεγ-

κεν επι το χυσιαστηριον ον τροπον ενετειλατο

κυριος τω µωυση

11. και τα κρεα και την ϐυρσαν κατεκαυσεν

αυτα πυρι εξω της παρεµβολης

12. και εσφαξεν το ολοκαυτωµα και προση-

νεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προς αυτον και

προσεςεεν επι το χυσιαστηριον κυκλω
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13. και το ολοκαυτωµα προσηνεγκαν αυτω

κατα µελη αυτα και την κεφαλην και επεχηκεν

επι το χυσιαστηριον

14. και επλυνεν την κοιλιαν και τους ποδας

υδατι και επεχηκεν επι το ολοκαυτωµα επι το

χυσιαστηριον

15. και προσηνεγκαν το δωρον του λαου και

ελαβεν τον ςιµαρον τον περι της αµαρτιας του

λαου και εσφαξεν αυτο καχα και το πρωτον

16. και προσηνεγκεν το ολοκαυτωµα και επο-

ιησεν αυτο ως καχηκει

17. και προσηνεγκεν την χυσιαν και επλησεν

τας ςειρας απ αυτης και επεχηκεν επι το χυσια-

στηριον ςωρις του ολοκαυτωµατος του πρωινου

18. και εσφαξεν τον µοσςον και τον κριον της

χυσιας του σωτηριου της του λαου και προση-

νεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προς αυτον και

προσεςεεν προς το χυσιαστηριον κυκλω

19. και το στεαρ το απο του µοσςου και του

κριου την οσφην και το στεαρ το κατακαλυπτον

επι της κοιλιας και τους δυο νεφρους και το

στεαρ το επ αυτων και τον λοβον τον επι του

ηπατος

20. και επεχηκεν τα στεατα επι τα στηχυνια

και ανηνεγκαν τα στεατα επι το χυσιαστηριον

21. και το στηχυνιον και τον ϐραςιονα τον δε-

ξιον αφειλεν ααρων αφαιρεµα εναντι κυριου

ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

22. και εξαρας ααρων τας ςειρας επι τον λαον

ευλογησεν αυτους και κατεβη ποιησας το περι

της αµαρτιας και τα ολοκαυτωµατα και τα του

σωτηριου

23. και εισηλχεν µωυσης και ααρων εις την

σκηνην του µαρτυριου και εξελχοντες ευλογη-

σαν παντα τον λαον και ωφχη η δοξα κυριου

παντι τω λαω

24. και εξηλχεν πυρ παρα κυριου και κατε-

ϕαγεν τα επι του χυσιαστηριου τα τε ολοκαυ-

τωµατα και τα στεατα και ειδεν πας ο λαος και

εξεστη και επεσαν επι προσωπον

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-3m10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και λαβοντες οι δυο υιοι ααρων ναδαβ

και αβιουδ εκαστος το πυρειον αυτου επεχηκαν

επ αυτο πυρ και επεβαλον επ αυτο χυµιαµα και

προσηνεγκαν εναντι κυριου πυρ αλλοτριον ο

ου προσεταξεν κυριος αυτοις

2. και εξηλχεν πυρ παρα κυριου και κατεφα-

γεν αυτους και απεχανον εναντι κυριου

3. και ειπεν µωυσης προς ααρων τουτο εστιν ο

ειπεν κυριος λεγων εν τοις εγγιζουσιν µοι αγια-

σχησοµαι και εν παση τη συναγωγη δοξασχη-

σοµαι και κατενυςχη ααρων

4. και εκαλεσεν µωυσης τον µισαδαι και τον

ελισαφαν υιους οζιηλ υιους του αδελφου του

πατρος ααρων και ειπεν αυτοις προσελχατε και

αρατε τους αδελφους υµων εκ προσωπου των

αγιων εξω της παρεµβολης

5. και προσηλχον και ηραν εν τοις ςιτωσιν αυ-

των εξω της παρεµβολης ον τροπον ειπεν µωυ-

σης

6. και ειπεν µωυσης προς ααρων και ελεαζαρ

και ιχαµαρ τους υιους αυτου τους καταλελε-

ιµµενους την κεφαλην υµων ουκ αποκιδαρω-

σετε και τα ιµατια υµων ου διαρρηξετε ινα µη

αποχανητε και επι πασαν την συναγωγην εσ-

ται χυµος οι αδελφοι υµων πας ο οικος ισραηλ

κλαυσονται τον εµπυρισµον ον ενεπυρισχησαν

υπο κυριου

7. και απο της χυρας της σκηνης του µαρτυ-

ϱιου ουκ εξελευσεσχε ινα µη αποχανητε το γαρ

ελαιον της ςρισεως το παρα κυριου εφ υµιν και

εποιησαν κατα το ϱηµα µωυση

8. και ελαλησεν κυριος τω ααρων λεγων

9. οινον και σικερα ου πιεσχε συ και οι υιοι σου

µετα σου ηνικα αν εισπορευησχε εις την σκηνην

του µαρτυριου η προσπορευοµενων υµων προς

το χυσιαστηριον και ου µη αποχανητε νοµιµον

αιωνιον εις τας γενεας υµων

10. διαστειλαι ανα µεσον των αγιων και των

ϐεβηλων και ανα µεσον των ακαχαρτων και

των καχαρων

11. και συµβιβασεις τους υιους ισραηλ παντα

τα νοµιµα α ελαλησεν κυριος προς αυτους δια

ςειρος µωυση

12. και ειπεν µωυσης προς ααρων και προς

ελεαζαρ και ιχαµαρ τους υιους ααρων τους κα-

ταλειφχεντας λαβετε την χυσιαν την καταλε-

ιφχεισαν απο των καρπωµατων κυριου και ϕα-

γεσχε αζυµα παρα το χυσιαστηριον αγια αγιων

εστιν
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13. και ϕαγεσχε αυτην εν τοπω αγιω νοµιµον

γαρ σοι εστιν και νοµιµον τοις υιοις σου τουτο

απο των καρπωµατων κυριου ουτω γαρ εντε-

ταλται µοι

14. και το στηχυνιον του αφορισµατος και τον

ϐραςιονα του αφαιρεµατος ϕαγεσχε εν τοπω

αγιω συ και οι υιοι σου και ο οικος σου µετα

σου νοµιµον γαρ σοι και νοµιµον τοις υιοις σου

εδοχη απο των χυσιων του σωτηριου των υιων

ισραηλ

15. τον ϐραςιονα του αφαιρεµατος και το

στηχυνιον του αφορισµατος επι των καρπωµα-

των των στεατων προσοισουσιν αφορισµα αφο-

ϱισαι εναντι κυριου και εσται σοι και τοις υιοις

σου και ταις χυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον

αιωνιον ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

16. και τον ςιµαρον τον περι της αµαρτιας

Ϲητων εξεζητησεν µωυσης και οδε ενεπεπυριστο

και εχυµωχη µωυσης επι ελεαζαρ και ιχαµαρ

τους υιους ααρων τους καταλελειµµενους λε-

γων

17. δια τι ουκ εφαγετε το περι της αµαρτιας εν

τοπω αγιω οτι γαρ αγια αγιων εστιν τουτο εδω-

κεν υµιν ϕαγειν ινα αφελητε την αµαρτιαν της

συναγωγης και εξιλασησχε περι αυτων εναντι

κυριου

18. ου γαρ εισηςχη του αιµατος αυτου εις το

αγιον κατα προσωπον εσω ϕαγεσχε αυτο εν

τοπω αγιω ον τροπον µοι συνεταξεν κυριος

19. και ελαλησεν ααρων προς µωυσην λεγων

ει σηµερον προσαγειοςασιν τα περι της αµαρ-

τιας αυτων και τα ολοκαυτωµατα αυτων εναντι

κυριου και συµβεβηκεν µοι ταυτα και ϕαγοµαι

τα περι της αµαρτιας σηµερον µη αρεστον εσται

κυριω

20. και ηκουσεν µωυσης και ηρεσεν αυτω

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-3m11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

2. λαλησατε τοις υιοις ισραηλ λεγοντες ταυτα

τα κτηνη α ϕαγεσχε απο παντων των κτηνων

των επι της γης

3. παν κτηνος διςηλουν οπλην και ονυςιστη-

ϱας ονυςιζον δυο ςηλων και αναγον µηρυκι-

σµον εν τοις κτηνεσιν ταυτα ϕαγεσχε

4. πλην απο τουτων ου ϕαγεσχε απο των ανα-

γοντων µηρυκισµον και απο των διςηλουντων

τας οπλας και ονυςιζοντων ονυςιστηρας τον

καµηλον οτι αναγει µηρυκισµον τουτο οπλην

δε ου διςηλει ακαχαρτον τουτο υµιν

5. και τον δασυποδα οτι αναγει µηρυκισµον

τουτο και οπλην ου διςηλει ακαχαρτον τουτο

υµιν

6. και τον ςοιρογρυλλιον οτι αναγει µηρυκι-

σµον τουτο και οπλην ου διςηλει ακαχαρτον

τουτο υµιν

7. και τον υν οτι διςηλει οπλην τουτο και ονυ-

ςιζει ονυςας οπλης και τουτο ουκ αναγει µηρυ-

κισµον ακαχαρτον τουτο υµιν

8. απο των κρεων αυτων ου ϕαγεσχε και των

χνησιµαιων αυτων ους αψεσχε ακαχαρτα ταυ-

τα υµιν

9. και ταυτα α ϕαγεσχε απο παντων των εν

τοις υδασιν παντα οσα εστιν αυτοις πτερυγια και

λεπιδες εν τοις υδασιν και εν ταις χαλασσαις

και εν τοις ςειµαρροις ταυτα ϕαγεσχε

10. και παντα οσα ουκ εστιν αυτοις πτερυγια

ουδε λεπιδες εν τω υδατι η εν ταις χαλασσαις

και εν τοις ςειµαρροις απο παντων ων ερευγεται

τα υδατα και απο πασης ψυςης Ϲωσης της εν τω

υδατι ϐδελυγµα εστιν

11. και ϐδελυγµατα εσονται υµιν απο των

κρεων αυτων ουκ εδεσχε και τα χνησιµαια αυ-

των ϐδελυξεσχε

12. και παντα οσα ουκ εστιν αυτοις πτερυγια

και λεπιδες των εν τω υδατι ϐδελυγµα τουτο

εστιν υµιν

13. και ταυτα ϐδελυξεσχε απο των πετεινων

και ου ϐρωχησεται ϐδελυγµα εστιν τον αετον

και τον γρυπα και τον αλιαιετον

14. και τον γυπα και ικτινα και τα οµοια αυτω

15. και κορακα και τα οµοια αυτω

16. και στρουχον και γλαυκα και λαρον και

τα οµοια αυτω και ιερακα και τα οµοια αυτω

17. και νυκτικορακα και καταρρακτην και

ιβιν

18. και πορφυριωνα και πελεκανα και κυκ-

νον
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19. και γλαυκα και ερωδιον και ςαραδριον

και τα οµοια αυτω και εποπα και νυκτεριδα

20. και παντα τα ερπετα των πετεινων α πο-

ϱευεται επι τεσσαρα ϐδελυγµατα εστιν υµιν

21. αλλα ταυτα ϕαγεσχε απο των ερπετων των

πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα α εςει σκελη

ανωτερον των ποδων αυτου πηδαν εν αυτοις επι

της γης

22. και ταυτα ϕαγεσχε απ αυτων τον ϐρουςον

και τα οµοια αυτω και τον αττακην και τα οµοια

αυτω και την ακριδα και τα οµοια αυτη και τον

οφιοµαςην και τα οµοια αυτω

23. παν ερπετον απο των πετεινων οις εστιν

τεσσαρες ποδες ϐδελυγµα εστιν υµιν

24. και εν τουτοις µιανχησεσχε πας ο απτο-

µενος των χνησιµαιων αυτων ακαχαρτος εσται

εως εσπερας

25. και πας ο αιρων των χνησιµαιων αυτων

πλυνει τα ιµατια και ακαχαρτος εσται εως εσπε-

ϱας

26. εν πασιν τοις κτηνεσιν ο εστιν διςηλουν

οπλην και ονυςιστηρας ονυςιζει και µηρυκι-

σµον ου µαρυκαται ακαχαρτα εσονται υµιν πας

ο απτοµενος των χνησιµαιων αυτων ακαχαρτος

εσται εως εσπερας

27. και πας ος πορευεται επι ςειρων εν πασι

τοις χηριοις α πορευεται επι τεσσαρα ακαχαρ-

τα εσται υµιν πας ο απτοµενος των χνησιµαιων

αυτων ακαχαρτος εσται εως εσπερας

28. και ο αιρων των χνησιµαιων αυτων πλυ-

νει τα ιµατια και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

ακαχαρτα ταυτα υµιν εστιν

29. και ταυτα υµιν ακαχαρτα απο των ερπε-

των των ερποντων επι της γης η γαλη και ο µυς

και ο κροκοδειλος ο ςερσαιος

30. µυγαλη και ςαµαιλεων και καλαβωτης

και σαυρα και ασπαλαξ

31. ταυτα ακαχαρτα υµιν απο παντων των ερ-

πετων των επι της γης πας ο απτοµενος αυτων

τεχνηκοτων ακαχαρτος εσται εως εσπερας

32. και παν εφ ο αν επιπεση απ αυτων τε-

χνηκοτων αυτων ακαχαρτον εσται απο παντος

σκευους ξυλινου η ιµατιου η δερµατος η σακ-

κου παν σκευος ο εαν ποιηχη εργον εν αυτω

εις υδωρ ϐαφησεται και ακαχαρτον εσται εως

εσπερας και καχαρον εσται

33. και παν σκευος οστρακινον εις ο εαν πεση

απο τουτων ενδον οσα εαν ενδον η ακαχαρτα

εσται και αυτο συντριβησεται

34. και παν ϐρωµα ο εσχεται εις ο εαν επελχη

επ αυτο υδωρ ακαχαρτον εσται και παν ποτον

ο πινεται εν παντι αγγειω ακαχαρτον εσται

35. και παν ο εαν πεση απο των χνησιµαιων

αυτων επ αυτο ακαχαρτον εσται κλιβανοι και

κυχροποδες καχαιρεχησονται ακαχαρτα ταυτα

εστιν και ακαχαρτα ταυτα υµιν εσονται

36. πλην πηγων υδατων και λακκου και συ-

ναγωγης υδατος εσται καχαρον ο δε απτοµενος

των χνησιµαιων αυτων ακαχαρτος εσται

37. εαν δε επιπεση των χνησιµαιων αυτων επι

παν σπερµα σποριµον ο σπαρησεται καχαρον

εσται

38. εαν δε επιςυχη υδωρ επι παν σπερµα και

επιπεση των χνησιµαιων αυτων επ αυτο ακα-

χαρτον εστιν υµιν

39. εαν δε αποχανη των κτηνων ο εστιν υµιν

τουτο ϕαγειν ο απτοµενος των χνησιµαιων αυ-

των ακαχαρτος εσται εως εσπερας

40. και ο εσχιων απο των χνησιµαιων τουτων

πλυνει τα ιµατια και ακαχαρτος εσται εως εσπε-

ϱας και ο αιρων απο χνησιµαιων αυτων πλυνει

τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαχαρτος εσ-

ται εως εσπερας

41. και παν ερπετον ο ερπει επι της γης ϐδε-

λυγµα τουτο εσται υµιν ου ϐρωχησεται

42. και πας ο πορευοµενος επι κοιλιας και

πας ο πορευοµενος επι τεσσαρα δια παντος ο

πολυπληχει ποσιν εν πασιν τοις ερπετοις τοις

ερπουσιν επι της γης ου ϕαγεσχε αυτο οτι ϐδε-

λυγµα υµιν εστιν

43. και ου µη ϐδελυξητε τας ψυςας υµων εν

πασι τοις ερπετοις τοις ερπουσιν επι της γης και

ου µιανχησεσχε εν τουτοις και ουκ ακαχαρτοι

εσεσχε εν αυτοις

44. οτι εγω ειµι κυριος ο χεος υµων και αγια-

σχησεσχε και αγιοι εσεσχε οτι αγιος ειµι εγω

κυριος ο χεος υµων και ου µιανειτε τας ψυςας

υµων εν πασιν τοις ερπετοις τοις κινουµενοις

επι της γης

45. οτι εγω ειµι κυριος ο αναγαγων υµας εκ

γης αιγυπτου ειναι υµων χεος και εσεσχε αγιοι

οτι αγιος ειµι εγω κυριος
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46. ουτος ο νοµος περι των κτηνων και των

πετεινων και πασης ψυςης της κινουµενης εν

τω υδατι και πασης ψυςης ερπουσης επι της γης

47. διαστειλαι ανα µεσον των ακαχαρτων και

ανα µεσον των καχαρων και ανα µεσον των

Ϲωογονουντων τα εσχιοµενα και ανα µεσον των

Ϲωογονουντων τα µη εσχιοµενα

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-3m12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους γυνη ητις εαν σπερµατισχη και τεκη αρ-

σεν και ακαχαρτος εσται επτα ηµερας κατα τας

ηµερας του ςωρισµου της αφεδρου αυτης ακα-

χαρτος εσται

3. και τη ηµερα τη ογδοη περιτεµει την σαρκα

της ακροβυστιας αυτου

4. και τριακοντα ηµερας και τρεις καχησεται

εν αιµατι ακαχαρτω αυτης παντος αγιου ους

αψεται και εις το αγιαστηριον ουκ εισελευσε-

ται εως αν πληρωχωσιν αι ηµεραι καχαρσεως

αυτης

5. εαν δε χηλυ τεκη και ακαχαρτος εσται δις

επτα ηµερας κατα την αφεδρον και εξηκοντα

ηµερας και εξ καχεσχησεται εν αιµατι ακα-

χαρτω αυτης

6. και οταν αναπληρωχωσιν αι ηµεραι κα-

χαρσεως αυτης εφ υιω η επι χυγατρι προσοισει

αµνον ενιαυσιον αµωµον εις ολοκαυτωµα και

νεοσσον περιστερας η τρυγονα περι αµαρτιας

επι την χυραν της σκηνης του µαρτυριου προς

τον ιερεα

7. και προσοισει εναντι κυριου και εξιλασεται

περι αυτης ο ιερευς και καχαριει αυτην απο

της πηγης του αιµατος αυτης ουτος ο νοµος της

τικτουσης αρσεν η χηλυ

8. εαν δε µη ευρισκη η ςειρ αυτης το ικανον

εις αµνον και ληµψεται δυο τρυγονας η δυο

νεοσσους περιστερων µιαν εις ολοκαυτωµα και

µιαν περι αµαρτιας και εξιλασεται περι αυτης ο

ιερευς και καχαρισχησεται

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-3m13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

2. ανχρωπω εαν τινι γενηται εν δερµατι ςρω-

τος αυτου ουλη σηµασιας τηλαυγης και γενηται

εν δερµατι ςρωτος αυτου αφη λεπρας και αςχη-

σεται προς ααρων τον ιερεα η ενα των υιων

αυτου των ιερεων

3. και οψεται ο ιερευς την αφην εν δερµατι

του ςρωτος αυτου και η χριξ εν τη αφη µετα-

ϐαλη λευκη και η οψις της αφης ταπεινη απο

του δερµατος του ςρωτος αφη λεπρας εστιν και

οψεται ο ιερευς και µιανει αυτον

4. εαν δε τηλαυγης λευκη η εν τω δερµατι του

ςρωτος και ταπεινη µη η η οψις αυτης απο του

δερµατος και η χριξ αυτου ου µετεβαλεν τριςα

λευκην αυτη δε εστιν αµαυρα και αφοριει ο

ιερευς την αφην επτα ηµερας

5. και οψεται ο ιερευς την αφην τη ηµερα τη

εβδοµη και ιδου η αφη µενει εναντιον αυτου

ου µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι και αφοριει

αυτον ο ιερευς επτα ηµερας το δευτερον

6. και οψεται αυτον ο ιερευς τη ηµερα τη εβ-

δοµη το δευτερον και ιδου αµαυρα η αφη ου

µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι καχαριει αυτον

ο ιερευς σηµασια γαρ εστιν και πλυναµενος τα

ιµατια καχαρος εσται

7. εαν δε µεταβαλουσα µεταπεση η σηµασια

εν τω δερµατι µετα το ιδειν αυτον τον ιερεα του

καχαρισαι αυτον και οφχησεται το δευτερον τω

ιερει

8. και οψεται αυτον ο ιερευς και ιδου µετεπε-

σεν η σηµασια εν τω δερµατι και µιανει αυτον

ο ιερευς λεπρα εστιν

9. και αφη λεπρας εαν γενηται εν ανχρωπω

και ηξει προς τον ιερεα

10. και οψεται ο ιερευς και ιδου ουλη λευκη

εν τω δερµατι και αυτη µετεβαλεν τριςα λευκην

και απο του υγιους της σαρκος της Ϲωσης εν τη

ουλη

11. λεπρα παλαιουµενη εστιν εν τω δερµατι

του ςρωτος εστιν και µιανει αυτον ο ιερευς και

αφοριει αυτον οτι ακαχαρτος εστιν
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12. εαν δε εξανχουσα εξανχηση η λεπρα εν

τω δερµατι και καλυψη η λεπρα παν το δερµα

της αφης απο κεφαλης εως ποδων καχ ολην

την ορασιν του ιερεως

13. και οψεται ο ιερευς και ιδου εκαλυψεν

η λεπρα παν το δερµα του ςρωτος και καχα-

ϱιει αυτον ο ιερευς την αφην οτι παν µετεβαλεν

λευκον καχαρον εστιν

14. και η αν ηµερα οφχη εν αυτω ςρως Ϲων

µιανχησεται

15. και οψεται ο ιερευς τον ςρωτα τον υγιη

και µιανει αυτον ο ςρως ο υγιης οτι ακαχαρτος

εστιν λεπρα εστιν

16. εαν δε αποκαταστη ο ςρως ο υγιης και

µεταβαλη λευκη και ελευσεται προς τον ιερεα

17. και οψεται ο ιερευς και ιδου µετεβαλεν η

αφη εις το λευκον και καχαριει ο ιερευς την

αφην καχαρος εστιν

18. και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου

ελκος και υγιασχη

19. και γενηται εν τω τοπω του ελκους ουλη

λευκη η τηλαυγης λευκαινουσα η πυρριζουσα

και οφχησεται τω ιερει

20. και οψεται ο ιερευς και ιδου η οψις ταπε-

ινοτερα του δερµατος και η χριξ αυτης µετεβα-

λεν εις λευκην και µιανει αυτον ο ιερευς λεπρα

εστιν εν τω ελκει εξηνχησεν

21. εαν δε ιδη ο ιερευς και ιδου ουκ εστιν εν

αυτω χριξ λευκη και ταπεινον µη η απο του δερ-

µατος του ςρωτος και αυτη η αµαυρα αφοριει

αυτον ο ιερευς επτα ηµερας

22. εαν δε διαςεηται εν τω δερµατι και µιανει

αυτον ο ιερευς αφη λεπρας εστιν εν τω ελκει

εξηνχησεν

23. εαν δε κατα ςωραν µεινη το τηλαυγηµα

και µη διαςεηται ουλη του ελκους εστιν και κα-

χαριει αυτον ο ιερευς

24. και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου

κατακαυµα πυρος και γενηται εν τω δερµατι

αυτου το υγιασχεν του κατακαυµατος αυγαζον

τηλαυγες λευκον υποπυρριζον η εκλευκον

25. και οψεται αυτον ο ιερευς και ιδου µετε-

ϐαλεν χριξ λευκη εις το αυγαζον και η οψις

αυτου ταπεινη απο του δερµατος λεπρα εστιν

εν τω κατακαυµατι εξηνχησεν και µιανει αυτον

ο ιερευς αφη λεπρας εστιν

26. εαν δε ιδη ο ιερευς και ιδου ουκ εστιν

εν τω αυγαζοντι χριξ λευκη και ταπεινον µη η

απο του δερµατος αυτο δε αµαυρον και αφοριει

αυτον ο ιερευς επτα ηµερας

27. και οψεται αυτον ο ιερευς τη ηµερα τη

εβδοµη εαν δε διαςυσει διαςεηται εν τω δερµατι

και µιανει αυτον ο ιερευς αφη λεπρας εστιν εν

τω ελκει εξηνχησεν

28. εαν δε κατα ςωραν µεινη το αυγαζον και

µη διαςυχη εν τω δερµατι αυτη δε η αµαυρα η

ουλη του κατακαυµατος εστιν και καχαριει αυ-

τον ο ιερευς ο γαρ ςαρακτηρ του κατακαυµατος

εστιν

29. και ανδρι και γυναικι εαν γενηται εν αυ-

τοις αφη λεπρας εν τη κεφαλη η εν τω πωγωνι

30. και οψεται ο ιερευς την αφην και ιδου η

οψις αυτης εγκοιλοτερα του δερµατος εν αυτη

δε χριξ ξανχιζουσα λεπτη και µιανει αυτον ο

ιερευς χραυσµα εστιν λεπρα της κεφαλης η λε-

πρα του πωγωνος εστιν

31. και εαν ιδη ο ιερευς την αφην του χραυ-

σµατος και ιδου ους η οψις εγκοιλοτερα του

δερµατος και χριξ ξανχιζουσα ουκ εστιν εν αυτη

και αφοριει ο ιερευς την αφην του χραυσµατος

επτα ηµερας

32. και οψεται ο ιερευς την αφην τη ηµερα

τη εβδοµη και ιδου ου διεςυχη το χραυσµα και

χριξ ξανχιζουσα ουκ εστιν εν αυτη και η οψις

του χραυσµατος ουκ εστιν κοιλη απο του δερ-

µατος

33. και ξυρηχησεται το δερµα το δε χραυσµα

ου ξυρηχησεται και αφοριει ο ιερευς το χραυ-

σµα επτα ηµερας το δευτερον

34. και οψεται ο ιερευς το χραυσµα τη ηµερα

τη εβδοµη και ιδου ου διεςυχη το χραυσµα εν τω

δερµατι µετα το ξυρηχηναι αυτον και η οψις του

χραυσµατος ουκ εστιν κοιλη απο του δερµατος

και καχαριει αυτον ο ιερευς και πλυναµενος τα

ιµατια καχαρος εσται

35. εαν δε διαςυσει διαςεηται το χραυσµα εν

τω δερµατι µετα το καχαρισχηναι αυτον

36. και οψεται ο ιερευς και ιδου διακεςυται

το χραυσµα εν τω δερµατι ουκ επισκεψεται ο

ιερευς περι της τριςος της ξανχης οτι ακαχαρτος

εστιν
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37. εαν δε ενωπιον µεινη το χραυσµα επι

ςωρας και χριξ µελαινα ανατειλη εν αυτω υγια-

κεν το χραυσµα καχαρος εστιν και καχαριει

αυτον ο ιερευς

38. και ανδρι η γυναικι εαν γενηται εν δερ-

µατι της σαρκος αυτου αυγασµατα αυγαζοντα

λευκαχιζοντα

39. και οψεται ο ιερευς και ιδου εν δερµατι

της σαρκος αυτου αυγασµατα αυγαζοντα λευ-

καχιζοντα αλφος εστιν καχαρος εστιν εξανχει

εν τω δερµατι της σαρκος αυτου καχαρος εστιν

40. εαν δε τινι µαδηση η κεφαλη αυτου ϕα-

λακρος εστιν καχαρος εστιν

41. εαν δε κατα προσωπον µαδηση η κεφαλη

αυτου αναφαλαντος εστιν καχαρος εστιν

42. εαν δε γενηται εν τω ϕαλακρωµατι αυ-

του η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου αφη λευκη

η πυρριζουσα λεπρα εστιν εν τω ϕαλακρωµατι

αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου

43. και οψεται αυτον ο ιερευς και ιδου η οψις

της αφης λευκη πυρριζουσα εν τω ϕαλακρω-

µατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου ως

ειδος λεπρας εν δερµατι της σαρκος αυτου

44. ανχρωπος λεπρος εστιν µιανσει µιανει αυ-

τον ο ιερευς εν τη κεφαλη αυτου η αφη αυτου

45. και ο λεπρος εν ω εστιν η αφη τα ιµα-

τια αυτου εστω παραλελυµενα και η κεφαλη

αυτου ακατακαλυπτος και περι το στοµα αυτου

περιβαλεσχω και ακαχαρτος κεκλησεται

46. πασας τας ηµερας οσας αν η επ αυτου

η αφη ακαχαρτος ων ακαχαρτος εσται κεςω-

ϱισµενος καχησεται εξω της παρεµβολης εσται

αυτου η διατριβη

47. και ιµατιω εαν γενηται εν αυτω αφη λε-

πρας εν ιµατιω ερεω η εν ιµατιω στιππυινω

48. η εν στηµονι η εν κροκη η εν τοις λινοις η

εν τοις ερεοις η εν δερµατι η εν παντι εργασιµω

δερµατι

49. και γενηται η αφη ςλωριζουσα η πυρρι-

Ϲουσα εν τω δερµατι η εν τω ιµατιω η εν τω

στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει εργα-

σιµω δερµατος αφη λεπρας εστιν και δειξει τω

ιερει

50. και οψεται ο ιερευς την αφην και αφοριει

ο ιερευς την αφην επτα ηµερας

51. και οψεται ο ιερευς την αφην τη ηµερα τη

εβδοµη εαν δε διαςεηται η αφη εν τω ιµατιω η εν

τω στηµονι η εν τη κροκη η εν τω δερµατι κατα

παντα οσα αν ποιηχη δερµατα εν τη εργασια

λεπρα εµµονος εστιν η αφη ακαχαρτος εστιν

52. κατακαυσει το ιµατιον η τον στηµονα η την

κροκην εν τοις ερεοις η εν τοις λινοις η εν παντι

σκευει δερµατινω εν ω εαν η εν αυτω η αφη οτι

λεπρα εµµονος εστιν εν πυρι κατακαυχησεται

53. εαν δε ιδη ο ιερευς και µη διαςεηται η αφη

εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν

παντι σκευει δερµατινω

54. και συνταξει ο ιερευς και πλυνει εφ ου

εαν η επ αυτου η αφη και αφοριει ο ιερευς την

αφην επτα ηµερας το δευτερον

55. και οψεται ο ιερευς µετα το πλυχηναι αυτο

την αφην και ηδε µη µετεβαλεν την οψιν η αφη

και η αφη ου διαςειται ακαχαρτον εστιν εν πυρι

κατακαυχησεται εστηρισται εν τω ιµατιω η εν τω

στηµονι η εν τη κροκη

56. και εαν ιδη ο ιερευς και η αµαυρα η αφη

µετα το πλυχηναι αυτο απορρηξει αυτο απο του

ιµατιου η απο του δερµατος η απο του στηµονος

η απο της κροκης

57. εαν δε οφχη ετι εν τω ιµατιω η εν τω στη-

µονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω

λεπρα εξανχουσα εστιν εν πυρι κατακαυχησε-

ται εν ω εστιν η αφη

58. και το ιµατιον η ο στηµων η η κροκη η

παν σκευος δερµατινον ο πλυχησεται και απο-

στησεται απ αυτου η αφη και πλυχησεται το

δευτερον και καχαρον εσται

59. ουτος ο νοµος αφης λεπρας ιµατιου ερεου

η στιππυινου η στηµονος η κροκης η παντος

σκευους δερµατινου εις το καχαρισαι αυτο η

µιαναι αυτο

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-3m14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. ουτος ο νοµος του λεπρου η αν ηµερα κα-

χαρισχη και προσαςχησεται προς τον ιερεα

3. και εξελευσεται ο ιερευς εξω της παρεµ-

ϐολης και οψεται ο ιερευς και ιδου ιαται η αφη

της λεπρας απο του λεπρου
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4. και προσταξει ο ιερευς και ληµψονται τω

κεκαχαρισµενω δυο ορνιχια Ϲωντα καχαρα και

ξυλον κεδρινον και κεκλωσµενον κοκκινον και

υσσωπον

5. και προσταξει ο ιερευς και σφαξουσιν το

ορνιχιον το εν εις αγγειον οστρακινον εφ υδατι

Ϲωντι

6. και το ορνιχιον το Ϲων ληµψεται αυτο και το

ξυλον το κεδρινον και το κλωστον κοκκινον και

τον υσσωπον και ϐαψει αυτα και το ορνιχιον το

Ϲων εις το αιµα του ορνιχιου του σφαγεντος εφ

υδατι Ϲωντι

7. και περιρρανει επι τον καχαρισχεντα απο

της λεπρας επτακις και καχαρος εσται και εξα-

ποστελει το ορνιχιον το Ϲων εις το πεδιον

8. και πλυνει ο καχαρισχεις τα ιµατια αυτου

και ξυρηχησεται αυτου πασαν την τριςα και

λουσεται εν υδατι και καχαρος εσται και µε-

τα ταυτα εισελευσεται εις την παρεµβολην και

διατριψει εξω του οικου αυτου επτα ηµερας

9. και εσται τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηχησε-

ται πασαν την τριςα αυτου την κεφαλην αυτου

και τον πωγωνα και τας οφρυας και πασαν την

τριςα αυτου ξυρηχησεται και πλυνει τα ιµατια

και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και καχαρος

εσται

10. και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται δυο αµνο-

υς ενιαυσιους αµωµους και προβατον ενιαυσιον

αµωµον και τρια δεκατα σεµιδαλεως εις χυ-

σιαν πεφυραµενης εν ελαιω και κοτυλην ελα-

ιου µιαν

11. και στησει ο ιερευς ο καχαριζων τον

ανχρωπον τον καχαριζοµενον και ταυτα εναντι

κυριου επι την χυραν της σκηνης του µαρτυριου

12. και ληµψεται ο ιερευς τον αµνον τον ενα

και προσαξει αυτον της πληµµελειας και την

κοτυλην του ελαιου και αφοριει αυτο αφορισµα

εναντι κυριου

13. και σφαξουσιν τον αµνον εν τοπω ου σφα-

Ϲουσιν τα ολοκαυτωµατα και τα περι αµαρτιας

εν τοπω αγιω εστιν γαρ το περι αµαρτιας ωσπερ

το της πληµµελειας εστιν τω ιερει αγια αγιων

εστιν

14. και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος του

της πληµµελειας και επιχησει ο ιερευς επι τον

λοβον του ωτος του καχαριζοµενου του δεξιου

και επι το ακρον της ςειρος της δεξιας και επι

το ακρον του ποδος του δεξιου

15. και λαβων ο ιερευς απο της κοτυλης του

ελαιου επιςεει επι την ςειρα του ιερεως την αρι-

στεραν

16. και ϐαψει τον δακτυλον τον δεξιον απο

του ελαιου του οντος επι της ςειρος της αρι-

στερας και ϱανει επτακις τω δακτυλω εναντι

κυριου

17. το δε καταλειφχεν ελαιον το ον εν τη ςειρι

επιχησει ο ιερευς επι τον λοβον του ωτος του

καχαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον της

ςειρος της δεξιας και επι το ακρον του ποδος

του δεξιου επι τον τοπον του αιµατος του της

πληµµελειας

18. το δε καταλειφχεν ελαιον το επι της ςειρος

του ιερεως επιχησει ο ιερευς επι την κεφαλην

του καχαρισχεντος και εξιλασεται περι αυτου ο

ιερευς εναντι κυριου

19. και ποιησει ο ιερευς το περι της αµαρτιας

και εξιλασεται ο ιερευς περι του ακαχαρτου του

καχαριζοµενου απο της αµαρτιας αυτου και µε-

τα τουτο σφαξει ο ιερευς το ολοκαυτωµα

20. και ανοισει ο ιερευς το ολοκαυτωµα και

την χυσιαν επι το χυσιαστηριον εναντι κυριου

και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς και καχαρι-

σχησεται

21. εαν δε πενηται και η ςειρ αυτου µη ευρι-

σκη ληµψεται αµνον ενα εις ο επληµµελησεν

εις αφαιρεµα ωστε εξιλασασχαι περι αυτου και

δεκατον σεµιδαλεως πεφυραµενης εν ελαιω εις

χυσιαν και κοτυλην ελαιου µιαν

22. και δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περι-

στερων οσα ευρεν η ςειρ αυτου και εσται η µια

περι αµαρτιας και η µια εις ολοκαυτωµα

23. και προσοισει αυτα τη ηµερα τη ογδοη εις

το καχαρισαι αυτον προς τον ιερεα επι την χυ-

ϱαν της σκηνης του µαρτυριου εναντι κυριου

24. και λαβων ο ιερευς τον αµνον της πληµ-

µελειας και την κοτυλην του ελαιου επιχησει

αυτα επιχεµα εναντι κυριου

25. και σφαξει τον αµνον της πληµµελειας

και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος του της

πληµµελειας και επιχησει επι τον λοβον του

ωτος του καχαριζοµενου του δεξιου και επι το

ακρον της ςειρος της δεξιας και επι το ακρον

του ποδος του δεξιου
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26. και απο του ελαιου επιςεει ο ιερευς επι την

ςειρα του ιερεως την αριστεραν

27. και ϱανει ο ιερευς τω δακτυλω τω δεξιω

απο του ελαιου του εν τη ςειρι αυτου τη αριστε-

ϱα επτακις εναντι κυριου

28. και επιχησει ο ιερευς απο του ελαιου του

επι της ςειρος αυτου επι τον λοβον του ωτος

του καχαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον

της ςειρος αυτου της δεξιας και επι το ακρον

του ποδος αυτου του δεξιου επι τον τοπον του

αιµατος του της πληµµελειας

29. το δε καταλειφχεν απο του ελαιου το ον

επι της ςειρος του ιερεως επιχησει επι την κε-

ϕαλην του καχαρισχεντος και εξιλασεται περι

αυτου ο ιερευς εναντι κυριου

30. και ποιησει µιαν των τρυγονων η απο των

νεοσσων των περιστερων καχοτι ευρεν αυτου η

ςειρ

31. την µιαν περι αµαρτιας και την µιαν εις

ολοκαυτωµα συν τη χυσια και εξιλασεται ο ιε-

ϱευς περι του καχαριζοµενου εναντι κυριου

32. ουτος ο νοµος εν ω εστιν η αφη της λε-

πρας και του µη ευρισκοντος τη ςειρι εις τον

καχαρισµον αυτου

33. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

34. ως αν εισελχητε εις την γην των ςανα-

ναιων ην εγω διδωµι υµιν εν κτησει και δωσω

αφην λεπρας εν ταις οικιαις της γης της εγκτη-

του υµιν

35. και ηξει τινος αυτου η οικια και αναγγελει

τω ιερει λεγων ωσπερ αφη εωραται µου εν τη

οικια

36. και προσταξει ο ιερευς αποσκευασαι την

οικιαν προ του εισελχοντα ιδειν τον ιερεα την

αφην και ου µη ακαχαρτα γενηται οσα εαν η εν

τη οικια και µετα ταυτα εισελευσεται ο ιερευς

καταµαχειν την οικιαν

37. και οψεται την αφην εν τοις τοιςοις της

οικιας κοιλαδας ςλωριζουσας η πυρριζουσας

και η οψις αυτων ταπεινοτερα των τοιςων

38. και εξελχων ο ιερευς εκ της οικιας επι

την χυραν της οικιας και αφοριει ο ιερευς την

οικιαν επτα ηµερας

39. και επανηξει ο ιερευς τη ηµερα τη εβδοµη

και οψεται την οικιαν και ιδου ου διεςυχη η

αφη εν τοις τοιςοις της οικιας

40. και προσταξει ο ιερευς και εξελουσιν το-

υς λιχους εν οις εστιν η αφη και εκβαλουσιν

αυτους εξω της πολεως εις τοπον ακαχαρτον

41. και αποξυσουσιν την οικιαν εσωχεν κυ-

κλω και εκςεουσιν τον ςουν εξω της πολεως εις

τοπον ακαχαρτον

42. και ληµψονται λιχους απεξυσµενους ετε-

ϱους και αντιχησουσιν αντι των λιχων και ςουν

ετερον ληµψονται και εξαλειψουσιν την οικιαν

43. εαν δε επελχη παλιν αφη και ανατειλη εν

τη οικια µετα το εξελειν τους λιχους και µετα

το αποξυσχηναι την οικιαν και µετα το εξαλε-

ιφχηναι

44. και εισελευσεται ο ιερευς και οψεται ει

διακεςυται η αφη εν τη οικια λεπρα εµµονος

εστιν εν τη οικια ακαχαρτος εστιν

45. και καχελουσιν την οικιαν και τα ξυλα

αυτης και τους λιχους αυτης και παντα τον ςουν

εξοισουσιν εξω της πολεως εις τοπον ακαχαρ-

τον

46. και ο εισπορευοµενος εις την οικιαν πα-

σας τας ηµερας ας αφωρισµενη εστιν ακαχαρ-

τος εσται εως εσπερας

47. και ο κοιµωµενος εν τη οικια πλυνει τα

ιµατια αυτου και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

και ο εσχων εν τη οικια πλυνει τα ιµατια αυτου

και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

48. εαν δε παραγενοµενος εισελχη ο ιερευς

και ιδη και ιδου διαςυσει ου διαςειται η αφη εν

τη οικια µετα το εξαλειφχηναι την οικιαν και

καχαριει ο ιερευς την οικιαν οτι ιαχη η αφη

49. και ληµψεται αφαγνισαι την οικιαν δυο

ορνιχια Ϲωντα καχαρα και ξυλον κεδρινον και

κεκλωσµενον κοκκινον και υσσωπον

50. και σφαξει το ορνιχιον το εν εις σκευος

οστρακινον εφ υδατι Ϲωντι

51. και ληµψεται το ξυλον το κεδρινον και το

κεκλωσµενον κοκκινον και τον υσσωπον και

το ορνιχιον το Ϲων και ϐαψει αυτο εις το αιµα

του ορνιχιου του εσφαγµενου εφ υδατι Ϲωντι και

περιρρανει εν αυτοις επι την οικιαν επτακις

52. και αφαγνιει την οικιαν εν τω αιµατι του

ορνιχιου και εν τω υδατι τω Ϲωντι και εν τω

ορνιχιω τω Ϲωντι και εν τω ξυλω τω κεδρινω και

εν τω υσσωπω και εν τω κεκλωσµενω κοκκινω
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53. και εξαποστελει το ορνιχιον το Ϲων εξω

της πολεως εις το πεδιον και εξιλασεται περι

της οικιας και καχαρα εσται

54. ουτος ο νοµος κατα πασαν αφην λεπρας

και χραυσµατος

55. και της λεπρας ιµατιου και οικιας

56. και ουλης και σηµασιας και του αυγαζον-

τος

57. και του εξηγησασχαι η ηµερα ακαχαρτον

και η ηµερα καχαρισχησεται ουτος ο νοµος της

λεπρας

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-3m15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις αυτοις

ανδρι ανδρι ω εαν γενηται ϱυσις εκ του σωµατος

αυτου η ϱυσις αυτου ακαχαρτος εστιν

3. και ουτος ο νοµος της ακαχαρσιας αυτου

ϱεων γονον εκ σωµατος αυτου εκ της ϱυσεως ης

συνεστηκεν το σωµα αυτου δια της ϱυσεως αυτη

η ακαχαρσια αυτου εν αυτω πασαι αι ηµεραι

ϱυσεως σωµατος αυτου η συνεστηκεν το σωµα

αυτου δια της ϱυσεως ακαχαρσια αυτου εστιν

4. πασα κοιτη εφ η εαν κοιµηχη επ αυτης ο

γονορρυης ακαχαρτος εστιν και παν σκευος εφ

ο εαν καχιση επ αυτο ο γονορρυης ακαχαρτον

εσται

5. και ανχρωπος ος αν αψηται της κοιτης αυ-

του πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι

και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

6. και ο καχηµενος επι του σκευους εφ ο εαν

καχιση ο γονορρυης πλυνει τα ιµατια αυτου και

λουσεται υδατι και ακαχαρτος εσται εως εσπε-

ϱας

7. και ο απτοµενος του ςρωτος του γονορρυ-

ους πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και

ακαχαρτος εσται εως εσπερας

8. εαν δε προσσιελιση ο γονορρυης επι τον

καχαρον πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι

και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

9. και παν επισαγµα ονου εφ ο αν επιβη επ

αυτο ο γονορρυης ακαχαρτον εσται εως εσπε-

ϱας

10. και πας ο απτοµενος οσα εαν η υπο-

κατω αυτου ακαχαρτος εσται εως εσπερας και

ο αιρων αυτα πλυνει τα ιµατια αυτου και λο-

υσεται υδατι και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

11. και οσων εαν αψηται ο γονορρυης και

τας ςειρας ου νενιπται πλυνει τα ιµατια και λο-

υσεται το σωµα υδατι και ακαχαρτος εσται εως

εσπερας

12. και σκευος οστρακινον ου αν αψηται ο

γονορρυης συντριβησεται και σκευος ξυλινον

νιφησεται υδατι και καχαρον εσται

13. εαν δε καχαρισχη ο γονορρυης εκ της ϱυ-

σεως αυτου και εξαριχµησεται αυτω επτα ηµε-

ϱας εις τον καχαρισµον και πλυνει τα ιµατια

αυτου και λουσεται το σωµα υδατι και καχαρος

εσται

14. και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται εαυτω

δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων και

οισει αυτα εναντι κυριου επι τας χυρας της

σκηνης του µαρτυριου και δωσει αυτα τω ιερει

15. και ποιησει αυτα ο ιερευς µιαν περι αµαρ-

τιας και µιαν εις ολοκαυτωµα και εξιλασεται

περι αυτου ο ιερευς εναντι κυριου απο της ϱυ-

σεως αυτου

16. και ανχρωπος ω εαν εξελχη εξ αυτου κο-

ιτη σπερµατος και λουσεται υδατι παν το σωµα

αυτου και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

17. και παν ιµατιον και παν δερµα εφ ο εαν η

επ αυτο κοιτη σπερµατος και πλυχησεται υδατι

και ακαχαρτον εσται εως εσπερας

18. και γυνη εαν κοιµηχη ανηρ µετ αυτης κο-

ιτην σπερµατος και λουσονται υδατι και ακα-

χαρτοι εσονται εως εσπερας

19. και γυνη ητις εαν η ϱεουσα αιµατι εσται

η ϱυσις αυτης εν τω σωµατι αυτης επτα ηµε-

ϱας εσται εν τη αφεδρω αυτης πας ο απτοµενος

αυτης ακαχαρτος εσται εως εσπερας

20. και παν εφ ο αν κοιταζηται επ αυτο εν τη

αφεδρω αυτης ακαχαρτον εσται και παν εφ ο

αν επικαχιση επ αυτο ακαχαρτον εσται

21. και πας ος εαν αψηται της κοιτης αυτης

πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα

αυτου υδατι και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

22. και πας ο απτοµενος παντος σκευους ου

εαν καχιση επ αυτο πλυνει τα ιµατια αυτου και

λουσεται υδατι και ακαχαρτος εσται εως εσπε-

ϱας
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23. εαν δε εν τη κοιτη αυτης ουσης η επι του

σκευους ου εαν καχιση επ αυτω εν τω απτεσχαι

αυτον αυτης ακαχαρτος εσται εως εσπερας

24. εαν δε κοιτη τις κοιµηχη µετ αυτης και

γενηται η ακαχαρσια αυτης επ αυτω και ακα-

χαρτος εσται επτα ηµερας και πασα κοιτη εφ η

αν κοιµηχη επ αυτης ακαχαρτος εσται

25. και γυνη εαν ϱεη ϱυσει αιµατος ηµερας

πλειους ουκ εν καιρω της αφεδρου αυτης εαν

και ϱεη µετα την αφεδρον αυτης πασαι αι ηµε-

ϱαι ϱυσεως ακαχαρσιας αυτης καχαπερ αι ηµε-

ϱαι της αφεδρου ακαχαρτος εσται

26. και πασαν κοιτην εφ ην αν κοιµηχη επ

αυτης πασας τας ηµερας της ϱυσεως κατα την

κοιτην της αφεδρου εσται αυτη και παν σκευος

εφ ο εαν καχιση επ αυτο ακαχαρτον εσται κατα

την ακαχαρσιαν της αφεδρου

27. πας ο απτοµενος αυτης ακαχαρτος εσται

και πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα υδα-

τι και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

28. εαν δε καχαρισχη απο της ϱυσεως και

εξαριχµησεται αυτη επτα ηµερας και µετα ταυ-

τα καχαρισχησεται

29. και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται αυτη δυο

τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων και οισει

αυτα προς τον ιερεα επι την χυραν της σκηνης

του µαρτυριου

30. και ποιησει ο ιερευς την µιαν περι αµαρ-

τιας και την µιαν εις ολοκαυτωµα και εξιλα-

σεται περι αυτης ο ιερευς εναντι κυριου απο

ϱυσεως ακαχαρσιας αυτης

31. και ευλαβεις ποιησετε τους υιους ισραηλ

απο των ακαχαρσιων αυτων και ουκ αποχανο-

υνται δια την ακαχαρσιαν αυτων εν τω µιαινειν

αυτους την σκηνην µου την εν αυτοις

32. ουτος ο νοµος του γονορρυους και εαν τινι

εξελχη εξ αυτου κοιτη σπερµατος ωστε µιανχη-

ναι εν αυτη

33. και τη αιµορροουση εν τη αφεδρω αυτης

και ο γονορρυης εν τη ϱυσει αυτου τω αρσενι

η τη χηλεια και τω ανδρι ος αν κοιµηχη µετα

αποκαχηµενης

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-3m16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην µετα

το τελευτησαι τους δυο υιους ααρων εν τω προ-

σαγειν αυτους πυρ αλλοτριον εναντι κυριου και

ετελευτησαν

2. και ειπεν κυριος προς µωυσην λαλησον

προς ααρων τον αδελφον σου και µη εισπορευ-

εσχω πασαν ωραν εις το αγιον εσωτερον του

καταπετασµατος εις προσωπον του ιλαστηριου

ο εστιν επι της κιβωτου του µαρτυριου και ουκ

αποχανειται εν γαρ νεφελη οφχησοµαι επι του

ιλαστηριου

3. ουτως εισελευσεται ααρων εις το αγιον εν

µοσςω εκ ϐοων περι αµαρτιας και κριον εις ολο-

καυτωµα

4. και ςιτωνα λινουν ηγιασµενον ενδυσεται

και περισκελες λινουν εσται επι του ςρωτος αυ-

του και Ϲωνη λινη Ϲωσεται και κιδαριν λινην πε-

ϱιχησεται ιµατια αγια εστιν και λουσεται υδατι

παν το σωµα αυτου και ενδυσεται αυτα

5. και παρα της συναγωγης των υιων ισραηλ

ληµψεται δυο ςιµαρους εξ αιγων περι αµαρτιας

και κριον ενα εις ολοκαυτωµα

6. και προσαξει ααρων τον µοσςον τον περι

της αµαρτιας αυτου και εξιλασεται περι αυτου

και του οικου αυτου

7. και ληµψεται τους δυο ςιµαρους και στη-

σει αυτους εναντι κυριου παρα την χυραν της

σκηνης του µαρτυριου

8. και επιχησει ααρων επι τους δυο ςιµαρους

κληρον ενα τω κυριω και κληρον ενα τω απο-

ποµπαιω

9. και προσαξει ααρων τον ςιµαρον εφ ον επη-

λχεν επ αυτον ο κληρος τω κυριω και προσοισει

περι αµαρτιας

10. και τον ςιµαρον εφ ον επηλχεν επ αυτον

ο κληρος του αποποµπαιου στησει αυτον Ϲωντα

εναντι κυριου του εξιλασασχαι επ αυτου ωστε

αποστειλαι αυτον εις την αποποµπην αφησει

αυτον εις την ερηµον

11. και προσαξει ααρων τον µοσςον τον περι

της αµαρτιας τον αυτου και του οικου αυτου

µονον και εξιλασεται περι αυτου και του οικου

αυτου και σφαξει τον µοσςον τον περι της αµαρ-

τιας τον αυτου

12. και ληµψεται το πυρειον πληρες ανχρα-

κων πυρος απο του χυσιαστηριου του απεναντι

κυριου και πλησει τας ςειρας χυµιαµατος συ-

νχεσεως λεπτης και εισοισει εσωτερον του κα-

ταπετασµατος
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13. και επιχησει το χυµιαµα επι το πυρ εναντι

κυριου και καλυψει η ατµις του χυµιαµατος το

ιλαστηριον το επι των µαρτυριων και ουκ απο-

χανειται

14. και ληµψεται απο του αιµατος του µοσςου

και ϱανει τω δακτυλω επι το ιλαστηριον κατα

ανατολας κατα προσωπον του ιλαστηριου ϱα-

νει επτακις απο του αιµατος τω δακτυλω

15. και σφαξει τον ςιµαρον τον περι της αµαρ-

τιας τον περι του λαου εναντι κυριου και εισο-

ισει απο του αιµατος αυτου εσωτερον του κατα-

πετασµατος και ποιησει το αιµα αυτου ον τρο-

πον εποιησεν το αιµα του µοσςου και ϱανει το

αιµα αυτου επι το ιλαστηριον κατα προσωπον

του ιλαστηριου

16. και εξιλασεται το αγιον απο των ακαχαρ-

σιων των υιων ισραηλ και απο των αδικηµα-

των αυτων περι πασων των αµαρτιων αυτων και

ουτω ποιησει τη σκηνη του µαρτυριου τη εκτι-

σµενη εν αυτοις εν µεσω της ακαχαρσιας αυτων

17. και πας ανχρωπος ουκ εσται εν τη σκηνη

του µαρτυριου εισπορευοµενου αυτου εξιλασα-

σχαι εν τω αγιω εως αν εξελχη και εξιλασεται

περι αυτου και του οικου αυτου και περι πασης

συναγωγης υιων ισραηλ

18. και εξελευσεται επι το χυσιαστηριον το ον

απεναντι κυριου και εξιλασεται επ αυτου και

ληµψεται απο του αιµατος του µοσςου και απο

του αιµατος του ςιµαρου και επιχησει επι τα κε-

ϱατα του χυσιαστηριου κυκλω

19. και ϱανει επ αυτου απο του αιµατος τω

δακτυλω επτακις και καχαριει αυτο και αγιασει

αυτο απο των ακαχαρσιων των υιων ισραηλ

20. και συντελεσει εξιλασκοµενος το αγιον

και την σκηνην του µαρτυριου και το χυσιαστη-

ϱιον και περι των ιερεων καχαριει και προσαξει

τον ςιµαρον τον Ϲωντα

21. και επιχησει ααρων τας ςειρας αυτου επι

την κεφαλην του ςιµαρου του Ϲωντος και εξα-

γορευσει επ αυτου πασας τας ανοµιας των υιων

ισραηλ και πασας τας αδικιας αυτων και πασας

τας αµαρτιας αυτων και επιχησει αυτας επι την

κεφαλην του ςιµαρου του Ϲωντος και εξαποστε-

λει εν ςειρι ανχρωπου ετοιµου εις την ερηµον

22. και ληµψεται ο ςιµαρος εφ εαυτω τας αδι-

κιας αυτων εις γην αβατον και εξαποστελει τον

ςιµαρον εις την ερηµον

23. και εισελευσεται ααρων εις την σκηνην

του µαρτυριου και εκδυσεται την στολην την

λινην ην ενεδεδυκει εισπορευοµενου αυτου εις

το αγιον και αποχησει αυτην εκει

24. και λουσεται το σωµα αυτου υδατι εν τοπω

αγιω και ενδυσεται την στολην αυτου και εξε-

λχων ποιησει το ολοκαρπωµα αυτου και το

ολοκαρπωµα του λαου και εξιλασεται περι αυ-

του και περι του οικου αυτου και περι του λαου

ως περι των ιερεων

25. και το στεαρ το περι των αµαρτιων ανοισει

επι το χυσιαστηριον

26. και ο εξαποστελλων τον ςιµαρον τον διε-

σταλµενον εις αφεσιν πλυνει τα ιµατια και λο-

υσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισε-

λευσεται εις την παρεµβολην

27. και τον µοσςον τον περι της αµαρτιας και

τον ςιµαρον τον περι της αµαρτιας ων το αιµα

εισηνεςχη εξιλασασχαι εν τω αγιω εξοισουσιν

αυτα εξω της παρεµβολης και κατακαυσουσιν

αυτα εν πυρι και τα δερµατα αυτων και τα κρεα

αυτων και την κοπρον αυτων

28. ο δε κατακαιων αυτα πλυνει τα ιµατια και

λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα

εισελευσεται εις την παρεµβολην

29. και εσται τουτο υµιν νοµιµον αιωνιον εν τω

µηνι τω εβδοµω δεκατη του µηνος ταπεινωσατε

τας ψυςας υµων και παν εργον ου ποιησετε ο

αυτοςχων και ο προσηλυτος ο προσκειµενος εν

υµιν

30. εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξιλασεται περι

υµων καχαρισαι υµας απο πασων των αµαρ-

τιων υµων εναντι κυριου και καχαρισχησεσχε

31. σαββατα σαββατων αναπαυσις αυτη εσται

υµιν και ταπεινωσετε τας ψυςας υµων νοµιµον

αιωνιον

32. εξιλασεται ο ιερευς ον αν ςρισωσιν αυτον

και ον αν τελειωσουσιν τας ςειρας αυτου ιερα-

τευειν µετα τον πατερα αυτου και ενδυσεται την

στολην την λινην στολην αγιαν

33. και εξιλασεται το αγιον του αγιου και την

σκηνην του µαρτυριου και το χυσιαστηριον εξι-

λασεται και περι των ιερεων και περι πασης

συναγωγης εξιλασεται

34. και εσται τουτο υµιν νοµιµον αιωνιον εξι-

λασκεσχαι περι των υιων ισραηλ απο πασων
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των αµαρτιων αυτων απαξ του ενιαυτου ποιηχη-

σεται καχαπερ συνεταξεν κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-3m17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. λαλησον προς ααρων και προς τους υιους

αυτου και προς παντας υιους ισραηλ και ερεις

προς αυτους τουτο το ϱηµα ο ενετειλατο κυριος

λεγων

3. ανχρωπος ανχρωπος των υιων ισραηλ η

των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν ος

αν σφαξη µοσςον η προβατον η αιγα εν τη πα-

ϱεµβολη και ος αν σφαξη εξω της παρεµβολης

4. και επι την χυραν της σκηνης του µαρτυριου

µη ενεγκη ωστε ποιησαι αυτο εις ολοκαυτωµα η

σωτηριον κυριω δεκτον εις οσµην ευωδιας και

ος αν σφαξη εξω και επι την χυραν της σκηνης

του µαρτυριου µη ενεγκη αυτο ωστε µη προσε-

νεγκαι δωρον κυριω απεναντι της σκηνης κυ-

ϱιου και λογισχησεται τω ανχρωπω εκεινω αιµα

αιµα εξεςεεν εξολεχρευχησεται η ψυςη εκεινη

εκ του λαου αυτης

5. οπως αναφερωσιν οι υιοι ισραηλ τας χυσιας

αυτων οσας αν αυτοι σφαξουσιν εν τοις πεδιοις

και οισουσιν τω κυριω επι τας χυρας της σκηνης

του µαρτυριου προς τον ιερεα και χυσουσιν χυ-

σιαν σωτηριου τω κυριω αυτα

6. και προσςεει ο ιερευς το αιµα επι το χυ-

σιαστηριον κυκλω απεναντι κυριου παρα τας

χυρας της σκηνης του µαρτυριου και ανοισει το

στεαρ εις οσµην ευωδιας κυριω

7. και ου χυσουσιν ετι τας χυσιας αυτων τοις

µαταιοις οις αυτοι εκπορνευουσιν οπισω αυτων

νοµιµον αιωνιον εσται υµιν εις τας γενεας υµων

8. και ερεις προς αυτους ανχρωπος ανχρωπος

των υιων ισραηλ και απο των υιων των προση-

λυτων των προσκειµενων εν υµιν ος αν ποιηση

ολοκαυτωµα η χυσιαν

9. και επι την χυραν της σκηνης του µαρτυριου

µη ενεγκη ποιησαι αυτο τω κυριω εξολεχρευχη-

σεται ο ανχρωπος εκεινος εκ του λαου αυτου

10. και ανχρωπος ανχρωπος των υιων ισραηλ

η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν

ος αν ϕαγη παν αιµα και επιστησω το προσωπον

µου επι την ψυςην την εσχουσαν το αιµα και

απολω αυτην εκ του λαου αυτης

11. η γαρ ψυςη πασης σαρκος αιµα αυτου εσ-

τιν και εγω δεδωκα αυτο υµιν επι του χυσιαστη-

ϱιου εξιλασκεσχαι περι των ψυςων υµων το γαρ

αιµα αυτου αντι της ψυςης εξιλασεται

12. δια τουτο ειρηκα τοις υιοις ισραηλ πασα

ψυςη εξ υµων ου ϕαγεται αιµα και ο προσηλυ-

τος ο προσκειµενος εν υµιν ου ϕαγεται αιµα

13. και ανχρωπος ανχρωπος των υιων ισραηλ

και των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν

ος αν χηρευση χηρευµα χηριον η πετεινον ο

εσχεται και εκςεει το αιµα και καλυψει αυτο τη

γη

14. η γαρ ψυςη πασης σαρκος αιµα αυτου εσ-

τιν και ειπα τοις υιοις ισραηλ αιµα πασης σαρ-

κος ου ϕαγεσχε οτι η ψυςη πασης σαρκος αιµα

αυτου εστιν πας ο εσχων αυτο εξολεχρευχησε-

ται

15. και πασα ψυςη ητις ϕαγεται χνησιµαιον η

χηριαλωτον εν τοις αυτοςχοσιν η εν τοις προ-

σηλυτοις πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται

υδατι και ακαχαρτος εσται εως εσπερας και κα-

χαρος εσται

16. εαν δε µη πλυνη τα ιµατια και το σωµα µη

λουσηται υδατι και ληµψεται ανοµηµα αυτου

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-3m18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους εγω κυριος ο χεος υµων

3. κατα τα επιτηδευµατα γης αιγυπτου εν η

κατωκησατε επ αυτη ου ποιησετε και κατα τα

επιτηδευµατα γης ςανααν εις ην εγω εισαγω

υµας εκει ου ποιησετε και τοις νοµιµοις αυτων

ου πορευσεσχε

4. τα κριµατα µου ποιησετε και τα προσταγ-

µατα µου ϕυλαξεσχε πορευεσχαι εν αυτοις εγω

κυριος ο χεος υµων

5. και ϕυλαξεσχε παντα τα προσταγµατα µου

και παντα τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα α

ποιησας ανχρωπος Ϲησεται εν αυτοις εγω κυ-

ϱιος ο χεος υµων
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6. ανχρωπος ανχρωπος προς παντα οικεια

σαρκος αυτου ου προσελευσεται αποκαλυψαι

ασςηµοσυνην εγω κυριος

7. ασςηµοσυνην πατρος σου και ασςηµοσυνην

µητρος σου ουκ αποκαλυψεις µητηρ γαρ σου

εστιν και ουκ αποκαλυψεις την ασςηµοσυνην

αυτης

8. ασςηµοσυνην γυναικος πατρος σου ουκ

αποκαλυψεις ασςηµοσυνη πατρος σου εστιν

9. ασςηµοσυνην της αδελφης σου εκ πατρος

σου η εκ µητρος σου ενδογενους η γεγεννη-

µενης εξω ουκ αποκαλυψεις ασςηµοσυνην αυ-

της

10. ασςηµοσυνην χυγατρος υιου σου η χυγα-

τρος χυγατρος σου ουκ αποκαλυψεις την ασςη-

µοσυνην αυτων οτι ση ασςηµοσυνη εστιν

11. ασςηµοσυνην χυγατρος γυναικος πατρος

σου ουκ αποκαλυψεις οµοπατρια αδελφη σου

εστιν ουκ αποκαλυψεις την ασςηµοσυνην αυ-

της

12. ασςηµοσυνην αδελφης πατρος σου ουκ

αποκαλυψεις οικεια γαρ πατρος σου εστιν

13. ασςηµοσυνην αδελφης µητρος σου ουκ

αποκαλυψεις οικεια γαρ µητρος σου εστιν

14. ασςηµοσυνην αδελφου του πατρος σου

ουκ αποκαλυψεις και προς την γυναικα αυτου

ουκ εισελευση συγγενης γαρ σου εστιν

15. ασςηµοσυνην νυµφης σου ουκ αποκα-

λυψεις γυνη γαρ υιου σου εστιν ουκ αποκα-

λυψεις την ασςηµοσυνην αυτης

16. ασςηµοσυνην γυναικος αδελφου σου ουκ

αποκαλυψεις ασςηµοσυνη αδελφου σου εστιν

17. ασςηµοσυνην γυναικος και χυγατρος αυ-

της ουκ αποκαλυψεις την χυγατερα του υιου

αυτης και την χυγατερα της χυγατρος αυτης ου

ληµψη αποκαλυψαι την ασςηµοσυνην αυτων

οικειαι γαρ σου εισιν ασεβηµα εστιν

18. γυναικα επι αδελφη αυτης ου ληµψη αν-

τιζηλον αποκαλυψαι την ασςηµοσυνην αυτης

επ αυτη ετι Ϲωσης αυτης

19. και προς γυναικα εν ςωρισµω ακαχαρσιας

αυτης ου προσελευση αποκαλυψαι την ασςη-

µοσυνην αυτης

20. και προς την γυναικα του πλησιον σου

ου δωσεις κοιτην σπερµατος σου εκµιανχηναι

προς αυτην

21. και απο του σπερµατος σου ου δωσεις λα-

τρευειν αρςοντι και ου ϐεβηλωσεις το ονοµα το

αγιον εγω κυριος

22. και µετα αρσενος ου κοιµηχηση κοιτην

γυναικος ϐδελυγµα γαρ εστιν

23. και προς παν τετραπουν ου δωσεις την

κοιτην σου εις σπερµατισµον εκµιανχηναι προς

αυτο και γυνη ου στησεται προς παν τετραπουν

ϐιβασχηναι µυσερον γαρ εστιν

24. µη µιαινεσχε εν πασιν τουτοις εν πασι

γαρ τουτοις εµιανχησαν τα εχνη α εγω εξαπο-

στελλω προ προσωπου υµων

25. και εµιανχη η γη και ανταπεδωκα αδικιαν

αυτοις δι αυτην και προσωςχισεν η γη τοις εγ-

καχηµενοις επ αυτης

26. και ϕυλαξεσχε παντα τα νοµιµα µου και

παντα τα προσταγµατα µου και ου ποιησετε απο

παντων των ϐδελυγµατων τουτων ο εγςωριος

και ο προσγενοµενος προσηλυτος εν υµιν

27. παντα γαρ τα ϐδελυγµατα ταυτα εποιησαν

οι ανχρωποι της γης οι οντες προτεροι υµων και

εµιανχη η γη

28. και ινα µη προσοςχιση υµιν η γη εν τω µια-

ινειν υµας αυτην ον τροπον προσωςχισεν τοις

εχνεσιν τοις προ υµων

29. οτι πας ος αν ποιηση απο παντων των ϐδε-

λυγµατων τουτων εξολεχρευχησονται αι ψυςαι

αι ποιουσαι εκ του λαου αυτων

30. και ϕυλαξετε τα προσταγµατα µου οπως

µη ποιησητε απο παντων των νοµιµων των εβ-

δελυγµενων α γεγονεν προ του υµας και ου

µιανχησεσχε εν αυτοις οτι εγω κυριος ο χεος

υµων

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-3m19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. λαλησον τη συναγωγη των υιων ισραηλ και

ερεις προς αυτους αγιοι εσεσχε οτι εγω αγιος

κυριος ο χεος υµων

3. εκαστος πατερα αυτου και µητερα αυτου

ϕοβεισχω και τα σαββατα µου ϕυλαξεσχε εγω

κυριος ο χεος υµων
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4. ουκ επακολουχησετε ειδωλοις και χεους

ςωνευτους ου ποιησετε υµιν εγω κυριος ο χεος

υµων

5. και εαν χυσητε χυσιαν σωτηριου τω κυριω

δεκτην υµων χυσετε

6. η αν ηµερα χυσητε ϐρωχησεται και τη αυ-

ϱιον και εαν καταλειφχη εως ηµερας τριτης εν

πυρι κατακαυχησεται

7. εαν δε ϐρωσει ϐρωχη τη ηµερα τη τριτη

αχυτον εστιν ου δεςχησεται

8. ο δε εσχων αυτο αµαρτιαν ληµψεται οτι τα

αγια κυριου εβεβηλωσεν και εξολεχρευχησον-

ται αι ψυςαι αι εσχουσαι εκ του λαου αυτων

9. και εκχεριζοντων υµων τον χερισµον της

γης υµων ου συντελεσετε τον χερισµον υµων

του αγρου εκχερισαι και τα αποπιπτοντα του

χερισµου σου ου συλλεξεις

10. και τον αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησε-

ις ουδε τους ϱωγας του αµπελωνος σου συλλε-

ξεις τω πτωςω και τω προσηλυτω καταλειψεις

αυτα εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

11. ου κλεψετε ου ψευσεσχε ου συκοφαντησει

εκαστος τον πλησιον

12. και ουκ οµεισχε τω ονοµατι µου επ αδικω

και ου ϐεβηλωσετε το ονοµα του χεου υµων εγω

ειµι κυριος ο χεος υµων

13. ουκ αδικησεις τον πλησιον και ους αρ-

πασεις και ου µη κοιµηχησεται ο µισχος του

µισχωτου παρα σοι εως πρωι

14. ου κακως ερεις κωφον και απεναντι τυ-

ϕλου ου προσχησεις σκανδαλον και ϕοβηχηση

κυριον τον χεον σου εγω ειµι κυριος ο χεος

υµων

15. ου ποιησετε αδικον εν κρισει ου ληµψη

προσωπον πτωςου ουδε χαυµασεις προσωπον

δυναστου εν δικαιοσυνη κρινεις τον πλησιον

σου

16. ου πορευση δολω εν τω εχνει σου ουκ

επισυστηση εφ αιµα του πλησιον σου εγω ειµι

κυριος ο χεος υµων

17. ου µισησεις τον αδελφον σου τη διανοια

σου ελεγµω ελεγξεις τον πλησιον σου και ου

ληµψη δι αυτον αµαρτιαν

18. και ουκ εκδικαται σου η ςειρ και ου µηνιε-

ις τοις υιοις του λαου σου και αγαπησεις τον

πλησιον σου ως σεαυτον εγω ειµι κυριος

19. τον νοµον µου ϕυλαξεσχε τα κτηνη σου ου

κατοςευσεις ετεροζυγω και τον αµπελωνα σου

ου κατασπερεις διαφορον και ιµατιον εκ δυο

υφασµενον κιβδηλον ουκ επιβαλεις σεαυτω

20. και εαν τις κοιµηχη µετα γυναικος κοιτην

σπερµατος και αυτη οικετις διαπεφυλαγµενη

ανχρωπω και αυτη λυτροις ου λελυτρωται η

ελευχερια ουκ εδοχη αυτη επισκοπη εσται αυ-

τοις ουκ αποχανουνται οτι ουκ απηλευχερωχη

21. και προσαξει της πληµµελειας αυτου τω

κυριω παρα την χυραν της σκηνης του µαρτυ-

ϱιου κριον πληµµελειας

22. και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εν τω

κριω της πληµµελειας εναντι κυριου περι της

αµαρτιας ης ηµαρτεν και αφεχησεται αυτω η

αµαρτια ην ηµαρτεν

23. οταν δε εισελχητε εις την γην ην κυριος ο

χεος υµων διδωσιν υµιν και καταφυτευσετε παν

ξυλον ϐρωσιµον και περικαχαριειτε την ακα-

χαρσιαν αυτου ο καρπος αυτου τρια ετη εσται

υµιν απερικαχαρτος ου ϐρωχησεται

24. και τω ετει τω τεταρτω εσται πας ο καρπος

αυτου αγιος αινετος τω κυριω

25. εν δε τω ετει τω πεµπτω ϕαγεσχε τον καρ-

πον προσχεµα υµιν τα γενηµατα αυτου εγω ειµι

κυριος ο χεος υµων

26. µη εσχετε επι των ορεων και ουκ οιωνιε-

ισχε ουδε ορνιχοσκοπησεσχε

27. ου ποιησετε σισοην εκ της κοµης της κε-

ϕαλης υµων ουδε ϕχερειτε την οψιν του πωγω-

νος υµων

28. και εντοµιδας επι ψυςη ου ποιησετε εν τω

σωµατι υµων και γραµµατα στικτα ου ποιησετε

εν υµιν εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

29. ου ϐεβηλωσεις την χυγατερα σου εκπορ-

νευσαι αυτην και ουκ εκπορνευσει η γη και η

γη πλησχησεται ανοµιας

30. τα σαββατα µου ϕυλαξεσχε και απο των

αγιων µου ϕοβηχησεσχε εγω ειµι κυριος

31. ουκ επακολουχησετε εγγαστριµυχοις και

τοις επαοιδοις ου προσκολληχησεσχε εκµια-

νχηναι εν αυτοις εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

32. απο προσωπου πολιου εξαναστηση και

τιµησεις προσωπον πρεσβυτερου και ϕοβηχηση

τον χεον σου εγω ειµι κυριος ο χεος υµων
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33. εαν δε τις προσελχη προσηλυτος υµιν εν

τη γη υµων ου χλιψετε αυτον

34. ως ο αυτοςχων εν υµιν εσται ο προσηλυτος

ο προσπορευοµενος προς υµας και αγαπησεις

αυτον ως σεαυτον οτι προσηλυτοι εγενηχητε εν

γη αιγυπτω εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

35. ου ποιησετε αδικον εν κρισει εν µετροις

και εν σταχµιοις και εν Ϲυγοις

36. Ϲυγα δικαια και σταχµια δικαια και ςους

δικαιος εσται υµιν εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου

37. και ϕυλαξεσχε παντα τον νοµον µου και

παντα τα προσταγµατα µου και ποιησετε αυτα

εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-3m20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις εαν τις απο

των υιων ισραηλ η απο των προσγεγενηµενων

προσηλυτων εν ισραηλ ος αν δω του σπερµατος

αυτου αρςοντι χανατω χανατουσχω το εχνος το

επι της γης λιχοβολησουσιν αυτον εν λιχοις

3. και εγω επιστησω το προσωπον µου επι τον

ανχρωπον εκεινον και απολω αυτον εκ του λα-

ου αυτου οτι του σπερµατος αυτου εδωκεν αρ-

ςοντι ινα µιανη τα αγια µου και ϐεβηλωση το

ονοµα των ηγιασµενων µοι

4. εαν δε υπεροψει υπεριδωσιν οι αυτοςχονες

της γης τοις οφχαλµοις αυτων απο του ανχρω-

που εκεινου εν τω δουναι αυτον του σπερµατος

αυτου αρςοντι του µη αποκτειναι αυτον

5. και επιστησω το προσωπον µου επι τον

ανχρωπον εκεινον και την συγγενειαν αυτου

και απολω αυτον και παντας τους οµονοουντας

αυτω ωστε εκπορνευειν αυτον εις τους αρςοντας

εκ του λαου αυτων

6. και ψυςη η εαν επακολουχηση εγγαστριµυ-

χοις η επαοιδοις ωστε εκπορνευσαι οπισω αυ-

των επιστησω το προσωπον µου επι την ψυςην

εκεινην και απολω αυτην εκ του λαου αυτης

7. και εσεσχε αγιοι οτι αγιος εγω κυριος ο χεος

υµων

8. και ϕυλαξεσχε τα προσταγµατα µου και πο-

ιησετε αυτα εγω κυριος ο αγιαζων υµας

9. ανχρωπος ανχρωπος ος αν κακως ειπη τον

πατερα αυτου η την µητερα αυτου χανατω χα-

νατουσχω πατερα αυτου η µητερα αυτου κακως

ειπεν ενοςος εσται

10. ανχρωπος ος αν µοιςευσηται γυναικα αν-

δρος η ος αν µοιςευσηται γυναικα του πλησιον

χανατω χανατουσχωσαν ο µοιςευων και η µο-

ιςευοµενη

11. εαν τις κοιµηχη µετα γυναικος του πατρος

αυτου ασςηµοσυνην του πατρος αυτου απεκα-

λυψεν χανατω χανατουσχωσαν αµφοτεροι ενο-

ςοι εισιν

12. και εαν τις κοιµηχη µετα νυµφης αυτου

χανατω χανατουσχωσαν αµφοτεροι ησεβηκα-

σιν γαρ ενοςοι εισιν

13. και ος αν κοιµηχη µετα αρσενος κοιτην

γυναικος ϐδελυγµα εποιησαν αµφοτεροι χανα-

τουσχωσαν ενοςοι εισιν

14. ος εαν λαβη γυναικα και την µητερα αυ-

της ανοµηµα εστιν εν πυρι κατακαυσουσιν αυ-

τον και αυτας και ουκ εσται ανοµια εν υµιν

15. και ος αν δω κοιτασιαν αυτου εν τετραποδι

χανατω χανατουσχω και το τετραπουν αποκτε-

νειτε

16. και γυνη ητις προσελευσεται προς παν

κτηνος ϐιβασχηναι αυτην υπ αυτου αποκτενε-

ιτε την γυναικα και το κτηνος χανατω χανατο-

υσχωσαν ενοςοι εισιν

17. ος εαν λαβη την αδελφην αυτου εκ πα-

τρος αυτου η εκ µητρος αυτου και ιδη την ασςη-

µοσυνην αυτης και αυτη ιδη την ασςηµοσυνην

αυτου ονειδος εστιν εξολεχρευχησονται ενω-

πιον υιων γενους αυτων ασςηµοσυνην αδελφης

αυτου απεκαλυψεν αµαρτιαν κοµιουνται

18. και ανηρ ος αν κοιµηχη µετα γυναικος

αποκαχηµενης και αποκαλυψη την ασςηµο-

συνην αυτης την πηγην αυτης απεκαλυψεν και

αυτη απεκαλυψεν την ϱυσιν του αιµατος αυ-

της εξολεχρευχησονται αµφοτεροι εκ του γενο-

υς αυτων

19. και ασςηµοσυνην αδελφης πατρος σου

και αδελφης µητρος σου ουκ αποκαλυψεις την

γαρ οικειοτητα απεκαλυψεν αµαρτιαν αποισον-

ται
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20. ος αν κοιµηχη µετα της συγγενους αυτου

ασςηµοσυνην της συγγενειας αυτου απεκαλυψ-

εν ατεκνοι αποχανουνται

21. ος αν λαβη την γυναικα του αδελφου αυ-

του ακαχαρσια εστιν ασςηµοσυνην του αδελ-

ϕου αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι αποχανουνται

22. και ϕυλαξασχε παντα τα προσταγµατα

µου και τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα και

ου µη προσοςχιση υµιν η γη εις ην εγω εισαγω

υµας εκει κατοικειν επ αυτης

23. και ουςι πορευεσχε τοις νοµιµοις των

εχνων ους εξαποστελλω αφ υµων οτι ταυτα

παντα εποιησαν και εβδελυξαµην αυτους

24. και ειπα υµιν υµεις κληρονοµησατε την

γην αυτων και εγω δωσω υµιν αυτην εν κτησει

γην ϱεουσαν γαλα και µελι εγω κυριος ο χεος

υµων ος διωρισα υµας απο παντων των εχνων

25. και αφοριειτε αυτους ανα µεσον των

κτηνων των καχαρων και ανα µεσον των

κτηνων των ακαχαρτων και ανα µεσον των πε-

τεινων των καχαρων και των ακαχαρτων και

ου ϐδελυξετε τας ψυςας υµων εν τοις κτηνεσιν

και εν τοις πετεινοις και εν πασιν τοις ερπετοις

της γης α εγω αφωρισα υµιν εν ακαχαρσια

26. και εσεσχε µοι αγιοι οτι εγω αγιος κυριος

ο χεος υµων ο αφορισας υµας απο παντων των

εχνων ειναι εµοι

27. και ανηρ η γυνη ος αν γενηται αυτων εγγα-

στριµυχος η επαοιδος χανατω χανατουσχωσαν

αµφοτεροι λιχοις λιχοβολησατε αυτους ενοςοι

εισιν

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-3m21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

ειπον τοις ιερευσιν τοις υιοις ααρων και ερεις

προς αυτους εν ταις ψυςαις ου µιανχησονται εν

τω εχνει αυτων

2. αλλ η εν τω οικειω τω εγγιστα αυτων επι

πατρι και µητρι και υιοις και χυγατρασιν επ

αδελφω

3. και επ αδελφη παρχενω τη εγγιζουση αυτω

τη µη εκδεδοµενη ανδρι επι τουτοις µιανχησεται

4. ου µιανχησεται εξαπινα εν τω λαω αυτου

εις ϐεβηλωσιν αυτου

5. και ϕαλακρωµα ου ξυρηχησεσχε την κε-

ϕαλην επι νεκρω και την οψιν του πωγωνος ου

ξυρησονται και επι τας σαρκας αυτων ου κατα-

τεµουσιν εντοµιδας

6. αγιοι εσονται τω χεω αυτων και ου ϐεβηλω-

σουσιν το ονοµα του χεου αυτων τας γαρ χυσιας

κυριου δωρα του χεου αυτων αυτοι προσφερο-

υσιν και εσονται αγιοι

7. γυναικα πορνην και ϐεβηλωµενην ου

ληµψονται και γυναικα εκβεβληµενην απο αν-

δρος αυτης αγιος εστιν τω κυριω χεω αυτου

8. και αγιασει αυτον τα δωρα κυριου του χεου

υµων ουτος προσφερει αγιος εσται οτι αγιος εγω

κυριος ο αγιαζων αυτους

9. και χυγατηρ ανχρωπου ιερεως εαν ϐεβηλ-

ωχη του εκπορνευσαι το ονοµα του πατρος αυ-

της αυτη ϐεβηλοι επι πυρος κατακαυχησεται

10. και ο ιερευς ο µεγας απο των αδελφων

αυτου του επικεςυµενου επι την κεφαλην του

ελαιου του ςριστου και τετελειωµενου ενδυσα-

σχαι τα ιµατια την κεφαλην ουκ αποκιδαρωσει

και τα ιµατια ου διαρρηξει

11. και επι παση ψυςη τετελευτηκυια ουκ

εισελευσεται επι πατρι αυτου ουδε επι µητρι αυ-

του ου µιανχησεται

12. και εκ των αγιων ουκ εξελευσεται και ου

ϐεβηλωσει το ηγιασµενον του χεου αυτου οτι το

αγιον ελαιον το ςριστον του χεου επ αυτω εγω

κυριος

13. ουτος γυναικα παρχενον εκ του γενους

αυτου ληµψεται

14. ςηραν δε και εκβεβληµενην και ϐεβηλω-

µενην και πορνην ταυτας ου ληµψεται αλλ η

παρχενον εκ του γενους αυτου ληµψεται γυνα-

ικα

15. και ου ϐεβηλωσει το σπερµα αυτου εν τω

λαω αυτου εγω κυριος ο αγιαζων αυτον

16. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

17. ειπον ααρων ανχρωπος εκ του γενους σου

εις τας γενεας υµων τινι εαν η εν αυτω µωµος ου

προσελευσεται προσφερειν τα δωρα του χεου

αυτου

18. πας ανχρωπος ω αν η εν αυτω µωµος

ου προσελευσεται ανχρωπος ςωλος η τυφλος

η κολοβορριν η ωτοτµητος
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19. η ανχρωπος ω εστιν εν αυτω συντριµµα

ςειρος η συντριµµα ποδος

20. η κυρτος η εφηλος η πτιλος τους οφχαλ-

µους η ανχρωπος ω αν η εν αυτω ψωρα αγρια

η λιςην η µονορςις

21. πας ω εστιν εν αυτω µωµος εκ του σπερµα-

τος ααρων του ιερεως ουκ εγγιει του προσενεγ-

κειν τας χυσιας τω χεω σου οτι µωµος εν αυτω

τα δωρα του χεου ου προσελευσεται προσενεγ-

κειν

22. τα δωρα του χεου τα αγια των αγιων και

απο των αγιων ϕαγεται

23. πλην προς το καταπετασµα ου προσελευ-

σεται και προς το χυσιαστηριον ουκ εγγιει οτι

µωµον εςει και ου ϐεβηλωσει το αγιον του χεου

αυτου οτι εγω ειµι κυριος ο αγιαζων αυτους

24. και ελαλησεν µωυσης προς ααρων και

τους υιους αυτου και προς παντας υιους ισραηλ

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-3m22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. ειπον ααρων και τοις υιοις αυτου και προ-

σεςετωσαν απο των αγιων των υιων ισραηλ και

ου ϐεβηλωσουσιν το ονοµα το αγιον µου οσα

αυτοι αγιαζουσιν µοι εγω κυριος

3. ειπον αυτοις εις τας γενεας υµων πας

ανχρωπος ος αν προσελχη απο παντος του

σπερµατος υµων προς τα αγια οσα αν αγιαζωσιν

οι υιοι ισραηλ τω κυριω και η ακαχαρσια αυ-

του επ αυτω εξολεχρευχησεται η ψυςη εκεινη

απ εµου εγω κυριος ο χεος υµων

4. και ανχρωπος εκ του σπερµατος ααρων του

ιερεως και ουτος λεπρα η γονορρυης των αγιων

ουκ εδεται εως αν καχαρισχη και ο απτοµενος

πασης ακαχαρσιας ψυςης η ανχρωπος ω αν

εξελχη εξ αυτου κοιτη σπερµατος

5. η οστις αν αψηται παντος ερπετου ακαχαρ-

του ο µιανει αυτον η επ ανχρωπω εν ω µιανει

αυτον κατα πασαν ακαχαρσιαν αυτου

6. ψυςη ητις αν αψηται αυτων ακαχαρτος εσ-

ται εως εσπερας ουκ εδεται απο των αγιων εαν

µη λουσηται το σωµα αυτου υδατι

7. και δυη ο ηλιος και καχαρος εσται και τοτε

ϕαγεται των αγιων οτι αρτος εστιν αυτου

8. χνησιµαιον και χηριαλωτον ου ϕαγεται µια-

νχηναι αυτον εν αυτοις εγω κυριος

9. και ϕυλαξονται τα ϕυλαγµατα µου ινα µη

λαβωσιν δι αυτα αµαρτιαν και αποχανωσιν δι

αυτα εαν ϐεβηλωσωσιν αυτα εγω κυριος ο χεος

ο αγιαζων αυτους

10. και πας αλλογενης ου ϕαγεται αγια πα-

ϱοικος ιερεως η µισχωτος ου ϕαγεται αγια

11. εαν δε ιερευς κτησηται ψυςην εγκτητον

αργυριου ουτος ϕαγεται εκ των αρτων αυτου

και οι οικογενεις αυτου και ουτοι ϕαγονται των

αρτων αυτου

12. και χυγατηρ ανχρωπου ιερεως εαν γενη-

ται ανδρι αλλογενει αυτη των απαρςων των

αγιων ου ϕαγεται

13. και χυγατηρ ιερεως εαν γενηται ςηρα η εκ-

ϐεβληµενη σπερµα δε µη ην αυτη επαναστρεψ-

ει επι τον οικον τον πατρικον κατα την νεοτητα

αυτης απο των αρτων του πατρος αυτης ϕαγεται

και πας αλλογενης ου ϕαγεται απ αυτων

14. και ανχρωπος ος αν ϕαγη αγια κατα αγνο-

ιαν και προσχησει το επιπεµπτον αυτου επ αυτο

και δωσει τω ιερει το αγιον

15. και ου ϐεβηλωσουσιν τα αγια των υιων

ισραηλ α αυτοι αφαιρουσιν τω κυριω

16. και επαξουσιν εφ εαυτους ανοµιαν πληµ-

µελειας εν τω εσχιειν αυτους τα αγια αυτων οτι

εγω κυριος ο αγιαζων αυτους

17. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18. λαλησον ααρων και τοις υιοις αυτου και

παση συναγωγη ισραηλ και ερεις προς αυτους

ανχρωπος ανχρωπος απο των υιων ισραηλ η

των υιων των προσηλυτων των προσκειµενων

προς αυτους εν ισραηλ ος αν προσενεγκη τα

δωρα αυτου κατα πασαν οµολογιαν αυτων η

κατα πασαν αιρεσιν αυτων οσα αν προσενεγ-

κωσιν τω χεω εις ολοκαυτωµα

19. δεκτα υµιν αµωµα αρσενα εκ των ϐουκο-

λιων και εκ των προβατων και εκ των αιγων

20. παντα οσα αν εςη µωµον εν αυτω ου προ-

σαξουσιν κυριω διοτι ου δεκτον εσται υµιν

21. και ανχρωπος ος αν προσενεγκη χυσιαν

σωτηριου τω κυριω διαστειλας ευςην κατα αιρε-

σιν η εν ταις εορταις υµων εκ των ϐουκολιων η
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εκ των προβατων αµωµον εσται εις δεκτον πας

µωµος ουκ εσται εν αυτω

22. τυφλον η συντετριµµενον η γλωσσοτµη-

τον η µυρµηκιωντα η ψωραγριωντα η λιςηνας

εςοντα ου προσαξουσιν ταυτα τω κυριω και εις

καρπωσιν ου δωσετε απ αυτων επι το χυσιαστη-

ϱιον τω κυριω

23. και µοσςον η προβατον ωτοτµητον η κο-

λοβοκερκον σφαγια ποιησεις αυτα σεαυτω εις

δε ευςην σου ου δεςχησεται

24. χλαδιαν και εκτεχλιµµενον και εκτοµιαν

και απεσπασµενον ου προσαξεις αυτα τω κυριω

και επι της γης υµων ου ποιησετε

25. και εκ ςειρος αλλογενους ου προσοισετε

τα δωρα του χεου υµων απο παντων τουτων οτι

ϕχαρµατα εστιν εν αυτοις µωµος εν αυτοις ου

δεςχησεται ταυτα υµιν

26. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

27. µοσςον η προβατον η αιγα ως αν τεςχη και

εσται επτα ηµερας υπο την µητερα τη δε ηµε-

ϱα τη ογδοη και επεκεινα δεςχησεται εις δωρα

καρπωµα κυριω

28. και µοσςον η προβατον αυτην και τα πα-

ιδια αυτης ου σφαξεις εν ηµερα µια

29. εαν δε χυσης χυσιαν ευςην ςαρµοσυνης

κυριω εις δεκτον υµιν χυσετε αυτο

30. αυτη τη ηµερα εκεινη ϐρωχησεται ουκ

απολειψετε απο των κρεων εις το πρωι εγω ειµι

κυριος

31. και ϕυλαξετε τας εντολας µου και ποιησε-

τε αυτας

32. και ου ϐεβηλωσετε το ονοµα του αγιου και

αγιασχησοµαι εν µεσω των υιων ισραηλ εγω

κυριος ο αγιαζων υµας

33. ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου ωστε

ειναι υµων χεος εγω κυριος

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-3m23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους αι εορται κυριου ας καλεσετε αυτας

κλητας αγιας αυται εισιν εορται µου

3. εξ ηµερας ποιησεις εργα και τη ηµερα τη εβ-

δοµη σαββατα αναπαυσις κλητη αγια τω κυριω

παν εργον ου ποιησεις σαββατα εστιν τω κυριω

εν παση κατοικια υµων

4. αυται αι εορται τω κυριω κληται αγιαι ας

καλεσετε αυτας εν τοις καιροις αυτων

5. εν τω πρωτω µηνι εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη

ηµερα του µηνος ανα µεσον των εσπερινων πα-

σςα τω κυριω

6. και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος

τουτου εορτη των αζυµων τω κυριω επτα ηµερας

αζυµα εδεσχε

7. και η ηµερα η πρωτη κλητη αγια εσται υµιν

παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

8. και προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω επ-

τα ηµερας και η εβδοµη ηµερα κλητη αγια εσται

υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

9. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

10. ειπον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυ-

τους οταν εισελχητε εις την γην ην εγω διδωµι

υµιν και χεριζητε τον χερισµον αυτης και οισετε

δραγµα απαρςην του χερισµου υµων προς τον

ιερεα

11. και ανοισει το δραγµα εναντι κυριου δεκ-

τον υµιν τη επαυριον της πρωτης ανοισει αυτο

ο ιερευς

12. και ποιησετε εν τη ηµερα εν η αν ϕερη-

τε το δραγµα προβατον αµωµον ενιαυσιον εις

ολοκαυτωµα τω κυριω

13. και την χυσιαν αυτου δυο δεκατα σεµιδα-

λεως αναπεποιηµενης εν ελαιω χυσια τω κυριω

οσµη ευωδιας κυριω και σπονδην αυτου το τε-

ταρτον του ιν οινου

14. και αρτον και πεφρυγµενα ςιδρα νεα ου

ϕαγεσχε εως εις αυτην την ηµεραν ταυτην εως

αν προσενεγκητε υµεις τα δωρα τω χεω υµων

νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων εν παση

κατοικια υµων

15. και αριχµησετε υµεις απο της επαυριον

των σαββατων απο της ηµερας ης αν προσενεγ-

κητε το δραγµα του επιχεµατος επτα εβδοµαδας

ολοκληρους

16. εως της επαυριον της εσςατης εβδοµαδος

αριχµησετε πεντηκοντα ηµερας και προσοισετε

χυσιαν νεαν τω κυριω

17. απο της κατοικιας υµων προσοισετε αρτο-

υς επιχεµα δυο αρτους εκ δυο δεκατων σεµιδα-

λεως εσονται εζυµωµενοι πεφχησονται πρωτο-

γενηµατων τω κυριω
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18. και προσαξετε µετα των αρτων επτα αµνο-

υς αµωµους ενιαυσιους και µοσςον ενα εκ ϐο-

υκολιου και κριους δυο αµωµους εσονται ολο-

καυτωµα τω κυριω και αι χυσιαι αυτων και αι

σπονδαι αυτων χυσιαν οσµην ευωδιας τω κυριω

19. και ποιησουσιν ςιµαρον εξ αιγων ενα περι

αµαρτιας και δυο αµνους ενιαυσιους εις χυσιαν

σωτηριου µετα των αρτων του πρωτογενηµατος

20. και επιχησει αυτα ο ιερευς µετα των αρ-

των του πρωτογενηµατος επιχεµα εναντι κυριου

µετα των δυο αµνων αγια εσονται τω κυριω τω

ιερει τω προσφεροντι αυτα αυτω εσται

21. και καλεσετε ταυτην την ηµεραν κλητην

αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησε-

τε εν αυτη νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων

εν παση τη κατοικια υµων

22. και οταν χεριζητε τον χερισµον της γης

υµων ου συντελεσετε το λοιπον του χερισµου

του αγρου σου εν τω χεριζειν σε και τα αποπιπ-

τοντα του χερισµου σου ου συλλεξεις τω πτωςω

και τω προσηλυτω υπολειψη αυτα εγω κυριος

ο χεος υµων

23. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

24. λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων του

µηνος του εβδοµου µια του µηνος εσται υµιν

αναπαυσις µνηµοσυνον σαλπιγγων κλητη αγια

εσται υµιν

25. παν εργον λατρευτον ου ποιησετε και προ-

σαξετε ολοκαυτωµα κυριω

26. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

27. και τη δεκατη του µηνος του εβδοµου το-

υτου ηµερα εξιλασµου κλητη αγια εσται υµιν

και ταπεινωσετε τας ψυςας υµων και προσαξετε

ολοκαυτωµα τω κυριω

28. παν εργον ου ποιησετε εν αυτη τη ηµε-

ϱα ταυτη εστιν γαρ ηµερα εξιλασµου αυτη υµιν

εξιλασασχαι περι υµων εναντι κυριου του χεου

υµων

29. πασα ψυςη ητις µη ταπεινωχησεται εν

αυτη τη ηµερα ταυτη εξολεχρευχησεται εκ του

λαου αυτης

30. και πασα ψυςη ητις ποιησει εργον εν αυτη

τη ηµερα ταυτη απολειται η ψυςη εκεινη εκ του

λαου αυτης

31. παν εργον ου ποιησετε νοµιµον αιωνιον

εις τας γενεας υµων εν πασαις κατοικιαις υµων

32. σαββατα σαββατων εσται υµιν και ταπε-

ινωσετε τας ψυςας υµων απο ενατης του µηνος

απο εσπερας εως εσπερας σαββατιειτε τα σαβ-

ϐατα υµων

33. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

34. λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων τη πεν-

τεκαιδεκατη του µηνος του εβδοµου τουτου

εορτη σκηνων επτα ηµερας τω κυριω

35. και η ηµερα η πρωτη κλητη αγια παν ερ-

γον λατρευτον ου ποιησετε

36. επτα ηµερας προσαξετε ολοκαυτωµατα τω

κυριω και η ηµερα η ογδοη κλητη αγια εσται

υµιν και προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω

εξοδιον εστιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

37. αυται αι εορται κυριω ας καλεσετε κλητας

αγιας ωστε προσενεγκαι καρπωµατα τω κυριω

ολοκαυτωµατα και χυσιας αυτων και σπονδας

αυτων το καχ ηµεραν εις ηµεραν

38. πλην των σαββατων κυριου και πλην

των δοµατων υµων και πλην πασων των ευςων

υµων και πλην των εκουσιων υµων α αν δωτε

τω κυριω

39. και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος

του εβδοµου τουτου οταν συντελεσητε τα γενη-

µατα της γης εορτασετε τω κυριω επτα ηµερας

τη ηµερα τη πρωτη αναπαυσις και τη ηµερα τη

ογδοη αναπαυσις

40. και ληµψεσχε τη ηµερα τη πρωτη καρ-

πον ξυλου ωραιον και καλλυνχρα ϕοινικων

και κλαδους ξυλου δασεις και ιτεας και αγνου

κλαδους εκ ςειµαρρου ευφρανχηναι εναντι κυ-

ϱιου του χεου υµων επτα ηµερας

41. του ενιαυτου νοµιµον αιωνιον εις τας γενε-

ας υµων εν τω µηνι τω εβδοµω εορτασετε αυτην

42. εν σκηναις κατοικησετε επτα ηµερας πας

ο αυτοςχων εν ισραηλ κατοικησει εν σκηναις

43. οπως ιδωσιν αι γενεαι υµων οτι εν σκηναις

κατωκισα τους υιους ισραηλ εν τω εξαγαγειν µε

αυτους εκ γης αιγυπτου εγω κυριος ο χεος υµων

44. και ελαλησεν µωυσης τας εορτας κυριου

τοις υιοις ισραηλ

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-3m24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων
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2. εντειλαι τοις υιοις ισραηλ και λαβετωσαν

µοι ελαιον ελαινον καχαρον κεκοµµενον εις

ϕως καυσαι λυςνον δια παντος

3. εξωχεν του καταπετασµατος εν τη σκηνη

του µαρτυριου καυσουσιν αυτον ααρων και οι

υιοι αυτου απο εσπερας εως πρωι ενωπιον κυ-

ϱιου ενδελεςως νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας

υµων

4. επι της λυςνιας της καχαρας καυσετε τους

λυςνους εναντι κυριου εως το πρωι

5. και ληµψεσχε σεµιδαλιν και ποιησετε αυ-

την δωδεκα αρτους δυο δεκατων εσται ο αρτος

ο εις

6. και επιχησετε αυτους δυο χεµατα εξ αρτο-

υς το εν χεµα επι την τραπεζαν την καχαραν

εναντι κυριου

7. και επιχησετε επι το χεµα λιβανον καχαρον

και αλα και εσονται εις αρτους εις αναµνησιν

προκειµενα τω κυριω

8. τη ηµερα των σαββατων προχησεται εναντι

κυριου δια παντος ενωπιον των υιων ισραηλ

διαχηκην αιωνιον

9. και εσται ααρων και τοις υιοις αυτου και

ϕαγονται αυτα εν τοπω αγιω εστιν γαρ αγια των

αγιων τουτο αυτω απο των χυσιαζοµενων τω κυ-

ϱιω νοµιµον αιωνιον

10. και εξηλχεν υιος γυναικος ισραηλιτιδος

και ουτος ην υιος αιγυπτιου εν τοις υιοις ισραηλ

και εµαςεσαντο εν τη παρεµβολη ο εκ της

ισραηλιτιδος και ο ανχρωπος ο ισραηλιτης

11. και επονοµασας ο υιος της γυναικος της

ισραηλιτιδος το ονοµα κατηρασατο και ηγαγον

αυτον προς µωυσην και το ονοµα της µητρος

αυτου σαλωµιχ χυγατηρ δαβρι εκ της ϕυλης

δαν

12. και απεχεντο αυτον εις ϕυλακην διακρι-

ναι αυτον δια προσταγµατος κυριου

13. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

14. εξαγαγε τον καταρασαµενον εξω της πα-

ϱεµβολης και επιχησουσιν παντες οι ακουσαν-

τες τας ςειρας αυτων επι την κεφαλην αυτου

και λιχοβολησουσιν αυτον πασα η συναγωγη

15. και τοις υιοις ισραηλ λαλησον και ερε-

ις προς αυτους ανχρωπος ος εαν καταρασηται

χεον αµαρτιαν ληµψεται

16. ονοµαζων δε το ονοµα κυριου χανατω χα-

νατουσχω λιχοις λιχοβολειτω αυτον πασα συ-

ναγωγη ισραηλ εαν τε προσηλυτος εαν τε αυ-

τοςχων εν τω ονοµασαι αυτον το ονοµα κυριου

τελευτατω

17. και ανχρωπος ος αν παταξη ψυςην

ανχρωπου και αποχανη χανατω χανατουσχω

18. και ος αν παταξη κτηνος και αποχανη

αποτεισατω ψυςην αντι ψυςης

19. και εαν τις δω µωµον τω πλησιον ως επο-

ιησεν αυτω ωσαυτως αντιποιηχησεται αυτω

20. συντριµµα αντι συντριµµατος οφχαλµον

αντι οφχαλµου οδοντα αντι οδοντος καχοτι αν

δω µωµον τω ανχρωπω ουτως δοχησεται αυτω

21. ος αν παταξη ανχρωπον και αποχανη χα-

νατω χανατουσχω

22. δικαιωσις µια εσται τω προσηλυτω και τω

εγςωριω οτι εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

23. και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ

και εξηγαγον τον καταρασαµενον εξω της πα-

ϱεµβολης και ελιχοβολησαν αυτον εν λιχοις

και οι υιοι ισραηλ εποιησαν καχα συνεταξεν

κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-3m25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν

τω ορει σινα λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους εαν εισελχητε εις την γην ην εγω διδωµι

υµιν και αναπαυσεται η γη ην εγω διδωµι υµιν

σαββατα τω κυριω

3. εξ ετη σπερεις τον αγρον σου και εξ ετη τε-

µεις την αµπελον σου και συναξεις τον καρπον

αυτης

4. τω δε ετει τω εβδοµω σαββατα αναπαυσις

εσται τη γη σαββατα τω κυριω τον αγρον σου

ου σπερεις και την αµπελον σου ου τεµεις

5. και τα αυτοµατα αναβαινοντα του αγρου

σου ουκ εκχερισεις και την σταφυλην του αγια-

σµατος σου ουκ εκτρυγησεις ενιαυτος αναπαυ-

σεως εσται τη γη

6. και εσται τα σαββατα της γης ϐρωµατα σοι

και τω παιδι σου και τη παιδισκη σου και τω
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µισχωτω σου και τω παροικω τω προσκειµενω

προς σε

7. και τοις κτηνεσιν σου και τοις χηριοις τοις εν

τη γη σου εσται παν το γενηµα αυτου εις ϐρωσιν

8. και εξαριχµησεις σεαυτω επτα αναπαυσε-

ις ετων επτα ετη επτακις και εσονται σοι επτα

εβδοµαδες ετων εννεα και τεσσαρακοντα ετη

9. και διαγγελειτε σαλπιγγος ϕωνη εν παση τη

γη υµων τω µηνι τω εβδοµω τη δεκατη του µηνος

τη ηµερα του ιλασµου διαγγελειτε σαλπιγγι εν

παση τη γη υµων

10. και αγιασετε το ετος το πεντηκοστον ενιαυ-

τον και διαβοησετε αφεσιν επι της γης πασιν το-

ις κατοικουσιν αυτην ενιαυτος αφεσεως σηµα-

σια αυτη εσται υµιν και απελευσεται εις εκα-

στος εις την κτησιν αυτου και εκαστος εις την

πατριδα αυτου απελευσεσχε

11. αφεσεως σηµασια αυτη το ετος το πεντη-

κοστον ενιαυτος εσται υµιν ου σπερειτε ουδε

αµησετε τα αυτοµατα αναβαινοντα αυτης και

ου τρυγησετε τα ηγιασµενα αυτης

12. οτι αφεσεως σηµασια εστιν αγιον εσται

υµιν απο των πεδιων ϕαγεσχε τα γενηµατα αυ-

της

13. εν τω ετει της αφεσεως σηµασια αυτης

επανελευσεται εκαστος εις την κτησιν αυτου

14. εαν δε αποδω πρασιν τω πλησιον σου εαν

και κτηση παρα του πλησιον σου µη χλιβετω

ανχρωπος τον πλησιον

15. κατα αριχµον ετων µετα την σηµασιαν

κτηση παρα του πλησιον κατα αριχµον ενιαυ-

των γενηµατων αποδωσεται σοι

16. καχοτι αν πλειον των ετων πληχυνη την

εγκτησιν αυτου και καχοτι αν ελαττον των ετων

ελαττονωση την κτησιν αυτου οτι αριχµον γενη-

µατων αυτου ουτως αποδωσεται σοι

17. µη χλιβετω ανχρωπος τον πλησιον και

ϕοβηχηση κυριον τον χεον σου εγω ειµι κυριος

ο χεος υµων

18. και ποιησετε παντα τα δικαιωµατα µου και

πασας τας κρισεις µου και ϕυλαξασχε και πο-

ιησετε αυτα και κατοικησετε επι της γης πεπο-

ιχοτες

19. και δωσει η γη τα εκφορια αυτης και ϕαγε-

σχε εις πλησµονην και κατοικησετε πεποιχοτες

επ αυτης

20. εαν δε λεγητε τι ϕαγοµεχα εν τω ετει τω

εβδοµω τουτω εαν µη σπειρωµεν µηδε συναγα-

γωµεν τα γενηµατα ηµων

21. και αποστελω την ευλογιαν µου υµιν εν

τω ετει τω εκτω και ποιησει τα γενηµατα αυτης

εις τα τρια ετη

22. και σπερειτε το ετος το ογδοον και ϕαγεσχε

απο των γενηµατων παλαια εως του ετους του

ενατου εως αν ελχη το γενηµα αυτης ϕαγεσχε

παλαια παλαιων

23. και η γη ου πραχησεται εις ϐεβαιωσιν εµη

γαρ εστιν η γη διοτι προσηλυτοι και παροικοι

υµεις εστε εναντιον µου

24. και κατα πασαν γην κατασςεσεως υµων

λυτρα δωσετε της γης

25. εαν δε πενηται ο αδελφος σου ο µετα σου

και αποδωται απο της κατασςεσεως αυτου και

ελχη ο αγςιστευων εγγιζων εγγιστα αυτου και

λυτρωσεται την πρασιν του αδελφου αυτου

26. εαν δε µη η τινι ο αγςιστευων και ευπορ-

ηχη τη ςειρι και ευρεχη αυτω το ικανον λυτρα

αυτου

27. και συλλογιειται τα ετη της πρασεως αυ-

του και αποδωσει ο υπερεςει τω ανχρωπω ω

απεδοτο εαυτον αυτω και απελευσεται εις την

κατασςεσιν αυτου

28. εαν δε µη ευπορηχη η ςειρ αυτου το ικα-

νον ωστε αποδουναι αυτω και εσται η πρασις

τω κτησαµενω αυτα εως του εκτου ετους της

αφεσεως και εξελευσεται τη αφεσει και απε-

λευσεται εις την κατασςεσιν αυτου

29. εαν δε τις αποδωται οικιαν οικητην εν πο-

λει τετειςισµενη και εσται η λυτρωσις αυτης εως

πληρωχη ενιαυτος ηµερων εσται η λυτρωσις

αυτης

30. εαν δε µη λυτρωχη εως αν πληρωχη αυ-

της ενιαυτος ολος κυρωχησεται η οικια η ουσα

εν πολει τη εςουση τειςος ϐεβαιως τω κτησα-

µενω αυτην εις τας γενεας αυτου και ουκ εξε-

λευσεται εν τη αφεσει

31. αι δε οικιαι αι εν επαυλεσιν αις ουκ εστιν

εν αυταις τειςος κυκλω προς τον αγρον της γης

λογισχητωσαν λυτρωται δια παντος εσονται και

εν τη αφεσει εξελευσονται

32. και αι πολεις των λευιτων οικιαι των πο-

λεων αυτων κατασςεσεως λυτρωται δια παντος

εσονται τοις λευιταις
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33. και ος αν λυτρωσαµενος παρα των λευ-

ιτων και εξελευσεται η διαπρασις αυτων οικιων

πολεως κατασςεσεως αυτων εν τη αφεσει οτι

οικιαι των πολεων των λευιτων κατασςεσις αυ-

των εν µεσω υιων ισραηλ

34. και οι αγροι οι αφωρισµενοι ταις πολεσιν

αυτων ου πραχησονται οτι κατασςεσις αιωνια

τουτο αυτων εστιν

35. εαν δε πενηται ο αδελφος σου και αδυνα-

τηση ταις ςερσιν παρα σοι αντιληµψη αυτου ως

προσηλυτου και παροικου και Ϲησεται ο αδελ-

ϕος σου µετα σου

36. ου ληµψη παρ αυτου τοκον ουδε επι

πληχει και ϕοβηχηση τον χεον σου εγω κυριος

και Ϲησεται ο αδελφος σου µετα σου

37. το αργυριον σου ου δωσεις αυτω επι τοκω

και επι πλεονασµον ου δωσεις αυτω τα ϐρωµα-

τα σου

38. εγω κυριος ο χεος υµων ο εξαγαγων υµας

εκ γης αιγυπτου δουναι υµιν την γην ςανααν

ωστε ειναι υµων χεος

39. εαν δε ταπεινωχη ο αδελφος σου παρα

σοι και πραχη σοι ου δουλευσει σοι δουλειαν

οικετου

40. ως µισχωτος η παροικος εσται σοι εως του

ετους της αφεσεως εργαται παρα σοι

41. και εξελευσεται τη αφεσει και τα τεκνα

αυτου µετ αυτου και απελευσεται εις την γε-

νεαν αυτου εις την κατασςεσιν την πατρικην

αποδραµειται

42. διοτι οικεται µου εισιν ουτοι ους εξηγαγον

εκ γης αιγυπτου ου πραχησεται εν πρασει οικε-

του

43. ου κατατενεις αυτον εν τω µοςχω και ϕο-

ϐηχηση κυριον τον χεον σου

44. και παις και παιδισκη οσοι αν γενωνται

σοι απο των εχνων οσοι κυκλω σου εισιν απ

αυτων κτησεσχε δουλον και δουλην

45. και απο των υιων των παροικων των οντων

εν υµιν απο τουτων κτησεσχε και απο των συγ-

γενων αυτων οσοι αν γενωνται εν τη γη υµων

εστωσαν υµιν εις κατασςεσιν

46. και καταµεριειτε αυτους τοις τεκνοις υµων

µεχ υµας και εσονται υµιν κατοςιµοι εις τον αιω-

να των αδελφων υµων των υιων ισραηλ εκα-

στος τον αδελφον αυτου ου κατατενει αυτον εν

τοις µοςχοις

47. εαν δε ευρη η ςειρ του προσηλυτου η του

παροικου του παρα σοι και απορηχεις ο αδελ-

ϕος σου πραχη τω προσηλυτω η τω παροικω τω

παρα σοι εκ γενετης προσηλυτω

48. µετα το πραχηναι αυτω λυτρωσις εσται

αυτω εις των αδελφων αυτου λυτρωσεται αυτον

49. αδελφος πατρος αυτου η υιος αδελφου

πατρος λυτρωσεται αυτον η απο των οικειων

των σαρκων αυτου εκ της ϕυλης αυτου λυτρω-

σεται αυτον εαν δε ευπορηχεις ταις ςερσιν λυ-

τρωσηται εαυτον

50. και συλλογιειται προς τον κεκτηµενον αυ-

τον απο του ετους ου απεδοτο εαυτον αυτω εως

του ενιαυτου της αφεσεως και εσται το αργυριον

της πρασεως αυτου ως µισχιου ετος εξ ετους εσ-

ται µετ αυτου

51. εαν δε τινι πλειον των ετων η προς ταυτα

αποδωσει τα λυτρα αυτου απο του αργυριου της

πρασεως αυτου

52. εαν δε ολιγον καταλειφχη απο των ετων

εις τον ενιαυτον της αφεσεως και συλλογιειται

αυτω κατα τα ετη αυτου και αποδωσει τα λυτρα

αυτου

53. ως µισχωτος ενιαυτον εξ ενιαυτου εσται

µετ αυτου ου κατατενεις αυτον εν τω µοςχω

ενωπιον σου

54. εαν δε µη λυτρωται κατα ταυτα εξελευσε-

ται εν τω ετει της αφεσεως αυτος και τα παιδια

αυτου µετ αυτου

55. οτι εµοι οι υιοι ισραηλ οικεται παιδες µου

ουτοι εισιν ους εξηγαγον εκ γης αιγυπτου εγω

κυριος ο χεος υµων

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-3m26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 ου ποιησετε υµιν αυτοις ςειροποιητα

ουδε γλυπτα ουδε στηλην αναστησετε υµιν

ουδε λιχον σκοπον χησετε εν τη γη υµων προ-

σκυνησαι αυτω εγω ειµι κυριος ο χεος υµων

2. τα σαββατα µου ϕυλαξεσχε και απο των

αγιων µου ϕοβηχησεσχε εγω ειµι κυριος

3. εαν τοις προσταγµασιν µου πορευησχε και

τας εντολας µου ϕυλασσησχε και ποιησητε αυ-

τας
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4. και δωσω τον υετον υµιν εν καιρω αυτου

και η γη δωσει τα γενηµατα αυτης και τα ξυλα

των πεδιων αποδωσει τον καρπον αυτων

5. και καταληµψεται υµιν ο αλοητος τον τρυ-

γητον και ο τρυγητος καταληµψεται τον σπορον

και ϕαγεσχε τον αρτον υµων εις πλησµονην και

κατοικησετε µετα ασφαλειας επι της γης υµων

6. και πολεµος ου διελευσεται δια της γης

υµων και δωσω ειρηνην εν τη γη υµων και κο-

ιµηχησεσχε και ουκ εσται υµας ο εκφοβων και

απολω χηρια πονηρα εκ της γης υµων

7. και διωξεσχε τους εςχρους υµων και πεσο-

υνται εναντιον υµων ϕονω

8. και διωξονται εξ υµων πεντε εκατον και

εκατον υµων διωξονται µυριαδας και πεσουνται

οι εςχροι υµων εναντιον υµων µαςαιρα

9. και επιβλεψω εφ υµας και αυξανω υµας

και πληχυνω υµας και στησω την διαχηκην µου

µεχ υµων

10. και ϕαγεσχε παλαια και παλαια παλαιων

και παλαια εκ προσωπου νεων εξοισετε

11. και χησω την διαχηκην µου εν υµιν και

ου ϐδελυξεται η ψυςη µου υµας

12. και εµπεριπατησω εν υµιν και εσοµαι

υµων χεος και υµεις εσεσχε µου λαος

13. εγω ειµι κυριος ο χεος υµων ο εξαγαγων

υµας εκ γης αιγυπτου οντων υµων δουλων και

συνετριψα τον δεσµον του Ϲυγου υµων και ηγα-

γον υµας µετα παρρησιας

14. εαν δε µη υπακουσητε µου µηδε ποιησητε

τα προσταγµατα µου ταυτα

15. αλλα απειχησητε αυτοις και τοις κριµασιν

µου προσοςχιση η ψυςη υµων ωστε υµας µη πο-

ιειν πασας τας εντολας µου ωστε διασκεδασαι

την διαχηκην µου

16. και εγω ποιησω ουτως υµιν και επισυ-

στησω εφ υµας την αποριαν την τε ψωραν και

τον ικτερον και σφακελιζοντας τους οφχαλµο-

υς υµων και την ψυςην υµων εκτηκουσαν και

σπερειτε δια κενης τα σπερµατα υµων και εδον-

ται οι υπεναντιοι υµων

17. και επιστησω το προσωπον µου εφ υµας

και πεσεισχε εναντιον των εςχρων υµων και δι-

ωξονται υµας οι µισουντες υµας και ϕευξεσχε

ουχενος διωκοντος υµας

18. και εαν εως τουτου µη υπακουσητε µου

και προσχησω του παιδευσαι υµας επτακις επι

ταις αµαρτιαις υµων

19. και συντριψω την υβριν της υπερηφανιας

υµων και χησω τον ουρανον υµιν σιδηρουν και

την γην υµων ωσει ςαλκην

20. και εσται εις κενον η ισςυς υµων και ου

δωσει η γη υµων τον σπορον αυτης και το ξυλον

του αγρου υµων ου δωσει τον καρπον αυτου

21. και εαν µετα ταυτα πορευησχε πλαγιοι και

µη ϐουλησχε υπακουειν µου προσχησω υµιν

πληγας επτα κατα τας αµαρτιας υµων

22. και αποστελω εφ υµας τα χηρια τα αγρια

της γης και κατεδεται υµας και εξαναλωσει τα

κτηνη υµων και ολιγοστους ποιησει υµας και

ερηµωχησονται αι οδοι υµων

23. και επι τουτοις εαν µη παιδευχητε αλλα

πορευησχε προς µε πλαγιοι

24. πορευσοµαι καγω µεχ υµων χυµω πλαγιω

και παταξω υµας καγω επτακις αντι των αµαρ-

τιων υµων

25. και επαξω εφ υµας µαςαιραν εκδικουσαν

δικην διαχηκης και καταφευξεσχε εις τας πο-

λεις υµων και εξαποστελω χανατον εις υµας

και παραδοχησεσχε εις ςειρας εςχρων

26. εν τω χλιψαι υµας σιτοδεια αρτων και

πεψουσιν δεκα γυναικες τους αρτους υµων

εν κλιβανω ενι και αποδωσουσιν τους αρτους

υµων εν σταχµω και ϕαγεσχε και ου µη εµπλη-

σχητε

27. εαν δε επι τουτοις µη υπακουσητε µου και

πορευησχε προς µε πλαγιοι

28. και αυτος πορευσοµαι µεχ υµων εν χυµω

πλαγιω και παιδευσω υµας εγω επτακις κατα

τας αµαρτιας υµων

29. και ϕαγεσχε τας σαρκας των υιων υµων

και τας σαρκας των χυγατερων υµων ϕαγεσχε

30. και ερηµωσω τας στηλας υµων και εξολε-

χρευσω τα ξυλινα ςειροποιητα υµων και χησω

τα κωλα υµων επι τα κωλα των ειδωλων υµων

και προσοςχιει η ψυςη µου υµιν

31. και χησω τας πολεις υµων ερηµους και

εξερηµωσω τα αγια υµων και ου µη οσφρανχω

της οσµης των χυσιων υµων

32. και εξερηµωσω εγω την γην υµων και χαυ-

µασονται επ αυτη οι εςχροι υµων οι ενοικουντες

εν αυτη
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33. και διασπερω υµας εις τα εχνη και εξα-

ναλωσει υµας επιπορευοµενη η µαςαιρα και

εσται η γη υµων ερηµος και αι πολεις υµων

εσονται ερηµοι

34. τοτε ευδοκησει η γη τα σαββατα αυτης και

πασας τας ηµερας της ερηµωσεως αυτης και

υµεις εσεσχε εν τη γη των εςχρων υµων τοτε

σαββατιει η γη και ευδοκησει τα σαββατα αυτης

35. πασας τας ηµερας της ερηµωσεως αυτης

σαββατιει α ουκ εσαββατισεν εν τοις σαββατοις

υµων ηνικα κατωκειτε αυτην

36. και τοις καταλειφχεισιν εξ υµων επαξω

δειλιαν εις την καρδιαν αυτων εν τη γη των

εςχρων αυτων και διωξεται αυτους ϕωνη ϕυλ-

λου ϕεροµενου και ϕευξονται ως ϕευγοντες απο

πολεµου και πεσουνται ουχενος διωκοντος

37. και υπεροψεται ο αδελφος τον αδελφον

ωσει εν πολεµω ουχενος κατατρεςοντος και ου

δυνησεσχε αντιστηναι τοις εςχροις υµων

38. και απολεισχε εν τοις εχνεσιν και κατεδε-

ται υµας η γη των εςχρων υµων

39. και οι καταλειφχεντες αφ υµων κατα-

ϕχαρησονται δια τας αµαρτιας υµων εν τη γη

των εςχρων αυτων τακησονται

40. και εξαγορευσουσιν τας αµαρτιας αυτων

και τας αµαρτιας των πατερων αυτων οτι παρε-

ϐησαν και υπερειδον µε και οτι επορευχησαν

εναντιον µου πλαγιοι

41. και εγω επορευχην µετ αυτων εν χυµω

πλαγιω και απολω αυτους εν τη γη των εςχρων

αυτων τοτε εντραπησεται η καρδια αυτων η

απεριτµητος και τοτε ευδοκησουσιν τας αµαρ-

τιας αυτων

42. και µνησχησοµαι της διαχηκης ιακωβ και

της διαχηκης ισαακ και της διαχηκης αβρααµ

µνησχησοµαι και της γης µνησχησοµαι

43. και η γη εγκαταλειφχησεται υπ αυτων τοτε

προσδεξεται η γη τα σαββατα αυτης εν τω ερηµ-

ωχηναι αυτην δι αυτους και αυτοι προσδεξονται

τας αυτων ανοµιας ανχ ων τα κριµατα µου υπε-

ϱειδον και τοις προσταγµασιν µου προσωςχισαν

τη ψυςη αυτων

44. και ουδ ως οντων αυτων εν τη γη των

εςχρων αυτων ους υπερειδον αυτους ουδε προ-

σωςχισα αυτοις ωστε εξαναλωσαι αυτους του

διασκεδασαι την διαχηκην µου την προς αυτο-

υς οτι εγω ειµι κυριος ο χεος αυτων

45. και µνησχησοµαι αυτων της διαχηκης της

προτερας οτε εξηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου

εξ οικου δουλειας εναντι των εχνων του ειναι

αυτων χεος εγω ειµι κυριος

46. ταυτα τα κριµατα και τα προσταγµατα και

ο νοµος ον εδωκεν κυριος ανα µεσον αυτου και

ανα µεσον των υιων ισραηλ εν τω ορει σινα εν

ςειρι µωυση

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-3m27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις αυτοις

ος αν ευξηται ευςην ωστε τιµην της ψυςης αυτου

τω κυριω

3. εσται η τιµη του αρσενος απο εικοσαετους

εως εξηκονταετους εσται αυτου η τιµη πεντη-

κοντα διδραςµα αργυριου τω σταχµω τω αγιω

4. της δε χηλειας εσται η συντιµησις τριακοντα

διδραςµα

5. εαν δε απο πενταετους εως εικοσι ετων εσ-

ται η τιµη του αρσενος εικοσι διδραςµα της δε

χηλειας δεκα διδραςµα

6. απο δε µηνιαιου εως πενταετους εσται η

τιµη του αρσενος πεντε διδραςµα αργυριου της

δε χηλειας τρια διδραςµα

7. εαν δε απο εξηκονταετων και επανω εαν

µεν αρσεν η εσται η τιµη πεντεκαιδεκα διδρας-

µα αργυριου εαν δε χηλεια δεκα διδραςµα

8. εαν δε ταπεινος η τη τιµη στησεται εναντιον

του ιερεως και τιµησεται αυτον ο ιερευς καχα-

περ ισςυει η ςειρ του ευξαµενου τιµησεται αυτον

ο ιερευς

9. εαν δε απο των κτηνων των προσφεροµενων

απ αυτων δωρον τω κυριω ος αν δω απο τουτων

τω κυριω εσται αγιον

10. ουκ αλλαξει αυτο καλον πονηρω ουδε

πονηρον καλω εαν δε αλλασσων αλλαξη αυτο

κτηνος κτηνει εσται αυτο και το αλλαγµα αγια

11. εαν δε παν κτηνος ακαχαρτον αφ ων ου

προσφερεται απ αυτων δωρον τω κυριω στησει

το κτηνος εναντι του ιερεως

12. και τιµησεται αυτο ο ιερευς ανα µεσον κα-

λου και ανα µεσον πονηρου και καχοτι αν τιµη-

σεται ο ιερευς ουτως στησεται
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13. εαν δε λυτρουµενος λυτρωσηται αυτο

προσχησει το επιπεµπτον προς την τιµην αυτου

14. και ανχρωπος ος αν αγιαση την οικιαν αυ-

του αγιαν τω κυριω και τιµησεται αυτην ο ιερευς

ανα µεσον καλης και ανα µεσον πονηρας ως αν

τιµησεται αυτην ο ιερευς ουτως σταχησεται

15. εαν δε ο αγιασας αυτην λυτρωται την

οικιαν αυτου προσχησει επ αυτο το επιπεµπτον

του αργυριου της τιµης και εσται αυτω

16. εαν δε απο του αγρου της κατασςεσεως

αυτου αγιαση ανχρωπος τω κυριω και εσται η

τιµη κατα τον σπορον αυτου κορου κριχων πεν-

τηκοντα διδραςµα αργυριου

17. εαν δε απο του ενιαυτου της αφεσεως

αγιαση τον αγρον αυτου κατα την τιµην αυτου

στησεται

18. εαν δε εσςατον µετα την αφεσιν αγιαση

τον αγρον αυτου προσλογιειται αυτω ο ιερευς

το αργυριον επι τα ετη τα επιλοιπα εως εις τον

ενιαυτον της αφεσεως και ανχυφαιρεχησεται

απο της συντιµησεως αυτου

19. εαν δε λυτρωται τον αγρον ο αγιασας αυ-

τον προσχησει το επιπεµπτον του αργυριου προς

την τιµην αυτου και εσται αυτω

20. εαν δε µη λυτρωται τον αγρον και απο-

δωται τον αγρον ανχρωπω ετερω ουκετι µη λυ-

τρωσηται αυτον

21. αλλ εσται ο αγρος εξεληλυχυιας της αφε-

σεως αγιος τω κυριω ωσπερ η γη η αφωρισµενη

τω ιερει εσται κατασςεσις

22. εαν δε απο του αγρου ου κεκτηται ος ουκ

εστιν απο του αγρου της κατασςεσεως αυτου

αγιαση τω κυριω

23. λογιειται προς αυτον ο ιερευς το τελος της

τιµης εκ του ενιαυτου της αφεσεως και αποδω-

σει την τιµην εν τη ηµερα εκεινη αγιον τω κυριω

24. και εν τω ενιαυτω της αφεσεως αποδο-

χησεται ο αγρος τω ανχρωπω παρ ου κεκτηται

αυτον ου ην η κατασςεσις της γης

25. και πασα τιµη εσται σταχµιοις αγιοις εικοσι

οβολοι εσται το διδραςµον

26. και παν πρωτοτοκον ο αν γενηται εν τοις

κτηνεσιν σου εσται τω κυριω και ου καχαγιασει

ουχεις αυτο εαν τε µοσςον εαν τε προβατον τω

κυριω εστιν

27. εαν δε των τετραποδων των ακαχαρτων

αλλαξει κατα την τιµην αυτου και προσχησει

το επιπεµπτον προς αυτο και εσται αυτω εαν δε

µη λυτρωται πραχησεται κατα το τιµηµα αυτου

28. παν δε αναχεµα ο εαν αναχη ανχρω-

πος τω κυριω απο παντων οσα αυτω εστιν απο

ανχρωπου εως κτηνους και απο αγρου κατα-

σςεσεως αυτου ουκ αποδωσεται ουδε λυτρωσε-

ται παν αναχεµα αγιον αγιων εσται τω κυριω

29. και παν ο εαν ανατεχη απο των ανχρωπων

ου λυτρωχησεται αλλα χανατω χανατωχησεται

30. πασα δεκατη της γης απο του σπερµατος

της γης και του καρπου του ξυλινου τω κυριω

εστιν αγιον τω κυριω

31. εαν δε λυτρωται λυτρω ανχρωπος την δε-

κατην αυτου το επιπεµπτον προσχησει προς αυ-

το και εσται αυτω

32. και πασα δεκατη ϐοων και προβατων και

παν ο εαν ελχη εν τω αριχµω υπο την ϱαβδον

το δεκατον εσται αγιον τω κυριω

33. ουκ αλλαξεις καλον πονηρω εαν δε αλ-

λασσων αλλαξης αυτο και το αλλαγµα αυτου

εσται αγιον ου λυτρωχησεται

34. αυται εισιν αι εντολαι ας ενετειλατο κυ-

ϱιος τω µωυση προς τους υιους ισραηλ εν τω

ορει σινα
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-4m1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη

ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν

µια του µηνος του δευτερου ετους δευτερου εξε-

λχοντων αυτων εκ γης αιγυπτου λεγων

2. λαβετε αρςην πασης συναγωγης υιων

ισραηλ κατα συγγενειας αυτων κατ οικους πα-

τριων αυτων κατα αριχµον εξ ονοµατος αυτων

κατα κεφαλην αυτων πας αρσην

3. απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευ-

οµενος εν δυναµει ισραηλ επισκεψασχε αυτους

συν δυναµει αυτων συ και ααρων επισκεψασχε

αυτους

4. και µεχ υµων εσονται εκαστος κατα ϕυλην

εκαστου αρςοντων κατ οικους πατριων εσονται

5. και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων οιτινες

παραστησονται µεχ υµων των ϱουβην ελισουρ

υιος σεδιουρ

6. των συµεων σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

7. των ιουδα ναασσων υιος αµιναδαβ

8. των ισσαςαρ ναχαναηλ υιος σωγαρ

9. των Ϲαβουλων ελιαβ υιος ςαιλων

10. των υιων ιωσηφ των εφραιµ ελισαµα υιος

εµιουδ των µανασση γαµαλιηλ υιος ϕαδασσουρ

11. των ϐενιαµιν αβιδαν υιος γαδεωνι

12. των δαν αςιεζερ υιος αµισαδαι

13. των ασηρ ϕαγαιηλ υιος εςραν

14. των γαδ ελισαφ υιος ϱαγουηλ

15. των νεφχαλι αςιρε υιος αιναν

16. ουτοι επικλητοι της συναγωγης αρςοντες

των ϕυλων κατα πατριας ςιλιαρςοι ισραηλ εισιν

17. και ελαβεν µωυσης και ααρων τους αν-

δρας τουτους τους ανακληχεντας εξ ονοµατος

18. και πασαν την συναγωγην συνηγαγον εν

µια του µηνος του δευτερου ετους και επηξονο-

υσαν κατα γενεσεις αυτων κατα πατριας αυτων

κατα αριχµον ονοµατων αυτων απο εικοσαετο-

υς και επανω παν αρσενικον κατα κεφαλην αυ-

των

19. ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση και

επεσκεπησαν εν τη ερηµω τη σινα

20. και εγενοντο οι υιοι ϱουβην πρωτοτοκου

ισραηλ κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους

αυτων κατ οικους πατριων αυτων κατα αριχµον

ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα

αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκ-

πορευοµενος εν τη δυναµει

21. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης ϱουβην

εξ και τεσσαρακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

22. τοις υιοις συµεων κατα συγγενειας αυτων

κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυτων

κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην

αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και

επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

23. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης συµεων

εννεα και πεντηκοντα ςιλιαδες και τριακοσιοι

24. τοις υιοις ιουδα κατα συγγενειας αυτων

κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυτων

κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην

αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και

επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

25. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης ιουδα

τεσσαρες και εβδοµηκοντα ςιλιαδες και εξακο-

σιοι

26. τοις υιοις ισσαςαρ κατα συγγενειας αυ-

των κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων

αυτων κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κε-

ϕαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους

και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

27. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης ισσαςαρ

τεσσαρες και πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρακο-

σιοι

28. τοις υιοις Ϲαβουλων κατα συγγενειας αυ-

των κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων

αυτων κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κε-

ϕαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους

και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

29. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης Ϲαβο-

υλων επτα και πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρα-

κοσιοι

30. τοις υιοις ιωσηφ υιοις εφραιµ κατα συγ-

γενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ οικο-

υς πατριων αυτων κατα αριχµον ονοµατων αυ-

των κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο

εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευοµενος

εν τη δυναµει

31. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης εφραιµ

τεσσαρακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι
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32. τοις υιοις µανασση κατα συγγενειας αυ-

των κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων

αυτων κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κε-

ϕαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους

και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

33. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης µανασση

δυο και τριακοντα ςιλιαδες και διακοσιοι

34. τοις υιοις ϐενιαµιν κατα συγγενειας αυ-

των κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων

αυτων κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κε-

ϕαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους

και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

35. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης ϐενιαµιν

πεντε και τριακοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

36. τοις υιοις γαδ κατα συγγενειας αυτων κατα

δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυτων κατα

αριχµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων

παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω

πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

37. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης γαδ πεντε

και τεσσαρακοντα ςιλιαδες και εξακοσιοι και

πεντηκοντα

38. τοις υιοις δαν κατα συγγενειας αυτων κατα

δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυτων κατα

αριχµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων

παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω

πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

39. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης δαν δυο

και εξηκοντα ςιλιαδες και επτακοσιοι

40. τοις υιοις ασηρ κατα συγγενειας αυτων

κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυ-

των κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κε-

ϕαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους

και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

41. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης ασηρ µια

και τεσσαρακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

42. τοις υιοις νεφχαλι κατα συγγενειας αυ-

των κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων

αυτων κατα αριχµον ονοµατων αυτων κατα κε-

ϕαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους

και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

43. η επισκεψις αυτων εκ της ϕυλης νεφχαλι

τρεις και πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

44. αυτη η επισκεψις ην επεσκεψαντο µωυ-

σης και ααρων και οι αρςοντες ισραηλ δωδεκα

ανδρες ανηρ εις κατα ϕυλην µιαν κατα ϕυλην

οικων πατριας ησαν

45. και εγενετο πασα η επισκεψις υιων ισραηλ

συν δυναµει αυτων απο εικοσαετους και επανω

πας ο εκπορευοµενος παραταξασχαι εν ισραηλ

46. εξακοσιαι ςιλιαδες και τρισςιλιοι και πεν-

τακοσιοι και πεντηκοντα

47. οι δε λευιται εκ της ϕυλης πατριας αυτων

ουκ επεσκεπησαν εν τοις υιοις ισραηλ

48. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

49. ορα την ϕυλην την λευι ου συνεπισκεψη

και τον αριχµον αυτων ου ληµψη εν µεσω των

υιων ισραηλ

50. και συ επιστησον τους λευιτας επι την

σκηνην του µαρτυριου και επι παντα τα σκευη

αυτης και επι παντα οσα εστιν εν αυτη αυτοι

αρουσιν την σκηνην και παντα τα σκευη αυτης

και αυτοι λειτουργησουσιν εν αυτη και κυκλω

της σκηνης παρεµβαλουσιν

51. και εν τω εξαιρειν την σκηνην καχελο-

υσιν αυτην οι λευιται και εν τω παρεµβαλλειν

την σκηνην αναστησουσιν και ο αλλογενης ο

προσπορευοµενος αποχανετω

52. και παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ ανηρ

εν τη εαυτου ταξει και ανηρ κατα την εαυτου

ηγεµονιαν συν δυναµει αυτων

53. οι δε λευιται παρεµβαλετωσαν εναντιον

κυριου κυκλω της σκηνης του µαρτυριου και

ουκ εσται αµαρτηµα εν υιοις ισραηλ και ϕυλα-

ξουσιν οι λευιται αυτοι την ϕυλακην της σκηνης

του µαρτυριου

54. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ κατα παντα α

ενετειλατο κυριος τω µωυση και ααρων ουτως

εποιησαν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-4m2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

2. ανχρωπος εςοµενος αυτου κατα ταγµα κα-

τα σηµεας κατ οικους πατριων αυτων παρεµ-

ϐαλετωσαν οι υιοι ισραηλ εναντιοι κυκλω της

σκηνης του µαρτυριου παρεµβαλουσιν οι υιοι

ισραηλ

3. και οι παρεµβαλλοντες πρωτοι κατ ανατο-

λας ταγµα παρεµβολης ιουδα συν δυναµει αυ-

των και ο αρςων των υιων ιουδα ναασσων υιος

αµιναδαβ

144 L R Biblia Grecka



Księga Liczb L R Rozdział 3

4. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρες

και εβδοµηκοντα ςιλιαδες και εξακοσιοι

5. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι ϕυλης ισ-

σαςαρ και ο αρςων των υιων ισσαςαρ ναχα-

ναηλ υιος σωγαρ

6. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρες

και πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

7. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι ϕυλης Ϲα-

ϐουλων και ο αρςων των υιων Ϲαβουλων ελιαβ

υιος ςαιλων

8. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι επτα και

πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

9. παντες οι επεσκεµµενοι εκ της παρεµβολης

ιουδα εκατον ογδοηκοντα ςιλιαδες και εξακι-

σςιλιοι και τετρακοσιοι συν δυναµει αυτων πρω-

τοι εξαρουσιν

10. ταγµα παρεµβολης ϱουβην προς λιβα συν

δυναµει αυτων και ο αρςων των υιων ϱουβην

ελισουρ υιος σεδιουρ

11. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι εξ και τεσ-

σαρακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

12. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι αυτου

ϕυλης συµεων και ο αρςων των υιων συµεων

σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

13. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι εννεα και

πεντηκοντα ςιλιαδες και τριακοσιοι

14. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι αυτου

ϕυλης γαδ και ο αρςων των υιων γαδ ελισαφ

υιος ϱαγουηλ

15. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι πεντε και

τεσσαρακοντα ςιλιαδες και εξακοσιοι και πεν-

τηκοντα

16. παντες οι επεσκεµµενοι της παρεµβολης

ϱουβην εκατον πεντηκοντα µια ςιλιαδες και τε-

τρακοσιοι και πεντηκοντα συν δυναµει αυτων

δευτεροι εξαρουσιν

17. και αρχησεται η σκηνη του µαρτυριου και

η παρεµβολη των λευιτων µεσον των παρεµ-

ϐολων ως και παρεµβαλλουσιν ουτως και εξα-

ϱουσιν εκαστος εςοµενος καχ ηγεµονιαν

18. ταγµα παρεµβολης εφραιµ παρα χαλασ-

σαν συν δυναµει αυτων και ο αρςων των υιων

εφραιµ ελισαµα υιος εµιουδ

19. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρα-

κοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

20. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι ϕυλης

µανασση και ο αρςων των υιων µανασση γαµα-

λιηλ υιος ϕαδασσουρ

21. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και

τριακοντα ςιλιαδες και διακοσιοι

22. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι ϕυλης

ϐενιαµιν και ο αρςων των υιων ϐενιαµιν αβιδαν

υιος γαδεωνι

23. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι πεντε και

τριακοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

24. παντες οι επεσκεµµενοι της παρεµβολης

εφραιµ εκατον ςιλιαδες και οκτακισςιλιοι και

εκατον συν δυναµει αυτων τριτοι εξαρουσιν

25. ταγµα παρεµβολης δαν προς ϐορραν συν

δυναµει αυτων και ο αρςων των υιων δαν αςιε-

Ϲερ υιος αµισαδαι

26. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και

εξηκοντα ςιλιαδες και επτακοσιοι

27. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι αυτου

ϕυλης ασηρ και ο αρςων των υιων ασηρ ϕα-

γαιηλ υιος εςραν

28. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι µια και

τεσσαρακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

29. και οι παρεµβαλλοντες εςοµενοι ϕυλης

νεφχαλι και ο αρςων των υιων νεφχαλι αςιρε

υιος αιναν

30. δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τρεις και

πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

31. παντες οι επεσκεµµενοι της παρεµβολης

δαν εκατον και πεντηκοντα επτα ςιλιαδες και

εξακοσιοι εσςατοι εξαρουσιν κατα ταγµα αυτων

32. αυτη η επισκεψις των υιων ισραηλ κατ

οικους πατριων αυτων πασα η επισκεψις των

παρεµβολων συν ταις δυναµεσιν αυτων εξακο-

σιαι ςιλιαδες και τρισςιλιοι πεντακοσιοι πεντη-

κοντα

33. οι δε λευιται ου συνεπεσκεπησαν εν αυτοις

καχα ενετειλατο κυριος τω µωυση

34. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ παντα οσα

συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως παρενεβα-

λον κατα ταγµα αυτων και ουτως εξηρον εκα-

στος εςοµενοι κατα δηµους αυτων κατ οικους

πατριων αυτων
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Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-4m3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και αυται αι γενεσεις ααρων και µωυση εν

η ηµερα ελαλησεν κυριος τω µωυση εν ορει

σινα

2. και ταυτα τα ονοµατα των υιων ααρων πρω-

τοτοκος ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιχαµαρ

3. ταυτα τα ονοµατα των υιων ααρων οι ιερεις

οι ηλειµµενοι ους ετελειωσαν τας ςειρας αυτων

ιερατευειν

4. και ετελευτησεν ναδαβ και αβιουδ εναν-

τι κυριου προσφεροντων αυτων πυρ αλλοτριον

εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα και παιδια ουκ

ην αυτοις και ιερατευσεν ελεαζαρ και ιχαµαρ

µετ ααρων του πατρος αυτων

5. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

6. λαβε την ϕυλην λευι και στησεις αυτους

εναντιον ααρων του ιερεως και λειτουργησο-

υσιν αυτω

7. και ϕυλαξουσιν τας ϕυλακας αυτου και τας

ϕυλακας των υιων ισραηλ εναντι της σκηνης

του µαρτυριου εργαζεσχαι τα εργα της σκηνης

8. και ϕυλαξουσιν παντα τα σκευη της σκηνης

του µαρτυριου και τας ϕυλακας των υιων

ισραηλ κατα παντα τα εργα της σκηνης

9. και δωσεις τους λευιτας ααρων και τοις υιο-

ις αυτου τοις ιερευσιν δοµα δεδοµενοι ουτοι µοι

εισιν απο των υιων ισραηλ

10. και ααρων και τους υιους αυτου καταστη-

σεις επι της σκηνης του µαρτυριου και ϕυλα-

ξουσιν την ιερατειαν αυτων και παντα τα κατα

τον ϐωµον και εσω του καταπετασµατος και ο

αλλογενης ο απτοµενος αποχανειται

11. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12. και εγω ιδου ειληφα τους λευιτας εκ µε-

σου των υιων ισραηλ αντι παντος πρωτοτοκου

διανοιγοντος µητραν παρα των υιων ισραηλ λυ-

τρα αυτων εσονται και εσονται εµοι οι λευιται

13. εµοι γαρ παν πρωτοτοκον εν η ηµερα επα-

ταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτου ηγιασα

εµοι παν πρωτοτοκον εν ισραηλ απο ανχρωπου

εως κτηνους εµοι εσονται εγω κυριος

14. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη

ερηµω σινα λεγων

15. επισκεψαι τους υιους λευι κατ οικους πα-

τριων αυτων κατα δηµους αυτων κατα συγγε-

νειας αυτων παν αρσενικον απο µηνιαιου και

επανω επισκεψασχε αυτους

16. και επεσκεψαντο αυτους µωυσης και

ααρων δια ϕωνης κυριου ον τροπον συνεταξεν

αυτοις κυριος

17. και ησαν ουτοι οι υιοι λευι εξ ονοµατων

αυτων γεδσων κααχ και µεραρι

18. και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων

κατα δηµους αυτων λοβενι και σεµει

19. και υιοι κααχ κατα δηµους αυτων αµραµ

και ισσααρ ςεβρων και οζιηλ

20. και υιοι µεραρι κατα δηµους αυτων µο-

ολι και µουσι ουτοι εισιν δηµοι των λευιτων κατ

οικους πατριων αυτων

21. τω γεδσων δηµος του λοβενι και δηµος του

σεµει ουτοι δηµοι του γεδσων

22. η επισκεψις αυτων κατα αριχµον παντος

αρσενικου απο µηνιαιου και επανω η επισκεψις

αυτων επτακισςιλιοι και πεντακοσιοι

23. και υιοι γεδσων οπισω της σκηνης παρα

χαλασσαν παρεµβαλουσιν

24. και ο αρςων οικου πατριας του δηµου του

γεδσων ελισαφ υιος λαηλ

25. και η ϕυλακη υιων γεδσων εν τη σκηνη

του µαρτυριου η σκηνη και το καλυµµα και το

κατακαλυµµα της χυρας της σκηνης του µαρ-

τυριου

26. και τα ιστια της αυλης και το καταπετασµα

της πυλης της αυλης της ουσης επι της σκηνης

και τα καταλοιπα παντων των εργων αυτου

27. τω κααχ δηµος ο αµραµις και δηµος ο σα-

αρις και δηµος ο ςεβρωνις και δηµος ο οζιηλις

ουτοι εισιν δηµοι του κααχ

28. κατα αριχµον παν αρσενικον απο µηνια-

ιου και επανω οκτακισςιλιοι και εξακοσιοι ϕυ-

λασσοντες τας ϕυλακας των αγιων

29. οι δηµοι των υιων κααχ παρεµβαλουσιν

εκ πλαγιων της σκηνης κατα λιβα

30. και ο αρςων οικου πατριων των δηµων του

κααχ ελισαφαν υιος οζιηλ

31. και η ϕυλακη αυτων η κιβωτος και η τρα-

πεζα και η λυςνια και τα χυσιαστηρια και τα

σκευη του αγιου οσα λειτουργουσιν εν αυτοις

και το κατακαλυµµα και παντα τα εργα αυτων
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32. και ο αρςων επι των αρςοντων των λευιτων

ελεαζαρ ο υιος ααρων του ιερεως καχεσταµε-

νος ϕυλασσειν τας ϕυλακας των αγιων

33. τω µεραρι δηµος ο µοολι και δηµος ο µουσι

ουτοι εισιν δηµοι µεραρι

34. η επισκεψις αυτων κατα αριχµον παν αρ-

σενικον απο µηνιαιου και επανω εξακισςιλιοι

και πεντηκοντα

35. και ο αρςων οικου πατριων του δηµου του

µεραρι σουριηλ υιος αβιςαιλ εκ πλαγιων της

σκηνης παρεµβαλουσιν προς ϐορραν

36. η επισκεψις η ϕυλακη υιων µεραρι τας

κεφαλιδας της σκηνης και τους µοςλους αυτης

και τους στυλους αυτης και τας ϐασεις αυτης

και παντα τα σκευη αυτων και τα εργα αυτων

37. και τους στυλους της αυλης κυκλω και

τας ϐασεις αυτων και τους πασσαλους και τους

καλους αυτων

38. και οι παρεµβαλλοντες κατα προσωπον

της σκηνης του µαρτυριου απ ανατολης µωυσης

και ααρων και οι υιοι αυτου ϕυλασσοντες τας

ϕυλακας του αγιου εις τας ϕυλακας των υιων

ισραηλ και ο αλλογενης ο απτοµενος αποχα-

νειται

39. πασα η επισκεψις των λευιτων ους επε-

σκεψατο µωυσης και ααρων δια ϕωνης κυριου

κατα δηµους αυτων παν αρσενικον απο µηνια-

ιου και επανω δυο και εικοσι ςιλιαδες

40. και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

επισκεψαι παν πρωτοτοκον αρσεν των υιων

ισραηλ απο µηνιαιου και επανω και λαβε τον

αριχµον εξ ονοµατος

41. και ληµψη τους λευιτας εµοι εγω κυριος

αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ

και τα κτηνη των λευιτων αντι παντων των πρω-

τοτοκων εν τοις κτηνεσιν των υιων ισραηλ

42. και επεσκεψατο µωυσης ον τροπον ενε-

τειλατο κυριος παν πρωτοτοκον εν τοις υιοις

ισραηλ

43. και εγενοντο παντα τα πρωτοτοκα τα αρ-

σενικα κατα αριχµον εξ ονοµατος απο µηνια-

ιου και επανω εκ της επισκεψεως αυτων δυο

και εικοσι ςιλιαδες τρεις και εβδοµηκοντα και

διακοσιοι

44. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

45. λαβε τους λευιτας αντι παντων των πρω-

τοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευ-

ιτων αντι των κτηνων αυτων και εσονται εµοι οι

λευιται εγω κυριος

46. και τα λυτρα τριων και εβδοµηκοντα και

διακοσιων οι πλεοναζοντες παρα τους λευιτας

απο των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ

47. και ληµψη πεντε σικλους κατα κεφαλην

κατα το διδραςµον το αγιον ληµψη εικοσι οβο-

λους του σικλου

48. και δωσεις το αργυριον ααρων και τοις

υιοις αυτου λυτρα των πλεοναζοντων εν αυτοις

49. και ελαβεν µωυσης το αργυριον τα λυ-

τρα των πλεοναζοντων εις την εκλυτρωσιν των

λευιτων

50. παρα των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ

ελαβεν το αργυριον ςιλιους τριακοσιους εξη-

κοντα πεντε σικλους κατα τον σικλον τον αγιον

51. και εδωκεν µωυσης τα λυτρα των πλεονα-

Ϲοντων ααρων και τοις υιοις αυτου δια ϕωνης

κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-4m4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

2. λαβε το κεφαλαιον των υιων κααχ εκ µε-

σου υιων λευι κατα δηµους αυτων κατ οικους

πατριων αυτων

3. απο εικοσι και πεντε ετων και επανω και

εως πεντηκοντα ετων πας ο εισπορευοµενος λε-

ιτουργειν ποιησαι παντα τα εργα εν τη σκηνη

του µαρτυριου

4. και ταυτα τα εργα των υιων κααχ εν τη

σκηνη του µαρτυριου αγιον των αγιων

5. και εισελευσεται ααρων και οι υιοι αυ-

του οταν εξαιρη η παρεµβολη και καχελουσιν

το καταπετασµα το συσκιαζον και κατακαλυψ-

ουσιν εν αυτω την κιβωτον του µαρτυριου

6. και επιχησουσιν επ αυτο κατακαλυµµα δερ-

µα υακινχινον και επιβαλουσιν επ αυτην ιµα-

τιον ολον υακινχινον ανωχεν και διεµβαλουσιν

τους αναφορεις

7. και επι την τραπεζαν την προκειµενην επι-

ϐαλουσιν επ αυτην ιµατιον ολοπορφυρον και
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τα τρυβλια και τας χυισκας και τους κυαχους

και τα σπονδεια εν οις σπενδει και οι αρτοι οι

δια παντος επ αυτης εσονται

8. και επιβαλουσιν επ αυτην ιµατιον κοκκι-

νον και καλυψουσιν αυτην καλυµµατι δερµα-

τινω υακινχινω και διεµβαλουσιν δι αυτης τους

αναφορεις

9. και ληµψονται ιµατιον υακινχινον και κα-

λυψουσιν την λυςνιαν την ϕωτιζουσαν και τους

λυςνους αυτης και τας λαβιδας αυτης και τας

επαρυστριδας αυτης και παντα τα αγγεια του

ελαιου οις λειτουργουσιν εν αυτοις

10. και εµβαλουσιν αυτην και παντα τα σκευη

αυτης εις καλυµµα δερµατινον υακινχινον και

επιχησουσιν αυτην επ αναφορεων

11. και επι το χυσιαστηριον το ςρυσουν επικα-

λυψουσιν ιµατιον υακινχινον και καλυψουσιν

αυτο καλυµµατι δερµατινω υακινχινω και διεµ-

ϐαλουσιν τους αναφορεις αυτου

12. και ληµψονται παντα τα σκευη τα λειτουρ-

γικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοις εν τοις αγιο-

ις και εµβαλουσιν εις ιµατιον υακινχινον και

καλυψουσιν αυτα καλυµµατι δερµατινω υακι-

νχινω και επιχησουσιν επι αναφορεις

13. και τον καλυπτηρα επιχησει επι το χυ-

σιαστηριον και επικαλυψουσιν επ αυτο ιµατιον

ολοπορφυρον

14. και επιχησουσιν επ αυτο παντα τα σκευη

οσοις λειτουργουσιν επ αυτο εν αυτοις και τα

πυρεια και τας κρεαγρας και τας ϕιαλας και

τον καλυπτηρα και παντα τα σκευη του χυ-

σιαστηριου και επιβαλουσιν επ αυτο καλυµµα

δερµατινον υακινχινον και διεµβαλουσιν τους

αναφορεις αυτου και ληµψονται ιµατιον πορ-

ϕυρουν και συγκαλυψουσιν τον λουτηρα και

την ϐασιν αυτου και εµβαλουσιν αυτα εις κα-

λυµµα δερµατινον υακινχινον και επιχησουσιν

επι αναφορεις

15. και συντελεσουσιν ααρων και οι υιοι αυ-

του καλυπτοντες τα αγια και παντα τα σκευη τα

αγια εν τω εξαιρειν την παρεµβολην και µετα

ταυτα εισελευσονται υιοι κααχ αιρειν και ους

αψονται των αγιων ινα µη αποχανωσιν ταυτα

αρουσιν οι υιοι κααχ εν τη σκηνη του µαρτυριου

16. επισκοπος ελεαζαρ υιος ααρων του ιερεως

το ελαιον του ϕωτος και το χυµιαµα της συνχε-

σεως και η χυσια η καχ ηµεραν και το ελαιον

της ςρισεως η επισκοπη ολης της σκηνης και

οσα εστιν εν αυτη εν τω αγιω εν πασι τοις εργοις

17. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

18. µη ολεχρευσητε της ϕυλης τον δηµον τον

κααχ εκ µεσου των λευιτων

19. τουτο ποιησατε αυτοις και Ϲησονται και ου

µη αποχανωσιν προσπορευοµενων αυτων προς

τα αγια των αγιων ααρων και οι υιοι αυτου

προσπορευεσχωσαν και καταστησουσιν αυτους

εκαστον κατα την αναφοραν αυτου

20. και ου µη εισελχωσιν ιδειν εξαπινα τα

αγια και αποχανουνται

21. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

22. λαβε την αρςην των υιων γεδσων και το-

υτους κατ οικους πατριων αυτων κατα δηµους

αυτων

23. απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω

εως πεντηκονταετους επισκεψαι αυτους πας ο

εισπορευοµενος λειτουργειν και ποιειν τα εργα

αυτου εν τη σκηνη του µαρτυριου

24. αυτη η λειτουργια του δηµου του γεδσων

λειτουργειν και αιρειν

25. και αρει τας δερρεις της σκηνης και την

σκηνην του µαρτυριου και το καλυµµα αυτης

και το καλυµµα το υακινχινον το ον επ αυτης

ανωχεν και το καλυµµα της χυρας της σκηνης

του µαρτυριου

26. και τα ιστια της αυλης οσα επι της σκηνης

του µαρτυριου και τα περισσα και παντα τα

σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυ-

τοις ποιησουσιν

27. κατα στοµα ααρων και των υιων αυτου εσ-

ται η λειτουργια των υιων γεδσων κατα πασας

τας λειτουργιας αυτων και κατα παντα τα αρ-

τα δι αυτων και επισκεψη αυτους εξ ονοµατων

παντα τα αρτα υπ αυτων

28. αυτη η λειτουργια των υιων γεδσων εν τη

σκηνη του µαρτυριου και η ϕυλακη αυτων εν

ςειρι ιχαµαρ του υιου ααρων του ιερεως

29. υιοι µεραρι κατα δηµους αυτων κατ οικους

πατριων αυτων επισκεψασχε αυτους

30. απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω

εως πεντηκονταετους επισκεψασχε αυτους πας

ο εισπορευοµενος λειτουργειν τα εργα της

σκηνης του µαρτυριου

148 L R Biblia Grecka



Księga Liczb L R Rozdział 5

31. και ταυτα τα ϕυλαγµατα των αιροµενων

υπ αυτων κατα παντα τα εργα αυτων εν

τη σκηνη του µαρτυριου τας κεφαλιδας της

σκηνης και τους µοςλους και τους στυλους αυ-

της και τας ϐασεις αυτης και το κατακαλυµµα

και αι ϐασεις αυτων και οι στυλοι αυτων και το

κατακαλυµµα της χυρας της σκηνης

32. και τους στυλους της αυλης κυκλω και αι

ϐασεις αυτων και τους στυλους του καταπετα-

σµατος της πυλης της αυλης και τας ϐασεις αυ-

των και τους πασσαλους αυτων και τους καλο-

υς αυτων και παντα τα σκευη αυτων και παντα

τα λειτουργηµατα αυτων εξ ονοµατων επισκεψ-

ασχε αυτους και παντα τα σκευη της ϕυλακης

των αιροµενων υπ αυτων

33. αυτη η λειτουργια δηµου υιων µεραρι εν

πασιν τοις εργοις αυτων εν τη σκηνη του µαρ-

τυριου εν ςειρι ιχαµαρ υιου ααρων του ιερεως

34. και επεσκεψατο µωυσης και ααρων και οι

αρςοντες ισραηλ τους υιους κααχ κατα δηµους

αυτων κατ οικους πατριων αυτων

35. απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως

πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος λειτο-

υργειν και ποιειν εν τη σκηνη του µαρτυριου

36. και εγενετο η επισκεψις αυτων κατα δηµο-

υς αυτων δισςιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα

37. αυτη η επισκεψις δηµου κααχ πας ο λε-

ιτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου καχα επε-

σκεψατο µωυσης και ααρων δια ϕωνης κυριου

εν ςειρι µωυση

38. και επεσκεπησαν υιοι γεδσων κατα δηµο-

υς αυτων κατ οικους πατριων αυτων

39. απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως

πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος λειτο-

υργειν και ποιειν τα εργα εν τη σκηνη του µαρ-

τυριου

40. και εγενετο η επισκεψις αυτων κατα δηµο-

υς αυτων κατ οικους πατριων αυτων δισςιλιοι

εξακοσιοι τριακοντα

41. αυτη η επισκεψις δηµου υιων γεδσων πας

ο λειτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου ους

επεσκεψατο µωυσης και ααρων δια ϕωνης κυ-

ϱιου εν ςειρι µωυση

42. επεσκεπησαν δε και δηµος υιων µεραρι

κατα δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυτων

43. απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως

πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος λειτο-

υργειν προς τα εργα της σκηνης του µαρτυριου

44. και εγενηχη η επισκεψις αυτων κατα

δηµους αυτων κατ οικους πατριων αυτων τρι-

σςιλιοι και διακοσιοι

45. αυτη η επισκεψις δηµου υιων µεραρι ους

επεσκεψατο µωυσης και ααρων δια ϕωνης κυ-

ϱιου εν ςειρι µωυση

46. παντες οι επεσκεµµενοι ους επεσκεψατο

µωυσης και ααρων και οι αρςοντες ισραηλ τους

λευιτας κατα δηµους κατ οικους πατριων αυτων

47. απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως

πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος προς το

εργον των εργων και τα εργα τα αιροµενα εν τη

σκηνη του µαρτυριου

48. και εγενηχησαν οι επισκεπεντες οκτακι-

σςιλιοι πεντακοσιοι ογδοηκοντα

49. δια ϕωνης κυριου επεσκεψατο αυτους εν

ςειρι µωυση ανδρα κατ ανδρα επι των εργων

αυτων και επι ων αιρουσιν αυτοι και επεσκεπη-

σαν ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-4m5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. προσταξον τοις υιοις ισραηλ και εξαποστε-

ιλατωσαν εκ της παρεµβολης παντα λεπρον

και παντα γονορρυη και παντα ακαχαρτον επι

ψυςη

3. απο αρσενικου εως χηλυκου εξαποστειλατε

εξω της παρεµβολης και ου µη µιανουσιν τας

παρεµβολας αυτων εν οις εγω καταγινοµαι εν

αυτοις

4. και εποιησαν ουτως οι υιοι ισραηλ και εξα-

πεστειλαν αυτους εξω της παρεµβολης καχα

ελαλησεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν οι

υιοι ισραηλ

5. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

6. λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων ανηρ η

γυνη οστις εαν ποιηση απο των αµαρτιων των

ανχρωπινων και παριδων παριδη και πληµ-

µεληση η ψυςη εκεινη

7. εξαγορευσει την αµαρτιαν ην εποιησεν και

αποδωσει την πληµµελειαν το κεφαλαιον και

Biblia Grecka L R 149



Rozdział 6 L R Księga Liczb

το επιπεµπτον αυτου προσχησει επ αυτο και

αποδωσει τινι επληµµελησεν αυτω

8. εαν δε µη η τω ανχρωπω ο αγςιστευων ωστε

αποδουναι αυτω το πληµµεληµα προς αυτον το

πληµµεληµα το αποδιδοµενον κυριω τω ιερει

εσται πλην του κριου του ιλασµου δι ου εξιλα-

σεται εν αυτω περι αυτου

9. και πασα απαρςη κατα παντα τα αγιαζο-

µενα εν υιοις ισραηλ οσα αν προσφερωσιν τω

κυριω τω ιερει αυτω εσται

10. και εκαστου τα ηγιασµενα αυτου εσται

ανηρ ος εαν δω τω ιερει αυτω εσται

11. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους ανδρος ανδρος εαν παραβη η γυνη αυ-

του και παριδη αυτον υπεριδουσα

13. και κοιµηχη τις µετ αυτης κοιτην σπερµα-

τος και λαχη εξ οφχαλµων του ανδρος αυτης

και κρυψη αυτη δε η µεµιαµµενη και µαρτυς

µη ην µετ αυτης και αυτη µη η συνειληµµενη

14. και επελχη αυτω πνευµα Ϲηλωσεως και

Ϲηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µεµιανται

η επελχη αυτω πνευµα Ϲηλωσεως και Ϲηλωση

την γυναικα αυτου αυτη δε µη η µεµιαµµενη

15. και αξει ο ανχρωπος την γυναικα αυτου

προς τον ιερεα και προσοισει το δωρον περι αυ-

της το δεκατον του οιφι αλευρον κριχινον ουκ

επιςεει επ αυτο ελαιον ουδε επιχησει επ αυ-

το λιβανον εστιν γαρ χυσια Ϲηλοτυπιας χυσια

µνηµοσυνου αναµιµνησκουσα αµαρτιαν

16. και προσαξει αυτην ο ιερευς και στησει

αυτην εναντι κυριου

17. και ληµψεται ο ιερευς υδωρ καχαρον Ϲων

εν αγγειω οστρακινω και της γης της ουσης επι

του εδαφους της σκηνης του µαρτυριου και λα-

ϐων ο ιερευς εµβαλει εις το υδωρ

18. και στησει ο ιερευς την γυναικα εναντι

κυριου και αποκαλυψει την κεφαλην της γυνα-

ικος και δωσει επι τας ςειρας αυτης την χυσιαν

του µνηµοσυνου την χυσιαν της Ϲηλοτυπιας εν

δε τη ςειρι του ιερεως εσται το υδωρ του ελεγµου

του επικαταρωµενου τουτου

19. και ορκιει αυτην ο ιερευς και ερει τη γυ-

ναικι ει µη κεκοιµηται τις µετα σου ει µη παρα-

ϐεβηκας µιανχηναι υπο τον ανδρα τον σεαυτης

αχωα ισχι απο του υδατος του ελεγµου του επι-

καταρωµενου τουτου

20. ει δε συ παραβεβηκας υπ ανδρος ουσα η

µεµιανσαι και εδωκεν τις την κοιτην αυτου εν

σοι πλην του ανδρος σου

21. και ορκιει ο ιερευς την γυναικα εν τοις

ορκοις της αρας ταυτης και ερει ο ιερευς τη

γυναικι δωη κυριος σε εν αρα και ενορκιον εν

µεσω του λαου σου εν τω δουναι κυριον τον

µηρον σου διαπεπτωκοτα και την κοιλιαν σου

πεπρησµενην

22. και εισελευσεται το υδωρ το επικαταρωµε-

νον τουτο εις την κοιλιαν σου πρησαι γαστερα

και διαπεσειν µηρον σου και ερει η γυνη γενοιτο

γενοιτο

23. και γραψει ο ιερευς τας αρας ταυτας εις

ϐιβλιον και εξαλειψει εις το υδωρ του ελεγµου

του επικαταρωµενου

24. και ποτιει την γυναικα το υδωρ του ελεγ-

µου του επικαταρωµενου και εισελευσεται εις

αυτην το υδωρ το επικαταρωµενον του ελεγµου

25. και ληµψεται ο ιερευς εκ ςειρος της γυ-

ναικος την χυσιαν της Ϲηλοτυπιας και επιχησει

την χυσιαν εναντι κυριου και προσοισει αυτην

προς το χυσιαστηριον

26. και δραξεται ο ιερευς απο της χυσιας το

µνηµοσυνον αυτης και ανοισει αυτο επι το χυ-

σιαστηριον και µετα ταυτα ποτιει την γυναικα

το υδωρ

27. και εσται εαν η µεµιαµµενη και ληχη λα-

χη τον ανδρα αυτης και εισελευσεται εις αυ-

την το υδωρ του ελεγµου το επικαταρωµενον

και πρησχησεται την κοιλιαν και διαπεσειται ο

µηρος αυτης και εσται η γυνη εις αραν εν τω

λαω αυτης

28. εαν δε µη µιανχη η γυνη και καχαρα η

και αχωα εσται και εκσπερµατιει σπερµα

29. ουτος ο νοµος της Ϲηλοτυπιας ω εαν πα-

ϱαβη η γυνη υπ ανδρος ουσα και µιανχη

30. η ανχρωπος ω εαν επελχη επ αυτον πνευ-

µα Ϲηλωσεως και Ϲηλωση την γυναικα αυτου

και στησει την γυναικα αυτου εναντι κυριου και

ποιησει αυτη ο ιερευς παντα τον νοµον τουτον

31. και αχωος εσται ο ανχρωπος απο αµαρ-

τιας και η γυνη εκεινη ληµψεται την αµαρτιαν

αυτης
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Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-4m6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους ανηρ η γυνη ος εαν µεγαλως ευξηται

ευςην αφαγνισασχαι αγνειαν κυριω

3. απο οινου και σικερα αγνισχησεται απο

οινου και οξος εξ οινου και οξος εκ σικερα ου

πιεται και οσα κατεργαζεται εκ σταφυλης ου

πιεται και σταφυλην προσφατον και σταφιδα

ου ϕαγεται

4. πασας τας ηµερας της ευςης αυτου απο

παντων οσα γινεται εξ αµπελου οινον απο στεµ-

ϕυλων εως γιγαρτου ου ϕαγεται

5. πασας τας ηµερας της ευςης του αγνισµου

ξυρον ουκ επελευσεται επι την κεφαλην αυτου

εως αν πληρωχωσιν αι ηµεραι οσας ηυξατο κυ-

ϱιω αγιος εσται τρεφων κοµην τριςα κεφαλης

6. πασας τας ηµερας της ευςης κυριω επι παση

ψυςη τετελευτηκυια ουκ εισελευσεται

7. επι πατρι και επι µητρι και επ αδελφω και

επ αδελφη ου µιανχησεται επ αυτοις αποχα-

νοντων αυτων οτι ευςη χεου αυτου επ αυτω επι

κεφαλης αυτου

8. πασας τας ηµερας της ευςης αυτου αγιος

εσται κυριω

9. εαν δε τις αποχανη εξαπινα επ αυτω πα-

ϱαςρηµα µιανχησεται η κεφαλη ευςης αυτου

και ξυρησεται την κεφαλην αυτου η αν ηµερα

καχαρισχη τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηχησεται

10. και τη ηµερα τη ογδοη οισει δυο τρυγονας

η δυο νεοσσους περιστερων προς τον ιερεα επι

τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου

11. και ποιησει ο ιερευς µιαν περι αµαρτιας

και µιαν εις ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι

αυτου ο ιερευς περι ων ηµαρτεν περι της ψυςης

και αγιασει την κεφαλην αυτου εν εκεινη τη

ηµερα

12. η ηγιασχη κυριω τας ηµερας της ευςης

και προσαξει αµνον ενιαυσιον εις πληµµελειαν

και αι ηµεραι αι προτεραι αλογοι εσονται οτι

εµιανχη κεφαλη ευςης αυτου

13. και ουτος ο νοµος του ευξαµενου η αν

ηµερα πληρωση ηµερας ευςης αυτου προσοισει

αυτος παρα τας χυρας της σκηνης του µαρτυ-

ϱιου

14. και προσαξει το δωρον αυτου κυριω αµνον

ενιαυσιον αµωµον ενα εις ολοκαυτωσιν και αµ-

ναδα ενιαυσιαν αµωµον µιαν εις αµαρτιαν και

κριον ενα αµωµον εις σωτηριον

15. και κανουν αζυµων σεµιδαλεως αρτους

αναπεποιηµενους εν ελαιω και λαγανα αζυ-

µα κεςρισµενα εν ελαιω και χυσια αυτων και

σπονδη αυτων

16. και προσοισει ο ιερευς εναντι κυριου και

ποιησει το περι αµαρτιας αυτου και το ολοκαυ-

τωµα αυτου

17. και τον κριον ποιησει χυσιαν σωτηριου κυ-

ϱιω επι τω κανω των αζυµων και ποιησει ο ιε-

ϱευς την χυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου

18. και ξυρησεται ο ηυγµενος παρα τας χυ-

ϱας της σκηνης του µαρτυριου την κεφαλην της

ευςης αυτου και επιχησει τας τριςας επι το πυρ

ο εστιν υπο την χυσιαν του σωτηριου

19. και ληµψεται ο ιερευς τον ϐραςιονα εφχον

απο του κριου και αρτον ενα αζυµον απο του

κανου και λαγανον αζυµον εν και επιχησει επι

τας ςειρας του ηυγµενου µετα το ξυρησασχαι

αυτον την ευςην αυτου

20. και προσοισει αυτα ο ιερευς επιχεµα εναν-

τι κυριου αγιον εσται τω ιερει επι του στηχυνιου

του επιχεµατος και επι του ϐραςιονος του αφα-

ιρεµατος και µετα ταυτα πιεται ο ηυγµενος οινον

21. ουτος ο νοµος του ευξαµενου ος αν ευ-

ξηται κυριω δωρον αυτου κυριω περι της ευςης

ςωρις ων αν ευρη η ςειρ αυτου κατα δυναµιν της

ευςης αυτου ην αν ευξηται κατα νοµον αγνειας

22. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

23. λαλησον ααρων και τοις υιοις αυτου λε-

γων ουτως ευλογησετε τους υιους ισραηλ λε-

γοντες αυτοις και επιχησουσιν το ονοµα µου επι

τους υιους ισραηλ και εγω κυριος ευλογησω

αυτους

24. ευλογησαι σε κυριος και ϕυλαξαι σε

25. επιφαναι κυριος το προσωπον αυτου επι

σε και ελεησαι σε

26. επαραι κυριος το προσωπον αυτου επι σε

και δωη σοι ειρηνην
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Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-4m7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και εγενετο η ηµερα συνετελεσεν µωυσης

ωστε αναστησαι την σκηνην και εςρισεν αυτην

και ηγιασεν αυτην και παντα τα σκευη αυτης

και το χυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτου

και εςρισεν αυτα και ηγιασεν αυτα

2. και προσηνεγκαν οι αρςοντες ισραηλ δωδε-

κα αρςοντες οικων πατριων αυτων ουτοι αρςον-

τες ϕυλων ουτοι οι παρεστηκοτες επι της επι-

σκοπης

3. και ηνεγκαν τα δωρα αυτων εναντι κυριου

εξ αµαξας λαµπηνικας και δωδεκα ϐοας αµα-

ξαν παρα δυο αρςοντων και µοσςον παρα εκα-

στου και προσηγαγον εναντιον της σκηνης

4. και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

5. λαβε παρ αυτων και εσονται προς τα εργα

τα λειτουργικα της σκηνης του µαρτυριου και

δωσεις αυτα τοις λευιταις εκαστω κατα την αυ-

του λειτουργιαν

6. και λαβων µωυσης τας αµαξας και τους

ϐοας εδωκεν αυτα τοις λευιταις

7. τας δυο αµαξας και τους τεσσαρας ϐοας

εδωκεν τοις υιοις γεδσων κατα τας λειτουργιας

αυτων

8. και τας τεσσαρας αµαξας και τους οκτω ϐο-

ας εδωκεν τοις υιοις µεραρι κατα τας λειτουρ-

γιας αυτων δια ιχαµαρ υιου ααρων του ιερεως

9. και τοις υιοις κααχ ουκ εδωκεν οτι τα λειτο-

υργηµατα του αγιου εςουσιν επ ωµων αρουσιν

10. και προσηνεγκαν οι αρςοντες εις τον εγκα-

ινισµον του χυσιαστηριου εν τη ηµερα η εςρισεν

αυτο και προσηνεγκαν οι αρςοντες τα δωρα αυ-

των απεναντι του χυσιαστηριου

11. και ειπεν κυριος προς µωυσην αρςων εις

καχ ηµεραν αρςων καχ ηµεραν προσοισουσιν

τα δωρα αυτων εις τον εγκαινισµον του χυσια-

στηριου

12. και ην ο προσφερων τη ηµερα τη πρωτη

το δωρον αυτου ναασσων υιος αµιναδαβ αρςων

της ϕυλης ιουδα

13. και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυ-

ϐλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη

αυτου ϕιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σι-

κλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα

πληρη σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω

εις χυσιαν

14. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

15. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

16. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

17. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ναασσων υιου αµιναδαβ

18. τη ηµερα τη δευτερα προσηνεγκεν ναχα-

ναηλ υιος σωγαρ αρςων της ϕυλης ισσαςαρ

19. και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυ-

ϐλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη

αυτου ϕιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σι-

κλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα

πληρη σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω

εις χυσιαν

20. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

21. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

22. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

23. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ναχαναηλ υιου σωγαρ

24. τη ηµερα τη τριτη αρςων των υιων Ϲαβο-

υλων ελιαβ υιος ςαιλων

25. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

26. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

27. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

28. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

29. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ελιαβ υιου ςαιλων

30. τη ηµερα τη τεταρτη αρςων των υιων ϱο-

υβην ελισουρ υιος σεδιουρ

31. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν
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αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

32. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

33. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

34. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

35. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ελισουρ υιου σεδιουρ

36. τη ηµερα τη πεµπτη αρςων των υιων συ-

µεων σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

37. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

38. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

39. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

40. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

41. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον σαλαµιηλ υιου σουρισα-

δαι

42. τη ηµερα τη εκτη αρςων των υιων γαδ ελι-

σαφ υιος ϱαγουηλ

43. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

44. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

45. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

46. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

47. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ελισαφ υιου ϱαγουηλ

48. τη ηµερα τη εβδοµη αρςων των υιων εφρα-

ιµ ελισαµα υιος εµιουδ

49. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

50. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

51. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

52. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

53. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ελισαµα υιου εµιουδ

54. τη ηµερα τη ογδοη αρςων των υιων µα-

νασση γαµαλιηλ υιος ϕαδασσουρ

55. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

56. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

57. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

58. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

59. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον γαµαλιηλ υιου ϕαδασσο-

υρ

60. τη ηµερα τη ενατη αρςων των υιων ϐενια-

µιν αβιδαν υιος γαδεωνι

61. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

62. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

63. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

64. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

65. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον αβιδαν υιου γαδεωνι

66. τη ηµερα τη δεκατη αρςων των υιων δαν

αςιεζερ υιος αµισαδαι

67. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν
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αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

68. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

69. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

70. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

71. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον αςιεζερ υιου αµισαδαι

72. τη ηµερα τη ενδεκατη αρςων των υιων

ασηρ ϕαγαιηλ υιος εςραν

73. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

74. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

75. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

76. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

77. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον ϕαγαιηλ υιου εςραν

78. τη ηµερα τη δωδεκατη αρςων των υιων

νεφχαλι αςιρε υιος αιναν

79. το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν

τριακοντα και εκατον ολκη αυτου ϕιαλην µιαν

αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον

τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως αναπε-

ποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

80. χυισκην µιαν δεκα ςρυσων πληρη χυµια-

µατος

81. µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµνον ενα

ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

82. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

83. και εις χυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο

κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας

πεντε τουτο το δωρον αςιρε υιου αιναν

84. ουτος ο εγκαινισµος του χυσιαστηριου η

ηµερα εςρισεν αυτο παρα των αρςοντων των

υιων ισραηλ τρυβλια αργυρα δωδεκα ϕιαλαι

αργυραι δωδεκα χυισκαι ςρυσαι δωδεκα

85. τριακοντα και εκατον σικλων το τρυβλιον

το εν και εβδοµηκοντα σικλων η ϕιαλη η µια

παν το αργυριον των σκευων δισςιλιοι και τε-

τρακοσιοι σικλοι εν τω σικλω τω αγιω

86. χυισκαι ςρυσαι δωδεκα πληρεις χυµια-

µατος παν το ςρυσιον των χυισκων εικοσι και

εκατον ςρυσοι

87. πασαι αι ϐοες εις ολοκαυτωσιν µοσςοι

δωδεκα κριοι δωδεκα αµνοι ενιαυσιοι δωδεκα

και αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και

ςιµαροι εξ αιγων δωδεκα περι αµαρτιας

88. πασαι αι ϐοες εις χυσιαν σωτηριου δα-

µαλεις εικοσι τεσσαρες κριοι εξηκοντα τραγοι

εξηκοντα αµναδες εξηκοντα ενιαυσιαι αµωµοι

αυτη η εγκαινωσις του χυσιαστηριου µετα το

πληρωσαι τας ςειρας αυτου και µετα το ςρισαι

αυτον

89. εν τω εισπορευεσχαι µωυσην εις την

σκηνην του µαρτυριου λαλησαι αυτω και ηκο-

υσεν την ϕωνην κυριου λαλουντος προς αυτον

ανωχεν του ιλαστηριου ο εστιν επι της κιβωτου

του µαρτυριου ανα µεσον των δυο ςερουβιµ και

ελαλει προς αυτον

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-4m8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. λαλησον τω ααρων και ερεις προς αυτον

οταν επιτιχης τους λυςνους εκ µερους κατα

προσωπον της λυςνιας ϕωτιουσιν οι επτα λυςνοι

3. και εποιησεν ουτως ααρων εκ του ενος µε-

ϱους κατα προσωπον της λυςνιας εξηψεν το-

υς λυςνους αυτης καχα συνεταξεν κυριος τω

µωυση

4. και αυτη η κατασκευη της λυςνιας στε-

ϱεα ςρυση ο καυλος αυτης και τα κρινα αυτης

στερεα ολη κατα το ειδος ο εδειξεν κυριος τω

µωυση ουτως εποιησεν την λυςνιαν

5. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

6. λαβε τους λευιτας εκ µεσου υιων ισραηλ

και αφαγνιεις αυτους

7. και ουτως ποιησεις αυτοις τον αγνισµον

αυτων περιρρανεις αυτους υδωρ αγνισµου και

επελευσεται ξυρον επι παν το σωµα αυτων και
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πλυνουσιν τα ιµατια αυτων και καχαροι εσον-

ται

8. και ληµψονται µοσςον ενα εκ ϐοων και

τουτου χυσιαν σεµιδαλεως αναπεποιηµενην εν

ελαιω και µοσςον ενιαυσιον εκ ϐοων ληµψη

περι αµαρτιας

9. και προσαξεις τους λευιτας εναντι της

σκηνης του µαρτυριου και συναξεις πασαν συ-

ναγωγην υιων ισραηλ

10. και προσαξεις τους λευιτας εναντι κυριου

και επιχησουσιν οι υιοι ισραηλ τας ςειρας αυ-

των επι τους λευιτας

11. και αφοριει ααρων τους λευιτας αποδοµα

εναντι κυριου παρα των υιων ισραηλ και εσον-

ται ωστε εργαζεσχαι τα εργα κυριου

12. οι δε λευιται επιχησουσιν τας ςειρας επι

τας κεφαλας των µοσςων και ποιησει τον ενα

περι αµαρτιας και τον ενα εις ολοκαυτωµα κυ-

ϱιω εξιλασασχαι περι αυτων

13. και στησεις τους λευιτας εναντι κυριου και

εναντι ααρων και εναντι των υιων αυτου και

αποδωσεις αυτους αποδοµα εναντι κυριου

14. και διαστελεις τους λευιτας εκ µεσου υιων

ισραηλ και εσονται εµοι

15. και µετα ταυτα εισελευσονται οι λευιται

εργαζεσχαι τα εργα της σκηνης του µαρτυριου

και καχαριεις αυτους και αποδωσεις αυτους

εναντι κυριου

16. οτι αποδοµα αποδεδοµενοι ουτοι µοι εισιν

εκ µεσου υιων ισραηλ αντι των διανοιγοντων

πασαν µητραν πρωτοτοκων παντων εκ των υιων

ισραηλ ειληφα αυτους εµοι

17. οτι εµοι παν πρωτοτοκον εν υιοις ισραηλ

απο ανχρωπου εως κτηνους η ηµερα επαταξα

παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω ηγιασα αυτους

εµοι

18. και ελαβον τους λευιτας αντι παντος πρω-

τοτοκου εν υιοις ισραηλ

19. και απεδωκα τους λευιτας αποδοµα δε-

δοµενους ααρων και τοις υιοις αυτου εκ µε-

σου υιων ισραηλ εργαζεσχαι τα εργα των υιων

ισραηλ εν τη σκηνη του µαρτυριου και εξιλα-

σκεσχαι περι των υιων ισραηλ και ουκ εσται εν

τοις υιοις ισραηλ προσεγγιζων προς τα αγια

20. και εποιησεν µωυσης και ααρων και πα-

σα συναγωγη υιων ισραηλ τοις λευιταις καχα

ενετειλατο κυριος τω µωυση περι των λευιτων

ουτως εποιησαν αυτοις οι υιοι ισραηλ

21. και ηγνισαντο οι λευιται και επλυναντο τα

ιµατια και απεδωκεν αυτους ααρων αποδοµα

εναντι κυριου και εξιλασατο περι αυτων ααρων

αφαγνισασχαι αυτους

22. και µετα ταυτα εισηλχον οι λευιται λειτο-

υργειν την λειτουργιαν αυτων εν τη σκηνη του

µαρτυριου εναντι ααρων και εναντι των υιων

αυτου καχως συνεταξεν κυριος τω µωυση περι

των λευιτων ουτως εποιησαν αυτοις

23. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

24. τουτο εστιν το περι των λευιτων απο πεντε-

καιεικοσαετους και επανω εισελευσονται ενερ-

γειν εν τη σκηνη του µαρτυριου

25. και απο πεντηκονταετους αποστησεται

απο της λειτουργιας και ουκ εργαται ετι

26. και λειτουργησει ο αδελφος αυτου εν τη

σκηνη του µαρτυριου ϕυλασσειν ϕυλακας εργα

δε ουκ εργαται ουτως ποιησεις τοις λευιταις εν

ταις ϕυλακαις αυτων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-4m9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη

ερηµω σινα εν τω ετει τω δευτερω εξελχοντων

αυτων εκ γης αιγυπτου εν τω µηνι τω πρωτω

λεγων

2. ειπον και ποιειτωσαν οι υιοι ισραηλ το πα-

σςα καχ ωραν αυτου

3. τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος του

πρωτου προς εσπεραν ποιησεις αυτο κατα κα-

ιρους κατα τον νοµον αυτου και κατα την συγ-

κρισιν αυτου ποιησεις αυτο

4. και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ πο-

ιησαι το πασςα

5. εναρςοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα

του µηνος εν τη ερηµω του σινα καχα συνεταξεν

κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ

6. και παρεγενοντο οι ανδρες οι ησαν ακα-

χαρτοι επι ψυςη ανχρωπου και ουκ ηδυναντο

ποιησαι το πασςα εν τη ηµερα εκεινη και προ-

σηλχον εναντιον µωυση και ααρων εν εκεινη

τη ηµερα
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7. και ειπαν οι ανδρες εκεινοι προς αυτον

ηµεις ακαχαρτοι επι ψυςη ανχρωπου µη ουν

υστερησωµεν προσενεγκαι το δωρον κυριω κα-

τα καιρον αυτου εν µεσω υιων ισραηλ

8. και ειπεν προς αυτους µωυσης στητε αυτου

και ακουσοµαι τι εντελειται κυριος περι υµων

9. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

10. λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων ανχρω-

πος ανχρωπος ος εαν γενηται ακαχαρτος επι

ψυςη ανχρωπου η εν οδω µακραν υµιν η εν

ταις γενεαις υµων και ποιησει το πασςα κυριω

11. εν τω µηνι τω δευτερω εν τη τεσσαρεσκα-

ιδεκατη ηµερα το προς εσπεραν ποιησουσιν αυ-

το επ αζυµων και πικριδων ϕαγονται αυτο

12. ου καταλειψουσιν απ αυτου εις το πρωι

και οστουν ου συντριψουσιν απ αυτου κατα τον

νοµον του πασςα ποιησουσιν αυτο

13. και ανχρωπος ος εαν καχαρος η και εν

οδω µακρα ουκ εστιν και υστερηση ποιησαι το

πασςα εξολεχρευχησεται η ψυςη εκεινη εκ του

λαου αυτης οτι το δωρον κυριω ου προσηνεγκεν

κατα τον καιρον αυτου αµαρτιαν αυτου ληµψ-

εται ο ανχρωπος εκεινος

14. εαν δε προσελχη προς υµας προσηλυτος

εν τη γη υµων και ποιησει το πασςα κυριω κα-

τα τον νοµον του πασςα και κατα την συνταξιν

αυτου ποιησει αυτο νοµος εις εσται υµιν και τω

προσηλυτω και τω αυτοςχονι της γης

15. και τη ηµερα η εσταχη η σκηνη εκαλυψεν

η νεφελη την σκηνην τον οικον του µαρτυριου

και το εσπερας ην επι της σκηνης ως ειδος πυ-

ϱος εως πρωι

16. ουτως εγινετο δια παντος η νεφελη εκα-

λυπτεν αυτην ηµερας και ειδος πυρος την νυκ-

τα

17. και ηνικα ανεβη η νεφελη απο της σκηνης

και µετα ταυτα απηραν οι υιοι ισραηλ και εν τω

τοπω ου αν εστη η νεφελη εκει παρενεβαλον οι

υιοι ισραηλ

18. δια προσταγµατος κυριου παρεµβαλουσιν

οι υιοι ισραηλ και δια προσταγµατος κυριου

απαρουσιν πασας τας ηµερας εν αις σκιαζει η

νεφελη επι της σκηνης παρεµβαλουσιν οι υιοι

ισραηλ

19. και οταν εφελκηται η νεφελη επι της

σκηνης ηµερας πλειους και ϕυλαξονται οι υιοι

ισραηλ την ϕυλακην του χεου και ου µη εξαρω-

σιν

20. και εσται οταν σκεπαση η νεφελη ηµε-

ϱας αριχµω επι της σκηνης δια ϕωνης κυριου

παρεµβαλουσιν και δια προσταγµατος κυριου

απαρουσιν

21. και εσται οταν γενηται η νεφελη αφ εσπε-

ϱας εως πρωι και αναβη η νεφελη το πρωι και

απαρουσιν ηµερας η νυκτος

22. µηνος ηµερας πλεοναζουσης της νεφελης

σκιαζουσης επ αυτης παρεµβαλουσιν οι υιοι

ισραηλ και ου µη απαρωσιν

23. οτι δια προσταγµατος κυριου απαρουσιν

την ϕυλακην κυριου εφυλαξαντο δια προσταγ-

µατος κυριου εν ςειρι µωυση

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-4m10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. ποιησον σεαυτω δυο σαλπιγγας αργυρας

ελατας ποιησεις αυτας και εσονται σοι ανακα-

λειν την συναγωγην και εξαιρειν τας παρεµβο-

λας

3. και σαλπισεις εν αυταις και συναςχησεται

πασα η συναγωγη επι την χυραν της σκηνης

του µαρτυριου

4. εαν δε εν µια σαλπισωσιν προσελευσονται

προς σε παντες οι αρςοντες αρςηγοι ισραηλ

5. και σαλπιειτε σηµασιαν και εξαρουσιν αι

παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι ανατολας

6. και σαλπιειτε σηµασιαν δευτεραν και εξα-

ϱουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι λι-

ϐα και σαλπιειτε σηµασιαν τριτην και εξαρο-

υσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι πα-

ϱα χαλασσαν και σαλπιειτε σηµασιαν τεταρτην

και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλο-

υσαι προς ϐορραν σηµασια σαλπιουσιν εν τη

εξαρσει αυτων

7. και οταν συναγαγητε την συναγωγην σαλ-

πιειτε και ου σηµασια

8. και οι υιοι ααρων οι ιερεις σαλπιουσιν ταις

σαλπιγξιν και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον εις

τας γενεας υµων
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9. εαν δε εξελχητε εις πολεµον εν τη γη υµων

προς τους υπεναντιους τους ανχεστηκοτας υµιν

και σηµανειτε ταις σαλπιγξιν και αναµνησχησε-

σχε εναντι κυριου και διασωχησεσχε απο των

εςχρων υµων

10. και εν ταις ηµεραις της ευφροσυνης υµων

και εν ταις εορταις υµων και εν ταις νουµηνια-

ις υµων σαλπιειτε ταις σαλπιγξιν επι τοις ολο-

καυτωµασιν και επι ταις χυσιαις των σωτηριων

υµων και εσται υµιν αναµνησις εναντι του χεου

υµων εγω κυριος ο χεος υµων

11. και εγενετο εν τω ενιαυτω τω δευτερω εν

τω µηνι τω δευτερω εικαδι του µηνος ανεβη η

νεφελη απο της σκηνης του µαρτυριου

12. και εξηραν οι υιοι ισραηλ συν απαρτιαις

αυτων εν τη ερηµω σινα και εστη η νεφελη εν

τη ερηµω του ϕαραν

13. και εξηραν πρωτοι δια ϕωνης κυριου εν

ςειρι µωυση

14. και εξηραν ταγµα παρεµβολης υιων ιουδα

πρωτοι συν δυναµει αυτων και επι της δυνα-

µεως αυτων ναασσων υιος αµιναδαβ

15. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων ισσαςαρ

ναχαναηλ υιος σωγαρ

16. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων Ϲαβο-

υλων ελιαβ υιος ςαιλων

17. και καχελουσιν την σκηνην και εξαρουσιν

οι υιοι γεδσων και οι υιοι µεραρι αιροντες την

σκηνην

18. και εξηραν ταγµα παρεµβολης ϱουβην

συν δυναµει αυτων και επι της δυναµεως αυτων

ελισουρ υιος σεδιουρ

19. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων συµεων

σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

20. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων γαδ ελι-

σαφ ο του ϱαγουηλ

21. και εξαρουσιν οι υιοι κααχ αιροντες τα

αγια και στησουσιν την σκηνην εως παρα-

γενωνται

22. και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολης εφραιµ

συν δυναµει αυτων και επι της δυναµεως αυτων

ελισαµα υιος εµιουδ

23. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων µα-

νασση γαµαλιηλ ο του ϕαδασσουρ

24. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων ϐενιαµιν

αβιδαν ο του γαδεωνι

25. και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολης υιων

δαν εσςατοι πασων των παρεµβολων συν δυνα-

µει αυτων και επι της δυναµεως αυτων αςιεζερ

ο του αµισαδαι

26. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων ασηρ

ϕαγαιηλ υιος εςραν

27. και επι της δυναµεως ϕυλης υιων νεφχαλι

αςιρε υιος αιναν

28. αυται αι στρατιαι υιων ισραηλ και εξηραν

συν δυναµει αυτων

29. και ειπεν µωυσης τω ιωβαβ υιω ϱαγουηλ

τω µαδιανιτη τω γαµβρω µωυση εξαιροµεν ηµε-

ις εις τον τοπον ον ειπεν κυριος τουτον δωσω

υµιν δευρο µεχ ηµων και ευ σε ποιησοµεν οτι

κυριος ελαλησεν καλα περι ισραηλ

30. και ειπεν προς αυτον ου πορευσοµαι αλλα

εις την γην µου και εις την γενεαν µου

31. και ειπεν µη εγκαταλιπης ηµας ου εινεκεν

ησχα µεχ ηµων εν τη ερηµω και εση εν ηµιν

πρεσβυτης

32. και εσται εαν πορευχης µεχ ηµων και εσ-

ται τα αγαχα εκεινα οσα εαν αγαχοποιηση κυ-

ϱιος ηµας και ευ σε ποιησοµεν

33. και εξηραν εκ του ορους κυριου οδον

τριων ηµερων και η κιβωτος της διαχηκης κυ-

ϱιου προεπορευετο προτερα αυτων οδον τριων

ηµερων κατασκεψασχαι αυτοις αναπαυσιν

34. και εγενετο εν τω εξαιρειν την κιβωτον

και ειπεν µωυσης εξεγερχητι κυριε διασκορπι-

σχητωσαν οι εςχροι σου ϕυγετωσαν παντες οι

µισουντες σε

35. και εν τη καταπαυσει ειπεν επιστρεφε κυ-

ϱιε ςιλιαδας µυριαδας εν τω ισραηλ

36. και η νεφελη εγενετο σκιαζουσα επ αυτοις

ηµερας εν τω εξαιρειν αυτους εκ της παρεµ-

ϐολης

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-4m11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και ην ο λαος γογγυζων πονηρα εναντι

κυριου και ηκουσεν κυριος και εχυµωχη οργη

και εξεκαυχη εν αυτοις πυρ παρα κυριου και

κατεφαγεν µερος τι της παρεµβολης

2. και εκεκραξεν ο λαος προς µωυσην και ηυ-

ξατο µωυσης προς κυριον και εκοπασεν το πυρ
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3. και εκληχη το ονοµα του τοπου εκεινου

εµπυρισµος οτι εξεκαυχη εν αυτοις πυρ παρα

κυριου

4. και ο επιµικτος ο εν αυτοις επεχυµησαν

επιχυµιαν και καχισαντες εκλαιον και οι υιοι

ισραηλ και ειπαν τις ηµας ψωµιει κρεα

5. εµνησχηµεν τους ιςχυας ους ησχιοµεν εν

αιγυπτω δωρεαν και τους σικυας και τους πε-

πονας και τα πρασα και τα κροµµυα και τα

σκορδα

6. νυνι δε η ψυςη ηµων καταξηρος ουδεν πλην

εις το µαννα οι οφχαλµοι ηµων

7. το δε µαννα ωσει σπερµα κοριου εστιν και

το ειδος αυτου ειδος κρυσταλλου

8. και διεπορευετο ο λαος και συνελεγον και

ηληχον αυτο εν τω µυλω και ετριβον εν τη χυια

και ηψουν αυτο εν τη ςυτρα και εποιουν αυτο

εγκρυφιας και ην η ηδονη αυτου ωσει γευµα

εγκρις εξ ελαιου

9. και οταν κατεβη η δροσος επι την παρεµ-

ϐολην νυκτος κατεβαινεν το µαννα επ αυτης

10. και ηκουσεν µωυσης κλαιοντων αυτων

κατα δηµους αυτων εκαστον επι της χυρας αυ-

του και εχυµωχη οργη κυριος σφοδρα και εναν-

τι µωυση ην πονηρον

11. και ειπεν µωυσης προς κυριον ινα τι εκα-

κωσας τον χεραποντα σου και δια τι ους ευρη-

κα ςαριν εναντιον σου επιχειναι την ορµην του

λαου τουτου επ εµε

12. µη εγω εν γαστρι ελαβον παντα τον λαον

τουτον η εγω ετεκον αυτους οτι λεγεις µοι λαβε

αυτον εις τον κολπον σου ωσει αραι τιχηνος τον

χηλαζοντα εις την γην ην ωµοσας τοις πατρασιν

αυτων

13. ποχεν µοι κρεα δουναι παντι τω λαω το-

υτω οτι κλαιουσιν επ εµοι λεγοντες δος ηµιν

κρεα ινα ϕαγωµεν

14. ου δυνησοµαι εγω µονος ϕερειν τον λαον

τουτον οτι ϐαρυτερον µοι εστιν το ϱηµα τουτο

15. ει δε ουτως συ ποιεις µοι αποκτεινον µε

αναιρεσει ει ευρηκα ελεος παρα σοι ινα µη ιδω

µου την κακωσιν

16. και ειπεν κυριος προς µωυσην συναγαγε

µοι εβδοµηκοντα ανδρας απο των πρεσβυτερων

ισραηλ ους αυτος συ οιδας οτι ουτοι εισιν πρεσ-

ϐυτεροι του λαου και γραµµατεις αυτων και

αξεις αυτους προς την σκηνην του µαρτυριου

και στησονται εκει µετα σου

17. και καταβησοµαι και λαλησω εκει µετα

σου και αφελω απο του πνευµατος του επι σοι

και επιχησω επ αυτους και συναντιληµψονται

µετα σου την ορµην του λαου και ουκ οισεις

αυτους συ µονος

18. και τω λαω ερεις αγνισασχε εις αυριον

και ϕαγεσχε κρεα οτι εκλαυσατε εναντι κυριου

λεγοντες τις ηµας ψωµιει κρεα οτι καλον ηµιν

εστιν εν αιγυπτω και δωσει κυριος υµιν κρεα

ϕαγειν και ϕαγεσχε κρεα

19. ους ηµεραν µιαν ϕαγεσχε ουδε δυο ουδε

πεντε ηµερας ουδε δεκα ηµερας ουδε εικοσι

ηµερας

20. εως µηνος ηµερων ϕαγεσχε εως αν εξε-

λχη εκ των µυκτηρων υµων και εσται υµιν εις

ςολεραν οτι ηπειχησατε κυριω ος εστιν εν υµιν

και εκλαυσατε εναντιον αυτου λεγοντες ινα τι

ηµιν εξελχειν εξ αιγυπτου

21. και ειπεν µωυσης εξακοσιαι ςιλιαδες πε-

Ϲων ο λαος εν οις ειµι εν αυτοις και συ ειπας

κρεα δωσω αυτοις ϕαγειν και ϕαγονται µηνα

ηµερων

22. µη προβατα και ϐοες σφαγησονται αυτοις

και αρκεσει αυτοις η παν το οψος της χαλασσης

συναςχησεται αυτοις και αρκεσει αυτοις

23. και ειπεν κυριος προς µωυσην µη ςειρ κυ-

ϱιου ουκ εξαρκεσει ηδη γνωσει ει επικαταλη-

µψεται σε ο λογος µου η ου

24. και εξηλχεν µωυσης και ελαλησεν προς

τον λαον τα ϱηµατα κυριου και συνηγαγεν εβ-

δοµηκοντα ανδρας απο των πρεσβυτερων του

λαου και εστησεν αυτους κυκλω της σκηνης

25. και κατεβη κυριος εν νεφελη και ελαλη-

σεν προς αυτον και παρειλατο απο του πνευ-

µατος του επ αυτω και επεχηκεν επι τους εβ-

δοµηκοντα ανδρας τους πρεσβυτερους ως δε

επανεπαυσατο το πνευµα επ αυτους και επρο-

ϕητευσαν και ουκετι προσεχεντο

26. και κατελειφχησαν δυο ανδρες εν τη πα-

ϱεµβολη ονοµα τω ενι ελδαδ και ονοµα τω δευ-

τερω µωδαδ και επανεπαυσατο επ αυτους το

πνευµα και ουτοι ησαν των καταγεγραµµενων

και ουκ ηλχον προς την σκηνην και επροφη-

τευσαν εν τη παρεµβολη
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27. και προσδραµων ο νεανισκος απηγγειλεν

µωυση και ειπεν λεγων ελδαδ και µωδαδ προ-

ϕητευουσιν εν τη παρεµβολη

28. και αποκριχεις ιησους ο του ναυη ο παρε-

στηκως µωυση ο εκελεκτος ειπεν κυριε µωυση

κωλυσον αυτους

29. και ειπεν αυτω µωυσης µη Ϲηλοις συ µοι

και τις δωη παντα τον λαον κυριου προφητας

οταν δω κυριος το πνευµα αυτου επ αυτους

30. και απηλχεν µωυσης εις την παρεµβολην

αυτος και οι πρεσβυτεροι ισραηλ

31. και πνευµα εξηλχεν παρα κυριου και εξε-

περασεν ορτυγοµητραν απο της χαλασσης και

επεβαλεν επι την παρεµβολην οδον ηµερας εν-

τευχεν και οδον ηµερας εντευχεν κυκλω της

παρεµβολης ωσει διπηςυ απο της γης

32. και αναστας ο λαος ολην την ηµεραν και

ολην την νυκτα και ολην την ηµεραν την επαυ-

ϱιον και συνηγαγον την ορτυγοµητραν ο το ολι-

γον συνηγαγεν δεκα κορους και εψυξαν εαυτο-

ις ψυγµους κυκλω της παρεµβολης

33. τα κρεα ετι ην εν τοις οδουσιν αυτων πριν

η εκλειπειν και κυριος εχυµωχη εις τον λαον

και επαταξεν κυριος τον λαον πληγην µεγαλην

σφοδρα

34. και εκληχη το ονοµα του τοπου εκεινου

µνηµατα της επιχυµιας οτι εκει εχαψαν τον λα-

ον τον επιχυµητην

35. απο µνηµατων επιχυµιας εξηρεν ο λαος

εις ασηρωχ και εγενετο ο λαος εν ασηρωχ

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-4m12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ελαλησεν µαριαµ και ααρων κατα

µωυση ενεκεν της γυναικος της αιχιοπισσης ην

ελαβεν µωυσης οτι γυναικα αιχιοπισσαν ελα-

ϐεν

2. και ειπαν µη µωυση µονω λελαληκεν κυ-

ϱιος ουςι και ηµιν ελαλησεν και ηκουσεν κυ-

ϱιος

3. και ο ανχρωπος µωυσης πραυς σφοδρα πα-

ϱα παντας τους ανχρωπους τους οντας επι της

γης

4. και ειπεν κυριος παραςρηµα προς µωυσην

και µαριαµ και ααρων εξελχατε υµεις οι τρεις

εις την σκηνην του µαρτυριου και εξηλχον οι

τρεις εις την σκηνην του µαρτυριου

5. και κατεβη κυριος εν στυλω νεφελης και

εστη επι της χυρας της σκηνης του µαρτυριου

και εκληχησαν ααρων και µαριαµ και εξηλχο-

σαν αµφοτεροι

6. και ειπεν προς αυτους ακουσατε των λογων

µου εαν γενηται προφητης υµων κυριω εν ορα-

µατι αυτω γνωσχησοµαι και εν υπνω λαλησω

αυτω

7. ους ουτως ο χεραπων µου µωυσης εν ολω

τω οικω µου πιστος εστιν

8. στοµα κατα στοµα λαλησω αυτω εν ειδει και

ου δι αινιγµατων και την δοξαν κυριου ειδεν

και δια τι ουκ εφοβηχητε καταλαλησαι κατα

του χεραποντος µου µωυση

9. και οργη χυµου κυριου επ αυτοις και απη-

λχεν

10. και η νεφελη απεστη απο της σκηνης και

ιδου µαριαµ λεπρωσα ωσει ςιων και επεβλεψεν

ααρων επι µαριαµ και ιδου λεπρωσα

11. και ειπεν ααρων προς µωυσην δεοµαι κυ-

ϱιε µη συνεπιχη ηµιν αµαρτιαν διοτι ηγνοησα-

µεν καχοτι ηµαρτοµεν

12. µη γενηται ωσει ισον χανατω ωσει εκτρω-

µα εκπορευοµενον εκ µητρας µητρος και κατε-

σχιει το ηµισυ των σαρκων αυτης

13. και εβοησεν µωυσης προς κυριον λεγων ο

χεος δεοµαι σου ιασαι αυτην

14. και ειπεν κυριος προς µωυσην ει ο πατηρ

αυτης πτυων ενεπτυσεν εις το προσωπον αυτης

ουκ εντραπησεται επτα ηµερας αφορισχητω επ-

τα ηµερας εξω της παρεµβολης και µετα ταυτα

εισελευσεται

15. και αφωρισχη µαριαµ εξω της παρεµ-

ϐολης επτα ηµερας και ο λαος ουκ εξηρεν εως

εκαχαρισχη µαριαµ

16. και µετα ταυτα εξηρεν ο λαος εξ ασηρωχ

και παρενεβαλον εν τη ερηµω του ϕαραν

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-4m13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων
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2. αποστειλον σεαυτω ανδρας και κατασκεψ-

ασχωσαν την γην των ςαναναιων ην εγω διδω-

µι τοις υιοις ισραηλ εις κατασςεσιν ανδρα ενα

κατα ϕυλην κατα δηµους πατριων αυτων απο-

στελεις αυτους παντα αρςηγον εξ αυτων

3. και εξαπεστειλεν αυτους µωυσης εκ της

ερηµου ϕαραν δια ϕωνης κυριου παντες ανδρες

αρςηγοι υιων ισραηλ ουτοι

4. και ταυτα τα ονοµατα αυτων της ϕυλης ϱο-

υβην σαλαµιηλ υιος Ϲακςουρ

5. της ϕυλης συµεων σαφατ υιος σουρι

6. της ϕυλης ιουδα ςαλεβ υιος ιεφοννη

7. της ϕυλης ισσαςαρ ιγααλ υιος ιωσηφ

8. της ϕυλης εφραιµ αυση υιος ναυη

9. της ϕυλης ϐενιαµιν ϕαλτι υιος ϱαφου

10. της ϕυλης Ϲαβουλων γουδιηλ υιος σουδι

11. της ϕυλης ιωσηφ των υιων µανασση γαδδι

υιος σουσι

12. της ϕυλης δαν αµιηλ υιος γαµαλι

13. της ϕυλης ασηρ σαχουρ υιος µιςαηλ

14. της ϕυλης νεφχαλι ναβι υιος ιαβι

15. της ϕυλης γαδ γουδιηλ υιος µακςι

16. ταυτα τα ονοµατα των ανδρων ους απεστε-

ιλεν µωυσης κατασκεψασχαι την γην και επω-

νοµασεν µωυσης τον αυση υιον ναυη ιησουν

17. και απεστειλεν αυτους µωυσης κατασκεψ-

ασχαι την γην ςανααν και ειπεν προς αυτους

αναβητε ταυτη τη ερηµω και αναβησεσχε εις το

ορος

18. και οψεσχε την γην τις εστιν και τον λαον

τον εγκαχηµενον επ αυτης ει ισςυροτερος εστιν

η ασχενης ει ολιγοι εισιν η πολλοι

19. και τις η γη εις ην ουτοι εγκαχηνται επ

αυτης ει καλη εστιν η πονηρα και τινες αι πο-

λεις εις ας ουτοι κατοικουσιν εν αυταις ει εν

τειςηρεσιν η εν ατειςιστοις

20. και τις η γη ει πιων η παρειµενη ει εστιν

εν αυτη δενδρα η ου και προσκαρτερησαντες

ληµψεσχε απο των καρπων της γης και αι ηµε-

ϱαι ηµεραι εαρος προδροµοι σταφυλης

21. και αναβαντες κατεσκεψαντο την γην απο

της ερηµου σιν εως ϱααβ εισπορευοµενων εφα-

αχ

22. και ανεβησαν κατα την ερηµον και ηλχον

εως ςεβρων και εκει αςιµαν και σεσσι και χε-

λαµιν γενεαι ενας και ςεβρων επτα ετεσιν ωκο-

δοµηχη προ του τανιν αιγυπτου

23. και ηλχοσαν εως ϕαραγγος ϐοτρυος και

κατεσκεψαντο αυτην και εκοψαν εκειχεν κλη-

µα και ϐοτρυν σταφυλης ενα επ αυτου και ηραν

αυτον επ αναφορευσιν και απο των ϱοων και

απο των συκων

24. τον τοπον εκεινον επωνοµασαν ϕαραγξ

ϐοτρυος δια τον ϐοτρυν ον εκοψαν εκειχεν οι

υιοι ισραηλ

25. και απεστρεψαν εκειχεν κατασκεψαµενοι

την γην µετα τεσσαρακοντα ηµερας

26. και πορευχεντες ηλχον προς µωυσην

και ααρων και προς πασαν συναγωγην υιων

ισραηλ εις την ερηµον ϕαραν καδης και απε-

κριχησαν αυτοις ϱηµα και παση τη συναγωγη

και εδειξαν τον καρπον της γης

27. και διηγησαντο αυτω και ειπαν ηλχαµεν

εις την γην εις ην απεστειλας ηµας γην ϱεουσαν

γαλα και µελι και ουτος ο καρπος αυτης

28. αλλ η οτι χρασυ το εχνος το κατοικουν επ

αυτης και αι πολεις οςυραι τετειςισµεναι και µε-

γαλαι σφοδρα και την γενεαν ενας εωρακαµεν

εκει

29. και αµαληκ κατοικει εν τη γη τη προς νο-

τον και ο ςετταιος και ο ευαιος και ο ιεβουσαιος

και ο αµορραιος κατοικει εν τη ορεινη και ο

ςαναναιος κατοικει παρα χαλασσαν και παρα

τον ιορδανην ποταµον

30. και κατεσιωπησεν ςαλεβ τον λαον προς

µωυσην και ειπεν αυτω ουςι αλλα αναβαντες

αναβησοµεχα και κατακληρονοµησοµεν αυτην

οτι δυνατοι δυνησοµεχα προς αυτους

31. και οι ανχρωποι οι συναναβαντες µετ αυ-

του ειπαν ουκ αναβαινοµεν οτι ου µη δυνωµεχα

αναβηναι προς το εχνος οτι ισςυροτερον εστιν

ηµων µαλλον

32. και εξηνεγκαν εκστασιν της γης ην κατε-

σκεψαντο αυτην προς τους υιους ισραηλ λεγον-

τες την γην ην παρηλχοµεν αυτην κατασκεψ-

ασχαι γη κατεσχουσα τους κατοικουντας επ αυ-

της εστιν πας ο λαος ον εωρακαµεν εν αυτη

ανδρες υπερµηκεις
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33. και εκει εωρακαµεν τους γιγαντας και

ηµεν ενωπιον αυτων ωσει ακριδες αλλα και

ουτως ηµεν ενωπιον αυτων

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-4m14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και αναλαβουσα πασα η συναγωγη εδω-

κεν ϕωνην και εκλαιεν ο λαος ολην την νυκτα

εκεινην

2. και διεγογγυζον επι µωυσην και ααρων παν-

τες οι υιοι ισραηλ και ειπαν προς αυτους πασα

η συναγωγη οφελον απεχανοµεν εν γη αιγυπτω

η εν τη ερηµω ταυτη ει απεχανοµεν

3. και ινα τι κυριος εισαγει ηµας εις την γην

ταυτην πεσειν εν πολεµω αι γυναικες ηµων και

τα παιδια εσονται εις διαρπαγην νυν ουν ϐελ-

τιον ηµιν εστιν αποστραφηναι εις αιγυπτον

4. και ειπαν ετερος τω ετερω δωµεν αρςηγον

και αποστρεψωµεν εις αιγυπτον

5. και επεσεν µωυσης και ααρων επι προσω-

πον εναντιον πασης συναγωγης υιων ισραηλ

6. ιησους δε ο του ναυη και ςαλεβ ο του ιε-

ϕοννη των κατασκεψαµενων την γην διερρηξαν

τα ιµατια αυτων

7. και ειπαν προς πασαν συναγωγην υιων

ισραηλ λεγοντες η γη ην κατεσκεψαµεχα αυ-

την αγαχη εστιν σφοδρα σφοδρα

8. ει αιρετιζει ηµας κυριος εισαξει ηµας εις την

γην ταυτην και δωσει αυτην ηµιν γη ητις εστιν

ϱεουσα γαλα και µελι

9. αλλα απο του κυριου µη αποσταται γινεσχε

υµεις δε µη ϕοβηχητε τον λαον της γης οτι κα-

ταβρωµα ηµιν εστιν αφεστηκεν γαρ ο καιρος απ

αυτων ο δε κυριος εν ηµιν µη ϕοβηχητε αυτους

10. και ειπεν πασα η συναγωγη καταλιχο-

ϐολησαι αυτους εν λιχοις και η δοξα κυριου

ωφχη εν νεφελη επι της σκηνης του µαρτυριου

εν πασι τοις υιοις ισραηλ

11. και ειπεν κυριος προς µωυσην εως τινος

παροξυνει µε ο λαος ουτος και εως τινος ου πι-

στευουσιν µοι εν πασιν τοις σηµειοις οις εποιησα

εν αυτοις

12. παταξω αυτους χανατω και απολω αυτους

και ποιησω σε και τον οικον του πατρος σου εις

εχνος µεγα και πολυ µαλλον η τουτο

13. και ειπεν µωυσης προς κυριον και ακο-

υσεται αιγυπτος οτι ανηγαγες τη ισςυι σου τον

λαον τουτον εξ αυτων

14. αλλα και παντες οι κατοικουντες επι της

γης ταυτης ακηκοασιν οτι συ ει κυριος εν τω

λαω τουτω οστις οφχαλµοις κατ οφχαλµους

οπταζη κυριε και η νεφελη σου εφεστηκεν επ

αυτων και εν στυλω νεφελης συ πορευη προτε-

ϱος αυτων την ηµεραν και εν στυλω πυρος την

νυκτα

15. και εκτριψεις τον λαον τουτον ωσει

ανχρωπον ενα και ερουσιν τα εχνη οσοι ακη-

κοασιν το ονοµα σου λεγοντες

16. παρα το µη δυνασχαι κυριον εισαγαγειν

τον λαον τουτον εις την γην ην ωµοσεν αυτοις

κατεστρωσεν αυτους εν τη ερηµω

17. και νυν υψωχητω η ισςυς σου κυριε ον

τροπον ειπας λεγων

18. κυριος µακροχυµος και πολυελεος και

αληχινος αφαιρων ανοµιας και αδικιας και

αµαρτιας και καχαρισµω ου καχαριει τον ενο-

ςον αποδιδους αµαρτιας πατερων επι τεκνα εως

τριτης και τεταρτης

19. αφες την αµαρτιαν τω λαω τουτω κατα το

µεγα ελεος σου καχαπερ ιλεως αυτοις εγενου

απ αιγυπτου εως του νυν

20. και ειπεν κυριος προς µωυσην ιλεως αυ-

τοις ειµι κατα το ϱηµα σου

21. αλλα Ϲω εγω και Ϲων το ονοµα µου και

εµπλησει η δοξα κυριου πασαν την γην

22. οτι παντες οι ανδρες οι ορωντες την δοξαν

µου και τα σηµεια α εποιησα εν αιγυπτω και εν

τη ερηµω ταυτη και επειρασαν µε τουτο δεκατον

και ουκ εισηκουσαν µου της ϕωνης

23. η µην ουκ οψονται την γην ην ωµοσα τοις

πατρασιν αυτων αλλ η τα τεκνα αυτων α εσ-

τιν µετ εµου ωδε οσοι ουκ οιδασιν αγαχον ουδε

κακον πας νεωτερος απειρος τουτοις δωσω την

γην παντες δε οι παροξυναντες µε ουκ οψονται

αυτην

24. ο δε παις µου ςαλεβ οτι εγενηχη πνευµα

ετερον εν αυτω και επηκολουχησεν µοι εισαξω

αυτον εις την γην εις ην εισηλχεν εκει και το

σπερµα αυτου κληρονοµησει αυτην

25. ο δε αµαληκ και ο ςαναναιος κατοικο-

υσιν εν τη κοιλαδι αυριον επιστραφητε υµεις

Biblia Grecka L R 161



Rozdział 15 L R Księga Liczb

και απαρατε εις την ερηµον οδον χαλασσαν

ερυχραν

26. και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων

λεγων

27. εως τινος την συναγωγην την πονηραν

ταυτην α αυτοι γογγυζουσιν εναντιον εµου την

γογγυσιν των υιων ισραηλ ην εγογγυσαν περι

υµων ακηκοα

28. ειπον αυτοις Ϲω εγω λεγει κυριος η µην

ον τροπον λελαληκατε εις τα ωτα µου ουτως

ποιησω υµιν

29. εν τη ερηµω ταυτη πεσειται τα κωλα υµων

και πασα η επισκοπη υµων και οι κατηριχµη-

µενοι υµων απο εικοσαετους και επανω οσοι

εγογγυσαν επ εµοι

30. ει υµεις εισελευσεσχε εις την γην εφ ην

εξετεινα την ςειρα µου κατασκηνωσαι υµας επ

αυτης αλλ η ςαλεβ υιος ιεφοννη και ιησους ο

του ναυη

31. και τα παιδια α ειπατε εν διαρπαγη εσε-

σχαι εισαξω αυτους εις την γην και κληρονοµη-

σουσιν την γην ην υµεις απεστητε απ αυτης

32. και τα κωλα υµων πεσειται εν τη ερηµω

ταυτη

33. οι δε υιοι υµων εσονται νεµοµενοι εν τη

ερηµω τεσσαρακοντα ετη και ανοισουσιν την

πορνειαν υµων εως αν αναλωχη τα κωλα υµων

εν τη ερηµω

34. κατα τον αριχµον των ηµερων οσας κατε-

σκεψασχε την γην τεσσαρακοντα ηµερας ηµε-

ϱαν του ενιαυτου ληµψεσχε τας αµαρτιας υµων

τεσσαρακοντα ετη και γνωσεσχε τον χυµον της

οργης µου

35. εγω κυριος ελαλησα η µην ουτως ποιησω

τη συναγωγη τη πονηρα ταυτη τη επισυνεστα-

µενη επ εµε εν τη ερηµω ταυτη εξαναλωχησον-

ται και εκει αποχανουνται

36. και οι ανχρωποι ους απεστειλεν µωυσης

κατασκεψασχαι την γην και παραγενηχεντες

διεγογγυσαν κατ αυτης προς την συναγωγην

εξενεγκαι ϱηµατα πονηρα περι της γης

37. και απεχανον οι ανχρωποι οι κατειπαντες

κατα της γης πονηρα εν τη πληγη εναντι κυριου

38. και ιησους υιος ναυη και ςαλεβ υιος ιε-

ϕοννη εζησαν απο των ανχρωπων εκεινων των

πεπορευµενων κατασκεψασχαι την γην

39. και ελαλησεν µωυσης τα ϱηµατα ταυτα

προς παντας υιους ισραηλ και επενχησεν ο λα-

ος σφοδρα

40. και ορχρισαντες το πρωι ανεβησαν εις την

κορυφην του ορους λεγοντες ιδου οιδε ηµεις

αναβησοµεχα εις τον τοπον ον ειπεν κυριος οτι

ηµαρτοµεν

41. και ειπεν µωυσης ινα τι υµεις παραβαινετε

το ϱηµα κυριου ουκ ευοδα εσται υµιν

42. µη αναβαινετε ου γαρ εστιν κυριος µεχ

υµων και πεσεισχε προ προσωπου των εςχρων

υµων

43. οτι ο αµαληκ και ο ςαναναιος εκει εµ-

προσχεν υµων και πεσεισχε µαςαιρα ου εινεκεν

απεστραφητε απειχουντες κυριω και ουκ εσται

κυριος εν υµιν

44. και διαβιασαµενοι ανεβησαν επι την κο-

ϱυφην του ορους η δε κιβωτος της διαχηκης

κυριου και µωυσης ουκ εκινηχησαν εκ της πα-

ϱεµβολης

45. και κατεβη ο αµαληκ και ο ςαναναιος ο

εγκαχηµενος εν τω ορει εκεινω και ετρεψαντο

αυτους και κατεκοψαν αυτους εως ερµαν και

απεστραφησαν εις την παρεµβολην

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-4m15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους οταν εισελχητε εις την γην της κατοικη-

σεως υµων ην εγω διδωµι υµιν

3. και ποιησεις ολοκαυτωµατα κυριω ολοκαρ-

πωµα η χυσιαν µεγαλυναι ευςην η καχ εκο-

υσιον η εν ταις εορταις υµων ποιησαι οσµην

ευωδιας κυριω ει µεν απο των ϐοων η απο των

προβατων

4. και προσοισει ο προσφερων το δωρον αυ-

του κυριω χυσιαν σεµιδαλεως δεκατον του οιφι

αναπεποιηµενης εν ελαιω εν τεταρτω του ιν

5. και οινον εις σπονδην το τεταρτον του ιν

ποιησετε επι της ολοκαυτωσεως η επι της χυ-

σιας τω αµνω τω ενι ποιησεις τοσουτο καρπωµα

οσµην ευωδιας τω κυριω

6. και τω κριω οταν ποιητε αυτον η εις ολοκαυ-

τωµα η εις χυσιαν ποιησεις χυσιαν σεµιδαλεως
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δυο δεκατα αναπεποιηµενης εν ελαιω το τριτον

του ιν

7. και οινον εις σπονδην το τριτον του ιν προ-

σοισετε εις οσµην ευωδιας κυριω

8. εαν δε απο των ϐοων ποιητε εις ολοκαυτω-

µα η εις χυσιαν µεγαλυναι ευςην η εις σωτηριον

κυριω

9. και προσοισει επι του µοσςου χυσιαν σεµι-

δαλεως τρια δεκατα αναπεποιηµενης εν ελαιω

ηµισυ του ιν

10. και οινον εις σπονδην το ηµισυ του ιν καρ-

πωµα οσµην ευωδιας κυριω

11. ουτως ποιησεις τω µοσςω τω ενι η τω κριω

τω ενι η τω αµνω τω ενι εκ των προβατων η εκ

των αιγων

12. κατα τον αριχµον ων εαν ποιησητε ουτω

ποιησετε τω ενι κατα τον αριχµον αυτων

13. πας ο αυτοςχων ποιησει ουτως τοιαυτα

προσενεγκαι καρπωµατα εις οσµην ευωδιας κυ-

ϱιω

14. εαν δε προσηλυτος εν υµιν προσγενηται εν

τη γη υµων η ος αν γενηται εν υµιν εν ταις γενε-

αις υµων και ποιησει καρπωµα οσµην ευωδιας

κυριω ον τροπον ποιειτε υµεις ουτως ποιησει η

συναγωγη κυριω

15. νοµος εις εσται υµιν και τοις προσηλυτοις

τοις προσκειµενοις εν υµιν νοµος αιωνιος εις

γενεας υµων ως υµεις και ο προσηλυτος εσται

εναντι κυριου

16. νοµος εις εσται και δικαιωµα εν εσται υµιν

και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν υµιν

17. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους εν τω εισπορευεσχαι υµας εις την γην

εις ην εγω εισαγω υµας εκει

19. και εσται οταν εσχητε υµεις απο των αρτων

της γης αφελειτε αφαιρεµα αφορισµα κυριω

20. απαρςην ϕυραµατος υµων αρτον αφαιρε-

µα αφοριειτε αυτο ως αφαιρεµα απο αλω ουτως

αφελειτε αυτον

21. απαρςην ϕυραµατος υµων και δωσετε κυ-

ϱιω αφαιρεµα εις τας γενεας υµων

22. οταν δε διαµαρτητε και µη ποιησητε πασας

τας εντολας ταυτας ας ελαλησεν κυριος προς

µωυσην

23. καχα συνεταξεν κυριος προς υµας εν ςε-

ιρι µωυση απο της ηµερας ης συνεταξεν κυριος

προς υµας και επεκεινα εις τας γενεας υµων

24. και εσται εαν εξ οφχαλµων της συναγω-

γης γενηχη ακουσιως και ποιησει πασα η συ-

ναγωγη µοσςον ενα εκ ϐοων αµωµον εις ολο-

καυτωµα εις οσµην ευωδιας κυριω και χυσιαν

τουτου και σπονδην αυτου κατα την συνταξιν

και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

25. και εξιλασεται ο ιερευς περι πασης συνα-

γωγης υιων ισραηλ και αφεχησεται αυτοις οτι

ακουσιον εστιν και αυτοι ηνεγκαν το δωρον αυ-

των καρπωµα κυριω περι της αµαρτιας αυτων

εναντι κυριου περι των ακουσιων αυτων

26. και αφεχησεται κατα πασαν συναγωγην

υιων ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκε-

ιµενω προς υµας οτι παντι τω λαω ακουσιον

27. εαν δε ψυςη µια αµαρτη ακουσιως προσα-

ξει αιγα µιαν ενιαυσιαν περι αµαρτιας

28. και εξιλασεται ο ιερευς περι της ψυςης

της ακουσιασχεισης και αµαρτουσης ακουσιως

εναντι κυριου εξιλασασχαι περι αυτου

29. τω εγςωριω εν υιοις ισραηλ και τω προση-

λυτω τω προσκειµενω εν αυτοις νοµος εις εσται

αυτοις ος αν ποιηση ακουσιως

30. και ψυςη ητις ποιησει εν ςειρι υπερηφα-

νιας απο των αυτοςχονων η απο των προσηλυ-

των τον χεον ουτος παροξυνει εξολεχρευχησε-

ται η ψυςη εκεινη εκ του λαου αυτης

31. οτι το ϱηµα κυριου εφαυλισεν και τας εν-

τολας αυτου διεσκεδασεν εκτριψει εκτριβησε-

ται η ψυςη εκεινη η αµαρτια αυτης εν αυτη

32. και ησαν οι υιοι ισραηλ εν τη ερηµω και

ευρον ανδρα συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των

σαββατων

33. και προσηγαγον αυτον οι ευροντες αυτον

συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των σαββατων προς

µωυσην και ααρων και προς πασαν συναγωγην

υιων ισραηλ

34. και απεχεντο αυτον εις ϕυλακην ου γαρ

συνεκριναν τι ποιησωσιν αυτον

35. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

χανατω χανατουσχω ο ανχρωπος λιχοβολησα-

τε αυτον λιχοις πασα η συναγωγη

36. και εξηγαγον αυτον πασα η συναγωγη εξω

της παρεµβολης και ελιχοβολησαν αυτον πασα

Biblia Grecka L R 163



Rozdział 16 L R Księga Liczb

η συναγωγη λιχοις εξω της παρεµβολης καχα

συνεταξεν κυριος τω µωυση

37. και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

38. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους και ποιησατωσαν εαυτοις κρασπεδα επι

τα πτερυγια των ιµατιων αυτων εις τας γενεας

αυτων και επιχησετε επι τα κρασπεδα των πτε-

ϱυγιων κλωσµα υακινχινον

39. και εσται υµιν εν τοις κρασπεδοις και

οψεσχε αυτα και µνησχησεσχε πασων των εν-

τολων κυριου και ποιησετε αυτας και ου δια-

στραφησεσχε οπισω των διανοιων υµων και

οπισω των οφχαλµων υµων εν οις υµεις εκπορ-

νευετε οπισω αυτων

40. οπως αν µνησχητε και ποιησητε πασας τας

εντολας µου και εσεσχε αγιοι τω χεω υµων

41. εγω κυριος ο χεος υµων ο εξαγαγων υµας

εκ γης αιγυπτου ειναι υµων χεος εγω κυριος ο

χεος υµων

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-4m16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και ελαλησεν κορε υιος ισσααρ υιου κα-

αχ υιου λευι και δαχαν και αβιρων υιοι ελιαβ

και αυν υιος ϕαλεχ υιου ϱουβην

2. και ανεστησαν εναντι µωυση και ανδρες

των υιων ισραηλ πεντηκοντα και διακοσιοι

αρςηγοι συναγωγης συγκλητοι ϐουλης και αν-

δρες ονοµαστοι

3. συνεστησαν επι µωυσην και ααρων και

ειπαν εςετω υµιν οτι πασα η συναγωγη παντες

αγιοι και εν αυτοις κυριος και δια τι κατανιστα-

σχε επι την συναγωγην κυριου

4. και ακουσας µωυσης επεσεν επι προσωπον

5. και ελαλησεν προς κορε και προς πασαν

αυτου την συναγωγην λεγων επεσκεπται και

εγνω ο χεος τους οντας αυτου και τους αγιους

και προσηγαγετο προς εαυτον και ους εξελεξα-

το εαυτω προσηγαγετο προς εαυτον

6. τουτο ποιησατε λαβετε υµιν αυτοις πυρεια

κορε και πασα η συναγωγη αυτου

7. και επιχετε επ αυτα πυρ και επιχετε επ αυτα

χυµιαµα εναντι κυριου αυριον και εσται ο ανηρ

ον αν εκλεξηται κυριος ουτος αγιος ικανουσχω

υµιν υιοι λευι

8. και ειπεν µωυσης προς κορε εισακουσατε

µου υιοι λευι

9. µη µικρον εστιν τουτο υµιν οτι διεστειλεν

ο χεος ισραηλ υµας εκ συναγωγης ισραηλ και

προσηγαγετο υµας προς εαυτον λειτουργειν τας

λειτουργιας της σκηνης κυριου και παριστα-

σχαι εναντι της συναγωγης λατρευειν αυτοις

10. και προσηγαγετο σε και παντας τους αδελ-

ϕους σου υιους λευι µετα σου και Ϲητειτε ιερα-

τευειν

11. ουτως συ και πασα η συναγωγη σου η συν-

ηχροισµενη προς τον χεον και ααρων τις εστιν

οτι διαγογγυζετε κατ αυτου

12. και απεστειλεν µωυσης καλεσαι δαχαν

και αβιρων υιους ελιαβ και ειπαν ουκ αναβα-

ινοµεν

13. µη µικρον τουτο οτι ανηγαγες ηµας εκ γης

ϱεουσης γαλα και µελι αποκτειναι ηµας εν τη

ερηµω οτι καταρςεις ηµων αρςων

14. ει και εις γην ϱεουσαν γαλα και µελι ειση-

γαγες ηµας και εδωκας ηµιν κληρον αγρου

και αµπελωνας τους οφχαλµους των ανχρω-

πων εκεινων αν εξεκοψας ουκ αναβαινοµεν

15. και εβαρυχυµησεν µωυσης σφοδρα και

ειπεν προς κυριον µη προσςης εις την χυσιαν

αυτων ουκ επιχυµηµα ουδενος αυτων ειληφα

ουδε εκακωσα ουδενα αυτων

16. και ειπεν µωυσης προς κορε αγιασον την

συναγωγην σου και γινεσχε ετοιµοι εναντι κυ-

ϱιου συ και αυτοι και ααρων αυριον

17. και λαβετε εκαστος το πυρειον αυτου

και επιχησετε επ αυτα χυµιαµα και προσαξετε

εναντι κυριου εκαστος το πυρειον αυτου πεντη-

κοντα και διακοσια πυρεια και συ και ααρων

εκαστος το πυρειον αυτου

18. και ελαβεν εκαστος το πυρειον αυτου και

επεχηκαν επ αυτα πυρ και επεβαλον επ αυ-

το χυµιαµα και εστησαν παρα τας χυρας της

σκηνης του µαρτυριου µωυσης και ααρων

19. και επισυνεστησεν επ αυτους κορε την

πασαν αυτου συναγωγην παρα την χυραν της

σκηνης του µαρτυριου και ωφχη η δοξα κυριου

παση τη συναγωγη

20. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

21. αποσςισχητε εκ µεσου της συναγωγης ταυ-

της και εξαναλωσω αυτους εις απαξ
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22. και επεσαν επι προσωπον αυτων και ειπαν

χεος χεος των πνευµατων και πασης σαρκος ει

ανχρωπος εις ηµαρτεν επι πασαν την συναγω-

γην οργη κυριου

23. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

24. λαλησον τη συναγωγη λεγων αναςωρη-

σατε κυκλω απο της συναγωγης κορε

25. και ανεστη µωυσης και επορευχη προς δα-

χαν και αβιρων και συνεπορευχησαν µετ αυτου

παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ

26. και ελαλησεν προς την συναγωγην λεγων

αποσςισχητε απο των σκηνων των ανχρωπων

των σκληρων τουτων και µη απτεσχε απο παν-

των ων εστιν αυτοις µη συναπολησχε εν παση

τη αµαρτια αυτων

27. και απεστησαν απο της σκηνης κορε κυ-

κλω και δαχαν και αβιρων εξηλχον και ειστη-

κεισαν παρα τας χυρας των σκηνων αυτων και

αι γυναικες αυτων και τα τεκνα αυτων και η

αποσκευη αυτων

28. και ειπεν µωυσης εν τουτω γνωσεσχε οτι

κυριος απεστειλεν µε ποιησαι παντα τα εργα

ταυτα οτι ουκ απ εµαυτου

29. ει κατα χανατον παντων ανχρωπων απο-

χανουνται ουτοι ει και κατ επισκεψιν παντων

ανχρωπων επισκοπη εσται αυτων ουςι κυριος

απεσταλκεν µε

30. αλλ η εν ϕασµατι δειξει κυριος και ανο-

ιξασα η γη το στοµα αυτης καταπιεται αυτους

και τους οικους αυτων και τας σκηνας αυτων

και παντα οσα εστιν αυτοις και καταβησονται

Ϲωντες εις αδου και γνωσεσχε οτι παρωξυναν

οι ανχρωποι ουτοι τον κυριον

31. ως δε επαυσατο λαλων παντας τους λο-

γους τουτους ερραγη η γη υποκατω αυτων

32. και ηνοιςχη η γη και κατεπιεν αυτους και

τους οικους αυτων και παντας τους ανχρωπους

τους οντας µετα κορε και τα κτηνη αυτων

33. και κατεβησαν αυτοι και οσα εστιν αυτων

Ϲωντα εις αδου και εκαλυψεν αυτους η γη και

απωλοντο εκ µεσου της συναγωγης

34. και πας ισραηλ οι κυκλω αυτων εφυγον

απο της ϕωνης αυτων οτι λεγοντες µηποτε κα-

ταπιη ηµας η γη

35. και πυρ εξηλχεν παρα κυριου και κατε-

ϕαγεν τους πεντηκοντα και διακοσιους ανδρας

τους προσφεροντας το χυµιαµα

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-4m17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και ειπεν κυριος προς µωυσην

2. και προς ελεαζαρ τον υιον ααρων τον ιερεα

ανελεσχε τα πυρεια τα ςαλκα εκ µεσου των κα-

τακεκαυµενων και το πυρ το αλλοτριον τουτο

σπειρον εκει οτι ηγιασαν

3. τα πυρεια των αµαρτωλων τουτων εν ταις

ψυςαις αυτων και ποιησον αυτα λεπιδας ελα-

τας περιχεµα τω χυσιαστηριω οτι προσηνεςχη-

σαν εναντι κυριου και ηγιασχησαν και εγενοντο

εις σηµειον τοις υιοις ισραηλ

4. και ελαβεν ελεαζαρ υιος ααρων του ιερεως

τα πυρεια τα ςαλκα οσα προσηνεγκαν οι κατα-

κεκαυµενοι και προσεχηκαν αυτα περιχεµα τω

χυσιαστηριω

5. µνηµοσυνον τοις υιοις ισραηλ οπως αν µη

προσελχη µηχεις αλλογενης ος ουκ εστιν εκ

του σπερµατος ααρων επιχειναι χυµιαµα εναντι

κυριου και ουκ εσται ωσπερ κορε και η επισυ-

στασις αυτου καχα ελαλησεν κυριος εν ςειρι

µωυση

6. και εγογγυσαν οι υιοι ισραηλ τη επαυριον

επι µωυσην και ααρων λεγοντες υµεις απεκταγ-

κατε τον λαον κυριου

7. και εγενετο εν τω επισυστρεφεσχαι την συ-

ναγωγην επι µωυσην και ααρων και ωρµησαν

επι την σκηνην του µαρτυριου και τηνδε εκα-

λυψεν αυτην η νεφελη και ωφχη η δοξα κυριου

8. και εισηλχεν µωυσης και ααρων κατα προ-

σωπον της σκηνης του µαρτυριου

9. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

10. εκςωρησατε εκ µεσου της συναγωγης ταυ-

της και εξαναλωσω αυτους εις απαξ και επεσον

επι προσωπον αυτων

11. και ειπεν µωυσης προς ααρων λαβε το πυ-

ϱειον και επιχες επ αυτο πυρ απο του χυσιαστη-

ϱιου και επιβαλε επ αυτο χυµιαµα και απενεγκε

το ταςος εις την παρεµβολην και εξιλασαι περι

αυτων εξηλχεν γαρ οργη απο προσωπου κυριου

ηρκται χραυειν τον λαον

12. και ελαβεν ααρων καχαπερ ελαλησεν

αυτω µωυσης και εδραµεν εις την συναγωγην
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και ηδη ενηρκτο η χραυσις εν τω λαω και επε-

ϐαλεν το χυµιαµα και εξιλασατο περι του λαου

13. και εστη ανα µεσον των τεχνηκοτων και

των Ϲωντων και εκοπασεν η χραυσις

14. και εγενοντο οι τεχνηκοτες εν τη χραυ-

σει τεσσαρες και δεκα ςιλιαδες και επτακοσιοι

ςωρις των τεχνηκοτων ενεκεν κορε

15. και επεστρεψεν ααρων προς µωυσην επι

την χυραν της σκηνης του µαρτυριου και εκο-

πασεν η χραυσις

16. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

17. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και λαβε παρ

αυτων ϱαβδον ϱαβδον κατ οικους πατριων πα-

ϱα παντων των αρςοντων αυτων κατ οικους πα-

τριων αυτων δωδεκα ϱαβδους και εκαστου το

ονοµα αυτου επιγραψον επι της ϱαβδου αυτου

18. και το ονοµα ααρων επιγραψον επι της

ϱαβδου λευι εστιν γαρ ϱαβδος µια κατα ϕυλην

οικου πατριων αυτων δωσουσιν

19. και χησεις αυτας εν τη σκηνη του µαρτυ-

ϱιου κατεναντι του µαρτυριου εν οις γνωσχησο-

µαι σοι εκει

20. και εσται ο ανχρωπος ον εαν εκλεξω-

µαι αυτον η ϱαβδος αυτου εκβλαστησει και πε-

ϱιελω απ εµου τον γογγυσµον των υιων ισραηλ

α αυτοι γογγυζουσιν εφ υµιν

21. και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ

και εδωκαν αυτω παντες οι αρςοντες αυτων

ϱαβδον τω αρςοντι τω ενι ϱαβδον κατα αρςοντα

κατ οικους πατριων αυτων δωδεκα ϱαβδους και

η ϱαβδος ααρων ανα µεσον των ϱαβδων αυτων

22. και απεχηκεν µωυσης τας ϱαβδους εναντι

κυριου εν τη σκηνη του µαρτυριου

23. και εγενετο τη επαυριον και εισηλχεν

µωυσης και ααρων εις την σκηνην του µαρτυ-

ϱιου και ιδου εβλαστησεν η ϱαβδος ααρων εις

οικον λευι και εξηνεγκεν ϐλαστον και εξηνχη-

σεν ανχη και εβλαστησεν καρυα

24. και εξηνεγκεν µωυσης πασας τας ϱαβδο-

υς απο προσωπου κυριου προς παντας υιους

ισραηλ και ειδον και ελαβον εκαστος την ϱαβ-

δον αυτου

25. και ειπεν κυριος προς µωυσην αποχες

την ϱαβδον ααρων ενωπιον των µαρτυριων εις

διατηρησιν σηµειον τοις υιοις των ανηκοων και

παυσασχω ο γογγυσµος αυτων απ εµου και ου

µη αποχανωσιν

26. και εποιησεν µωυσης και ααρων καχα συ-

νεταξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν

27. και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς µωυσην

λεγοντες ιδου εξανηλωµεχα απολωλαµεν πα-

ϱανηλωµεχα

28. πας ο απτοµενος της σκηνης κυριου απο-

χνησκει εως εις τελος αποχανωµεν

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-4m18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και ειπεν κυριος προς ααρων λεγων συ

και οι υιοι σου και ο οικος πατριας σου ληµψ-

εσχε τας αµαρτιας των αγιων και συ και οι υιοι

σου ληµψεσχε τας αµαρτιας της ιερατειας υµων

2. και τους αδελφους σου ϕυλην λευι δηµον

του πατρος σου προσαγαγου προς σεαυτον και

προστεχητωσαν σοι και λειτουργειτωσαν σοι

και συ και οι υιοι σου µετα σου απεναντι της

σκηνης του µαρτυριου

3. και ϕυλαξονται τας ϕυλακας σου και τας

ϕυλακας της σκηνης πλην προς τα σκευη τα

αγια και προς το χυσιαστηριον ου προσελευ-

σονται και ουκ αποχανουνται και ουτοι και υµε-

ις

4. και προστεχησονται προς σε και ϕυλαξον-

ται τας ϕυλακας της σκηνης του µαρτυριου κα-

τα πασας τας λειτουργιας της σκηνης και ο αλ-

λογενης ου προσελευσεται προς σε

5. και ϕυλαξεσχε τας ϕυλακας των αγιων και

τας ϕυλακας του χυσιαστηριου και ουκ εσται

χυµος εν τοις υιοις ισραηλ

6. και εγω ειληφα τους αδελφους υµων τους

λευιτας εκ µεσου των υιων ισραηλ δοµα δεδο-

µενον κυριω λειτουργειν τας λειτουργιας της

σκηνης του µαρτυριου

7. και συ και οι υιοι σου µετα σου διατηρησε-

τε την ιερατειαν υµων κατα παντα τροπον του

χυσιαστηριου και το ενδοχεν του καταπετασµα-

τος και λειτουργησετε τας λειτουργιας δοµα της

ιερατειας υµων και ο αλλογενης ο προσπορευ-

οµενος αποχανειται

8. και ελαλησεν κυριος προς ααρων και εγω

ιδου δεδωκα υµιν την διατηρησιν των απαρςων
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απο παντων των ηγιασµενων µοι παρα των υιων

ισραηλ σοι δεδωκα αυτα εις γερας και τοις υιοις

σου µετα σε νοµιµον αιωνιον

9. και τουτο εστω υµιν απο των ηγιασµενων

αγιων των καρπωµατων απο παντων των δωρων

αυτων και απο παντων των χυσιασµατων αυ-

των και απο πασης πληµµελειας αυτων και απο

πασων των αµαρτιων οσα αποδιδοασιν µοι απο

παντων των αγιων σοι εσται και τοις υιοις σου

10. εν τω αγιω των αγιων ϕαγεσχε αυτα παν

αρσενικον ϕαγεται αυτα συ και οι υιοι σου αγια

εσται σοι

11. και τουτο εσται υµιν απαρςη δοµατων

αυτων απο παντων των επιχεµατων των υιων

ισραηλ σοι δεδωκα αυτα και τοις υιοις σου και

ταις χυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον

πας καχαρος εν τω οικω σου εδεται αυτα

12. πασα απαρςη ελαιου και πασα απαρςη

οινου και σιτου απαρςη αυτων οσα αν δωσι τω

κυριω σοι δεδωκα αυτα

13. τα πρωτογενηµατα παντα οσα εν τη γη

αυτων οσα αν ενεγκωσιν κυριω σοι εσται πας

καχαρος εν τω οικω σου εδεται αυτα

14. παν ανατεχεµατισµενον εν υιοις ισραηλ

σοι εσται

15. και παν διανοιγον µητραν απο πασης σαρ-

κος α προσφερουσιν κυριω απο ανχρωπου εως

κτηνους σοι εσται αλλ η λυτροις λυτρωχησεται

τα πρωτοτοκα των ανχρωπων και τα πρωτοτοκα

των κτηνων των ακαχαρτων λυτρωση

16. και η λυτρωσις αυτου απο µηνιαιου η συν-

τιµησις πεντε σικλων κατα τον σικλον τον αγιον

εικοσι οβολοι εισιν

17. πλην πρωτοτοκα µοσςων και πρωτοτοκα

προβατων και πρωτοτοκα αιγων ου λυτρωση

αγια εστιν και το αιµα αυτων προσςεεις προς το

χυσιαστηριον και το στεαρ ανοισεις καρπωµα

εις οσµην ευωδιας κυριω

18. και τα κρεα εσται σοι καχα και το στηχυ-

νιον του επιχεµατος και κατα τον ϐραςιονα τον

δεξιον σοι εσται

19. παν αφαιρεµα των αγιων οσα αν αφελω-

σιν οι υιοι ισραηλ κυριω σοι δεδωκα και τοις

υιοις σου και ταις χυγατρασιν σου µετα σου

νοµιµον αιωνιον διαχηκη αλος αιωνιου εστιν

εναντι κυριου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε

20. και ελαλησεν κυριος προς ααρων εν τη γη

αυτων ου κληρονοµησεις και µερις ουκ εσται

σοι εν αυτοις οτι εγω µερις σου και κληρονοµια

σου εν µεσω των υιων ισραηλ

21. και τοις υιοις λευι ιδου δεδωκα παν επι-

δεκατον εν ισραηλ εν κληρω αντι των λειτουρ-

γιων αυτων οσα αυτοι λειτουργουσιν λειτουρ-

γιαν εν τη σκηνη του µαρτυριου

22. και ου προσελευσονται ετι οι υιοι ισραηλ

εις την σκηνην του µαρτυριου λαβειν αµαρτιαν

χανατηφορον

23. και λειτουργησει ο λευιτης αυτος την λε-

ιτουργιαν της σκηνης του µαρτυριου και αυτοι

ληµψονται τα αµαρτηµατα αυτων νοµιµον αιω-

νιον εις τας γενεας αυτων και εν µεσω υιων

ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρονοµιαν

24. οτι τα επιδεκατα των υιων ισραηλ οσα αν

αφορισωσιν κυριω αφαιρεµα δεδωκα τοις λευ-

ιταις εν κληρω δια τουτο ειρηκα αυτοις εν µεσω

υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρον

25. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

26. και τοις λευιταις λαλησεις και ερεις προς

αυτους εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ το

επιδεκατον ο δεδωκα υµιν παρ αυτων εν κληρω

και αφελειτε υµεις απ αυτου αφαιρεµα κυριω

επιδεκατον απο του επιδεκατου

27. και λογισχησεται υµιν τα αφαιρεµατα

υµων ως σιτος απο αλω και αφαιρεµα απο

ληνου

28. ουτως αφελειτε και υµεις απο των αφα-

ιρεµατων κυριου απο παντων επιδεκατων υµων

οσα εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ και

δωσετε απ αυτων αφαιρεµα κυριω ααρων τω

ιερει

29. απο παντων των δοµατων υµων αφελειτε

αφαιρεµα κυριω η απο παντων των απαρςων το

ηγιασµενον απ αυτου

30. και ερεις προς αυτους οταν αφαιρητε την

απαρςην απ αυτου και λογισχησεται τοις λευ-

ιταις ως γενηµα απο αλω και ως γενηµα απο

ληνου

31. και εδεσχε αυτο εν παντι τοπω υµεις και

οι οικοι υµων οτι µισχος ουτος υµιν εστιν αν-

τι των λειτουργιων υµων των εν τη σκηνη του

µαρτυριου

32. και ου ληµψεσχε δι αυτο αµαρτιαν οτι αν

αφαιρητε την απαρςην απ αυτου και τα αγια
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των υιων ισραηλ ου ϐεβηλωσετε ινα µη απο-

χανητε

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-4m19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και

ααρων λεγων

2. αυτη η διαστολη του νοµου οσα συνεταξεν

κυριος λεγων λαλησον τοις υιοις ισραηλ και

λαβετωσαν προς σε δαµαλιν πυρραν αµωµον

ητις ουκ εςει εν αυτη µωµον και η ουκ επεβλ-

ηχη επ αυτην Ϲυγος

3. και δωσεις αυτην προς ελεαζαρ τον ιερεα

και εξαξουσιν αυτην εξω της παρεµβολης εις

τοπον καχαρον και σφαξουσιν αυτην ενωπιον

αυτου

4. και ληµψεται ελεαζαρ απο του αιµατος

αυτης και ϱανει απεναντι του προσωπου της

σκηνης του µαρτυριου απο του αιµατος αυτης

επτακις

5. και κατακαυσουσιν αυτην εναντιον αυτου

και το δερµα και τα κρεα αυτης και το αιµα

αυτης συν τη κοπρω αυτης κατακαυχησεται

6. και ληµψεται ο ιερευς ξυλον κεδρινον και

υσσωπον και κοκκινον και εµβαλουσιν εις µε-

σον του κατακαυµατος της δαµαλεως

7. και πλυνει τα ιµατια αυτου ο ιερευς και

λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα

εισελευσεται εις την παρεµβολην και ακαχαρ-

τος εσται ο ιερευς εως εσπερας

8. και ο κατακαιων αυτην πλυνει τα ιµατια αυ-

του και λουσεται το σωµα αυτου και ακαχαρτος

εσται εως εσπερας

9. και συναξει ανχρωπος καχαρος την σποδον

της δαµαλεως και αποχησει εξω της παρεµ-

ϐολης εις τοπον καχαρον και εσται τη συνα-

γωγη υιων ισραηλ εις διατηρησιν υδωρ ϱαντι-

σµου αγνισµα εστιν

10. και πλυνει τα ιµατια ο συναγων την

σποδιαν της δαµαλεως και ακαχαρτος εσται

εως εσπερας και εσται τοις υιοις ισραηλ και τοις

προσκειµενοις προσηλυτοις νοµιµον αιωνιον

11. ο απτοµενος του τεχνηκοτος πασης ψυςης

ανχρωπου ακαχαρτος εσται επτα ηµερας

12. ουτος αγνισχησεται τη ηµερα τη τριτη και

τη ηµερα τη εβδοµη και καχαρος εσται εαν δε

µη αφαγνισχη τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα

τη εβδοµη ου καχαρος εσται

13. πας ο απτοµενος του τεχνηκοτος απο

ψυςης ανχρωπου εαν αποχανη και µη αφαγνι-

σχη την σκηνην κυριου εµιανεν εκτριβησεται η

ψυςη εκεινη εξ ισραηλ οτι υδωρ ϱαντισµου ου

περιερραντισχη επ αυτον ακαχαρτος εστιν ετι η

ακαχαρσια αυτου εν αυτω εστιν

14. και ουτος ο νοµος ανχρωπος εαν αποχανη

εν οικια πας ο εισπορευοµενος εις την οικιαν

και οσα εστιν εν τη οικια ακαχαρτα εσται επτα

ηµερας

15. και παν σκευος ανεωγµενον οσα ουςι δε-

σµον καταδεδεται επ αυτω ακαχαρτα εστιν

16. και πας ος εαν αψηται επι προσωπου του

πεδιου τραυµατιου η νεκρου η οστεου ανχρωπι-

νου η µνηµατος επτα ηµερας ακαχαρτος εσται

17. και ληµψονται τω ακαχαρτω απο της

σποδιας της κατακεκαυµενης του αγνισµου και

εκςεουσιν επ αυτην υδωρ Ϲων εις σκευος

18. και ληµψεται υσσωπον και ϐαψει εις το

υδωρ ανηρ καχαρος και περιρρανει επι τον

οικον και επι τα σκευη και επι τας ψυςας οσαι

εαν ωσιν εκει και επι τον ηµµενον του οστεου

του ανχρωπινου η του τραυµατιου η του τεχνη-

κοτος η του µνηµατος

19. και περιρρανει ο καχαρος επι τον ακα-

χαρτον εν τη ηµερα τη τριτη και εν τη ηµερα

τη εβδοµη και αφαγνισχησεται τη ηµερα τη εβ-

δοµη και πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται

υδατι και ακαχαρτος εσται εως εσπερας

20. και ανχρωπος ος εαν µιανχη και µη αφα-

γνισχη εξολεχρευχησεται η ψυςη εκεινη εκ µε-

σου της συναγωγης οτι τα αγια κυριου εµιανεν

οτι υδωρ ϱαντισµου ου περιερραντισχη επ αυ-

τον ακαχαρτος εστιν

21. και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον και ο πε-

ϱιρραινων υδωρ ϱαντισµου πλυνει τα ιµατια

αυτου και ο απτοµενος του υδατος του ϱαντι-

σµου ακαχαρτος εσται εως εσπερας

22. και παντος ου εαν αψηται αυτου ο ακα-

χαρτος ακαχαρτον εσται και η ψυςη η απτο-

µενη ακαχαρτος εσται εως εσπερας
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Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-4m20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και ηλχον οι υιοι ισραηλ πασα η συνα-

γωγη εις την ερηµον σιν εν τω µηνι τω πρωτω

και κατεµεινεν ο λαος εν καδης και ετελευτη-

σεν εκει µαριαµ και εταφη εκει

2. και ουκ ην υδωρ τη συναγωγη και ηχρο-

ισχησαν επι µωυσην και ααρων

3. και ελοιδορειτο ο λαος προς µωυσην λε-

γοντες οφελον απεχανοµεν εν τη απωλεια των

αδελφων ηµων εναντι κυριου

4. και ινα τι ανηγαγετε την συναγωγην κυριου

εις την ερηµον ταυτην αποκτειναι ηµας και τα

κτηνη ηµων

5. και ινα τι τουτο ανηγαγετε ηµας εξ αιγυπτου

παραγενεσχαι εις τον τοπον τον πονηρον τουτον

τοπος ου ου σπειρεται ουδε συκαι ουδε αµπελοι

ουδε ϱοαι ουδε υδωρ εστιν πιειν

6. και ηλχεν µωυσης και ααρων απο προσω-

που της συναγωγης επι την χυραν της σκηνης

του µαρτυριου και επεσαν επι προσωπον και

ωφχη η δοξα κυριου προς αυτους

7. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

8. λαβε την ϱαβδον και εκκλησιασον την συ-

ναγωγην συ και ααρων ο αδελφος σου και

λαλησατε προς την πετραν εναντι αυτων και

δωσει τα υδατα αυτης και εξοισετε αυτοις υδωρ

εκ της πετρας και ποτιειτε την συναγωγην και

τα κτηνη αυτων

9. και ελαβεν µωυσης την ϱαβδον την απε-

ναντι κυριου καχα συνεταξεν κυριος

10. και εξεκκλησιασεν µωυσης και ααρων την

συναγωγην απεναντι της πετρας και ειπεν προς

αυτους ακουσατε µου οι απειχεις µη εκ της πε-

τρας ταυτης εξαξοµεν υµιν υδωρ

11. και επαρας µωυσης την ςειρα αυτου επα-

ταξεν την πετραν τη ϱαβδω δις και εξηλχεν

υδωρ πολυ και επιεν η συναγωγη και τα κτηνη

αυτων

12. και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων

οτι ουκ επιστευσατε αγιασαι µε εναντιον υιων

ισραηλ δια τουτο ουκ εισαξετε υµεις την συνα-

γωγην ταυτην εις την γην ην δεδωκα αυτοις

13. τουτο υδωρ αντιλογιας οτι ελοιδορηχησαν

οι υιοι ισραηλ εναντι κυριου και ηγιασχη εν

αυτοις

14. και απεστειλεν µωυσης αγγελους εκ κα-

δης προς ϐασιλεα εδωµ λεγων ταδε λεγει ο

αδελφος σου ισραηλ συ επιστη παντα τον µο-

ςχον τον ευροντα ηµας

15. και κατεβησαν οι πατερες ηµων εις αιγυπ-

τον και παρωκησαµεν εν αιγυπτω ηµερας πλε-

ιους και εκακωσαν ηµας οι αιγυπτιοι και τους

πατερας ηµων

16. και ανεβοησαµεν προς κυριον και ειση-

κουσεν κυριος της ϕωνης ηµων και αποστειλας

αγγελον εξηγαγεν ηµας εξ αιγυπτου και νυν

εσµεν εν καδης πολει εκ µερους των οριων σου

17. παρελευσοµεχα δια της γης σου ου διε-

λευσοµεχα δι αγρων ουδε δι αµπελωνων ουδε

πιοµεχα υδωρ εκ λακκου σου οδω ϐασιλικη

πορευσοµεχα ουκ εκκλινουµεν δεξια ουδε ευω-

νυµα εως αν παρελχωµεν τα ορια σου

18. και ειπεν προς αυτον εδωµ ου διελευση

δι εµου ει δε µη εν πολεµω εξελευσοµαι εις

συναντησιν σοι

19. και λεγουσιν αυτω οι υιοι ισραηλ παρα

το ορος παρελευσοµεχα εαν δε του υδατος σου

πιωµεν εγω τε και τα κτηνη δωσω τιµην σοι αλ-

λα το πραγµα ουδεν εστιν παρα το ορος παρε-

λευσοµεχα

20. ο δε ειπεν ου διελευση δι εµου και εξηλχεν

εδωµ εις συναντησιν αυτω εν οςλω ϐαρει και εν

ςειρι ισςυρα

21. και ουκ ηχελησεν εδωµ δουναι τω ισραηλ

παρελχειν δια των οριων αυτου και εξεκλινεν

ισραηλ απ αυτου

22. και απηραν εκ καδης και παρεγενοντο οι

υιοι ισραηλ πασα η συναγωγη εις ωρ το ορος

23. και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων

εν ωρ τω ορει επι των οριων γης εδωµ λεγων

24. προστεχητω ααρων προς τον λαον αυτου

οτι ου µη εισελχητε εις την γην ην δεδωκα τοις

υιοις ισραηλ διοτι παρωξυνατε µε επι του υδα-

τος της λοιδοριας

25. λαβε τον ααρων και ελεαζαρ τον υιον

αυτου και αναβιβασον αυτους εις ωρ το ορος

εναντι πασης της συναγωγης
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26. και εκδυσον ααρων την στολην αυτου και

ενδυσον ελεαζαρ τον υιον αυτου και ααρων

προστεχεις αποχανετω εκει

27. και εποιησεν µωυσης καχα συνεταξεν κυ-

ϱιος και ανεβιβασεν αυτον εις ωρ το ορος εναν-

τιον πασης της συναγωγης

28. και εξεδυσεν ααρων τα ιµατια αυτου και

ενεδυσεν αυτα ελεαζαρ τον υιον αυτου και απε-

χανεν ααρων επι της κορυφης του ορους και

κατεβη µωυσης και ελεαζαρ εκ του ορους

29. και ειδεν πασα η συναγωγη οτι απελυ-

χη ααρων και εκλαυσαν τον ααρων τριακοντα

ηµερας πας οικος ισραηλ

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-4m21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και ηκουσεν ο ςανανις ϐασιλευς αραδ ο

κατοικων κατα την ερηµον ηλχεν γαρ ισραηλ

οδον αχαριν και επολεµησεν προς ισραηλ και

κατεπρονοµευσαν εξ αυτων αιςµαλωσιαν

2. και ηυξατο ισραηλ ευςην κυριω και ειπεν

εαν µοι παραδως τον λαον τουτον υποςειριον

αναχεµατιω αυτον και τας πολεις αυτου

3. και εισηκουσεν κυριος της ϕωνης ισραηλ

και παρεδωκεν τον ςανανιν υποςειριον αυτου

και ανεχεµατισεν αυτον και τας πολεις αυτου

και επεκαλεσαν το ονοµα του τοπου εκεινου

αναχεµα

4. και απαραντες εξ ωρ του ορους οδον επι

χαλασσαν ερυχραν περιεκυκλωσαν γην εδωµ

και ωλιγοψυςησεν ο λαος εν τη οδω

5. και κατελαλει ο λαος προς τον χεον και

κατα µωυση λεγοντες ινα τι εξηγαγες ηµας εξ

αιγυπτου αποκτειναι ηµας εν τη ερηµω οτι ουκ

εστιν αρτος ουδε υδωρ η δε ψυςη ηµων προσω-

ςχισεν εν τω αρτω τω διακενω

6. και απεστειλεν κυριος εις τον λαον τους

οφεις τους χανατουντας και εδακνον τον λαον

και απεχανεν λαος πολυς των υιων ισραηλ

7. και παραγενοµενος ο λαος προς µωυσην

ελεγον οτι ηµαρτοµεν οτι κατελαλησαµεν κατα

του κυριου και κατα σου ευξαι ουν προς κυριον

και αφελετω αφ ηµων τον οφιν και ηυξατο µωυ-

σης προς κυριον περι του λαου

8. και ειπεν κυριος προς µωυσην ποιησον σε-

αυτω οφιν και χες αυτον επι σηµειου και εσ-

ται εαν δακη οφις ανχρωπον πας ο δεδηγµενος

ιδων αυτον Ϲησεται

9. και εποιησεν µωυσης οφιν ςαλκουν και εσ-

τησεν αυτον επι σηµειου και εγενετο οταν εδακ-

νεν οφις ανχρωπον και επεβλεψεν επι τον οφιν

τον ςαλκουν και εζη

10. και απηραν οι υιοι ισραηλ και παρενεβα-

λον εν ωβωχ

11. και εξαραντες εξ ωβωχ παρενεβαλον εν

αςελγαι εκ του περαν εν τη ερηµω η εστιν κατα

προσωπον µωαβ κατα ανατολας ηλιου

12. εκειχεν απηραν και παρενεβαλον εις ϕα-

ϱαγγα Ϲαρετ

13. και εκειχεν απαραντες παρενεβαλον εις

το περαν αρνων εν τη ερηµω το εξεςον απο των

οριων των αµορραιων εστιν γαρ αρνων ορια

µωαβ ανα µεσον µωαβ και ανα µεσον του αµορ-

ϱαιου

14. δια τουτο λεγεται εν ϐιβλιω πολεµος του

κυριου την Ϲωοβ εφλογισεν και τους ςειµαρρο-

υς αρνων

15. και τους ςειµαρρους κατεστησεν κατοικι-

σαι ηρ και προσκειται τοις οριοις µωαβ

16. και εκειχεν το ϕρεαρ τουτο εστιν το ϕρεαρ

ο ειπεν κυριος προς µωυσην συναγαγε τον λαον

και δωσω αυτοις υδωρ πιειν

17. τοτε ησεν ισραηλ το ασµα τουτο επι του

ϕρεατος εξαρςετε αυτω

18. ϕρεαρ ωρυξαν αυτο αρςοντες εξελατοµη-

σαν αυτο ϐασιλεις εχνων εν τη ϐασιλεια αυτων

εν τω κυριευσαι αυτων και απο ϕρεατος εις µα-

νχαναιν

19. και απο µανχαναιν εις νααλιηλ και απο

νααλιηλ εις ϐαµωχ

20. και απο ϐαµωχ εις ναπην η εστιν εν τω

πεδιω µωαβ απο κορυφης του λελαξευµενου

το ϐλεπον κατα προσωπον της ερηµου

21. και απεστειλεν µωυσης πρεσβεις προς

σηων ϐασιλεα αµορραιων λογοις ειρηνικοις λε-

γων

22. παρελευσοµεχα δια της γης σου τη οδω

πορευσοµεχα ουκ εκκλινουµεν ουτε εις αγρον

ουτε εις αµπελωνα ου πιοµεχα υδωρ εκ ϕρεατος
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σου οδω ϐασιλικη πορευσοµεχα εως παρελχω-

µεν τα ορια σου

23. και ουκ εδωκεν σηων τω ισραηλ παρε-

λχειν δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων

παντα τον λαον αυτου και εξηλχεν παραταξα-

σχαι τω ισραηλ εις την ερηµον και ηλχεν εις

ιασσα και παρεταξατο τω ισραηλ

24. και επαταξεν αυτον ισραηλ ϕονω µαςα-

ιρης και κατεκυριευσαν της γης αυτου απο

αρνων εως ιαβοκ εως υιων αµµαν οτι ιαζηρ ορια

υιων αµµων εστιν

25. και ελαβεν ισραηλ πασας τας πολεις ταυ-

τας και κατωκησεν ισραηλ εν πασαις ταις πο-

λεσιν των αµορραιων εν εσεβων και εν πασαις

ταις συγκυρουσαις αυτη

26. εστιν γαρ εσεβων πολις σηων του ϐασι-

λεως των αµορραιων και ουτος επολεµησεν ϐα-

σιλεα µωαβ το προτερον και ελαβον πασαν την

γην αυτου απο αροηρ εως αρνων

27. δια τουτο ερουσιν οι αινιγµατισται ελχετε

εις εσεβων ινα οικοδοµηχη και κατασκευασχη

πολις σηων

28. οτι πυρ εξηλχεν εξ εσεβων ϕλοξ εκ πο-

λεως σηων και κατεφαγεν εως µωαβ και κατε-

πιεν στηλας αρνων

29. ουαι σοι µωαβ απωλου λαος ςαµως απε-

δοχησαν οι υιοι αυτων διασωζεσχαι και αι

χυγατερες αυτων αιςµαλωτοι τω ϐασιλει των

αµορραιων σηων

30. και το σπερµα αυτων απολειται εσεβων

εως δαιβων και αι γυναικες ετι προσεξεκαυσαν

πυρ επι µωαβ

31. κατωκησεν δε ισραηλ εν πασαις ταις πο-

λεσιν των αµορραιων

32. και απεστειλεν µωυσης κατασκεψασχαι

την ιαζηρ και κατελαβοντο αυτην και τας

κωµας αυτης και εξεβαλον τον αµορραιον τον

κατοικουντα εκει

33. και επιστρεψαντες ανεβησαν οδον την εις

ϐασαν και εξηλχεν ωγ ϐασιλευς της ϐασαν εις

συναντησιν αυτοις και πας ο λαος αυτου εις

πολεµον εις εδραιν

34. και ειπεν κυριος προς µωυσην µη ϕοβηχης

αυτον οτι εις τας ςειρας σου παραδεδωκα αυ-

τον και παντα τον λαον αυτου και πασαν την

γην αυτου και ποιησεις αυτω καχως εποιησας

τω σηων ϐασιλει των αµορραιων ος κατωκει εν

εσεβων

35. και επαταξεν αυτον και τους υιους αυτου

και παντα τον λαον αυτου εως του µη κατα-

λιπειν αυτου Ϲωγρειαν και εκληρονοµησαν την

γην αυτων

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-4m22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και απαραντες οι υιοι ισραηλ παρενεβα-

λον επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα

ιεριςω

2. και ιδων ϐαλακ υιος σεπφωρ παντα οσα

εποιησεν ισραηλ τω αµορραιω

3. και εφοβηχη µωαβ τον λαον σφοδρα οτι

πολλοι ησαν και προσωςχισεν µωαβ απο προ-

σωπου υιων ισραηλ

4. και ειπεν µωαβ τη γερουσια µαδιαµ νυν

εκλειξει η συναγωγη αυτη παντας τους κυκλω

ηµων ως εκλειξαι ο µοσςος τα ςλωρα εκ του

πεδιου και ϐαλακ υιος σεπφωρ ϐασιλευς µωαβ

ην κατα τον καιρον εκεινον

5. και απεστειλεν πρεσβεις προς ϐαλααµ υιον

ϐεωρ ϕαχουρα ο εστιν επι του ποταµου γης υιων

λαου αυτου καλεσαι αυτον λεγων ιδου λαος

εξεληλυχεν εξ αιγυπτου και ιδου κατεκαλυψεν

την οψιν της γης και ουτος εγκαχηται εςοµενος

µου

6. και νυν δευρο αρασαι µοι τον λαον τουτον

οτι ισςυει ουτος η ηµεις εαν δυνωµεχα παταξαι

εξ αυτων και εκβαλω αυτους εκ της γης οτι οιδα

ους εαν ευλογησης συ ευλογηνται και ους εαν

καταραση συ κεκατηρανται

7. και επορευχη η γερουσια µωαβ και η γε-

ϱουσια µαδιαµ και τα µαντεια εν ταις ςερσιν

αυτων και ηλχον προς ϐαλααµ και ειπαν αυτω

τα ϱηµατα ϐαλακ

8. και ειπεν προς αυτους καταλυσατε αυτου

την νυκτα και αποκριχησοµαι υµιν πραγµατα α

εαν λαληση κυριος προς µε και κατεµειναν οι

αρςοντες µωαβ παρα ϐαλααµ

9. και ηλχεν ο χεος προς ϐαλααµ και ειπεν

αυτω τι οι ανχρωποι ουτοι παρα σοι

10. και ειπεν ϐαλααµ προς τον χεον ϐαλακ

υιος σεπφωρ ϐασιλευς µωαβ απεστειλεν αυτο-

υς προς µε λεγων
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11. ιδου λαος εξεληλυχεν εξ αιγυπτου και

ιδου κεκαλυφεν την οψιν της γης και ουτος εγ-

καχηται εςοµενος µου και νυν δευρο αρασαι

µοι αυτον ει αρα δυνησοµαι παταξαι αυτον και

εκβαλω αυτον απο της γης

12. και ειπεν ο χεος προς ϐαλααµ ου πορευση

µετ αυτων ουδε καταραση τον λαον εστιν γαρ

ευλογηµενος

13. και αναστας ϐαλααµ το πρωι ειπεν τοις

αρςουσιν ϐαλακ αποτρεςετε προς τον κυριον

υµων ουκ αφιησιν µε ο χεος πορευεσχαι µεχ

υµων

14. και ανασταντες οι αρςοντες µωαβ ηλχον

προς ϐαλακ και ειπαν ου χελει ϐαλααµ πορευ-

χηναι µεχ ηµων

15. και προσεχετο ϐαλακ ετι αποστειλαι αρ-

ςοντας πλειους και εντιµοτερους τουτων

16. και ηλχον προς ϐαλααµ και λεγουσιν

αυτω ταδε λεγει ϐαλακ ο του σεπφωρ αξιω σε

µη οκνησης ελχειν προς µε

17. εντιµως γαρ τιµησω σε και οσα εαν ειπης

ποιησω σοι και δευρο επικαταρασαι µοι τον λα-

ον τουτον

18. και απεκριχη ϐαλααµ και ειπεν τοις αρςο-

υσιν ϐαλακ εαν δω µοι ϐαλακ πληρη τον οικον

αυτου αργυριου και ςρυσιου ου δυνησοµαι πα-

ϱαβηναι το ϱηµα κυριου του χεου ποιησαι αυτο

µικρον η µεγα εν τη διανοια µου

19. και νυν υποµεινατε αυτου και υµεις την

νυκτα ταυτην και γνωσοµαι τι προσχησει κυριος

λαλησαι προς µε

20. και ηλχεν ο χεος προς ϐαλααµ νυκτος και

ειπεν αυτω ει καλεσαι σε παρεισιν οι ανχρω-

ποι ουτοι αναστας ακολουχησον αυτοις αλλα

το ϱηµα ο αν λαλησω προς σε τουτο ποιησεις

21. και αναστας ϐαλααµ το πρωι επεσαξεν

την ονον αυτου και επορευχη µετα των αρςον-

των µωαβ

22. και ωργισχη χυµω ο χεος οτι επορευχη

αυτος και ανεστη ο αγγελος του χεου ενδιαβαλ-

λειν αυτον και αυτος επιβεβηκει επι της ονου

αυτου και δυο παιδες αυτου µετ αυτου

23. και ιδουσα η ονος τον αγγελον του χε-

ου ανχεστηκοτα εν τη οδω και την ϱοµφαιαν

εσπασµενην εν τη ςειρι αυτου και εξεκλινεν η

ονος εκ της οδου και επορευετο εις το πεδιον

και επαταξεν την ονον τη ϱαβδω του ευχυναι

αυτην εν τη οδω

24. και εστη ο αγγελος του χεου εν ταις αυλα-

ξιν των αµπελων ϕραγµος εντευχεν και ϕραγ-

µος εντευχεν

25. και ιδουσα η ονος τον αγγελον του χεου

προσεχλιψεν εαυτην προς τον τοιςον και απε-

χλιψεν τον ποδα ϐαλααµ και προσεχετο ετι µα-

στιξαι αυτην

26. και προσεχετο ο αγγελος του χεου και

απελχων υπεστη εν τοπω στενω εις ον ουκ ην

εκκλιναι δεξιαν ουδε αριστεραν

27. και ιδουσα η ονος τον αγγελον του χε-

ου συνεκαχισεν υποκατω ϐαλααµ και εχυµωχη

ϐαλααµ και ετυπτεν την ονον τη ϱαβδω

28. και ηνοιξεν ο χεος το στοµα της ονου και

λεγει τω ϐαλααµ τι εποιησα σοι οτι πεπαικας µε

τουτο τριτον

29. και ειπεν ϐαλααµ τη ονω οτι εµπεπαιςας

µοι και ει ειςον µαςαιραν εν τη ςειρι µου ηδη αν

εξεκεντησα σε

30. και λεγει η ονος τω ϐαλααµ ουκ εγω η

ονος σου εφ ης επεβαινες απο νεοτητος σου

εως της σηµερον ηµερας µη υπερορασει υπε-

ϱιδουσα εποιησα σοι ουτως ο δε ειπεν ουςι

31. απεκαλυψεν δε ο χεος τους οφχαλµους

ϐαλααµ και ορα τον αγγελον κυριου ανχεστη-

κοτα εν τη οδω και την µαςαιραν εσπασµενην

εν τη ςειρι αυτου και κυψας προσεκυνησεν τω

προσωπω αυτου

32. και ειπεν αυτω ο αγγελος του χεου δια

τι επαταξας την ονον σου τουτο τριτον και ιδου

εγω εξηλχον εις διαβολην σου οτι ουκ αστεια η

οδος σου εναντιον µου

33. και ιδουσα µε η ονος εξεκλινεν απ εµου

τριτον τουτο και ει µη εξεκλινεν νυν ουν σε µεν

απεκτεινα εκεινην δε περιεποιησαµην

34. και ειπεν ϐαλααµ τω αγγελω κυριου

ηµαρτηκα ου γαρ ηπισταµην οτι συ µοι ανχε-

στηκας εν τη οδω εις συναντησιν και νυν ει µη

σοι αρεσκει αποστραφησοµαι

35. και ειπεν ο αγγελος του χεου προς ϐαλα-

αµ συµπορευχητι µετα των ανχρωπων πλην το

ϱηµα ο εαν ειπω προς σε τουτο ϕυλαξη λαλη-

σαι και επορευχη ϐαλααµ µετα των αρςοντων

ϐαλακ
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36. και ακουσας ϐαλακ οτι ηκει ϐαλααµ εξη-

λχεν εις συναντησιν αυτω εις πολιν µωαβ η

εστιν επι των οριων αρνων ο εστιν εκ µερους

των οριων

37. και ειπεν ϐαλακ προς ϐαλααµ ουςι απε-

στειλα προς σε καλεσαι σε δια τι ουκ ηρςου

προς µε οντως ου δυνησοµαι τιµησαι σε

38. και ειπεν ϐαλααµ προς ϐαλακ ιδου ηκω

προς σε νυν δυνατος εσοµαι λαλησαι τι το ϱηµα

ο εαν ϐαλη ο χεος εις το στοµα µου τουτο

λαλησω

39. και επορευχη ϐαλααµ µετα ϐαλακ και

ηλχον εις πολεις επαυλεων

40. και εχυσεν ϐαλακ προβατα και µοσςους

και απεστειλεν τω ϐαλααµ και τοις αρςουσι τοις

µετ αυτου

41. και εγενηχη πρωι και παραλαβων ϐαλακ

τον ϐαλααµ ανεβιβασεν αυτον επι την στηλην

του ϐααλ και εδειξεν αυτω εκειχεν µερος τι του

λαου

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-4m23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και ειπεν ϐαλααµ τω ϐαλακ οικοδοµη-

σον µοι ενταυχα επτα ϐωµους και ετοιµασον µοι

ενταυχα επτα µοσςους και επτα κριους

2. και εποιησεν ϐαλακ ον τροπον ειπεν αυτω

ϐαλααµ και ανηνεγκεν µοσςον και κριον επι

τον ϐωµον

3. και ειπεν ϐαλααµ προς ϐαλακ παραστηχι

επι της χυσιας σου και πορευσοµαι ει µοι ϕανε-

ιται ο χεος εν συναντησει και ϱηµα ο εαν µοι

δειξη αναγγελω σοι και παρεστη ϐαλακ επι της

χυσιας αυτου και ϐαλααµ επορευχη επερωτη-

σαι τον χεον και επορευχη ευχειαν

4. και εφανη ο χεος τω ϐαλααµ και ειπεν προς

αυτον ϐαλααµ τους επτα ϐωµους ητοιµασα και

ανεβιβασα µοσςον και κριον επι τον ϐωµον

5. και ενεβαλεν ο χεος ϱηµα εις το στοµα ϐα-

λααµ και ειπεν επιστραφεις προς ϐαλακ ουτως

λαλησεις

6. και απεστραφη προς αυτον και οδε εφειστη-

κει επι των ολοκαυτωµατων αυτου και παντες

οι αρςοντες µωαβ µετ αυτου

7. και εγενηχη πνευµα χεου επ αυτω και ανα-

λαβων την παραβολην αυτου ειπεν εκ µεσοπο-

ταµιας µετεπεµψατο µε ϐαλακ ϐασιλευς µωαβ

εξ ορεων απ ανατολων λεγων δευρο αρασαι

µοι τον ιακωβ και δευρο επικαταρασαι µοι τον

ισραηλ

8. τι αρασωµαι ον µη καταραται κυριος η τι

καταρασωµαι ον µη καταραται ο χεος

9. οτι απο κορυφης ορεων οψοµαι αυτον και

απο ϐουνων προσνοησω αυτον ιδου λαος µονος

κατοικησει και εν εχνεσιν ου συλλογισχησεται

10. τις εξηκριβασατο το σπερµα ιακωβ και

τις εξαριχµησεται δηµους ισραηλ αποχανοι η

ψυςη µου εν ψυςαις δικαιων και γενοιτο το

σπερµα µου ως το σπερµα τουτων

11. και ειπεν ϐαλακ προς ϐαλααµ τι πεποιη-

κας µοι εις καταρασιν εςχρων µου κεκληκα σε

και ιδου ευλογηκας ευλογιαν

12. και ειπεν ϐαλααµ προς ϐαλακ ουςι οσα

εαν εµβαλη ο χεος εις το στοµα µου τουτο ϕυ-

λαξω λαλησαι

13. και ειπεν προς αυτον ϐαλακ δευρο ετι µετ

εµου εις τοπον αλλον εξ ων ουκ οψη αυτον

εκειχεν αλλ η µερος τι αυτου οψη παντας δε

ου µη ιδης και καταρασαι µοι αυτον εκειχεν

14. και παρελαβεν αυτον εις αγρου σκοπιαν

επι κορυφην λελαξευµενου και ωκοδοµησεν

εκει επτα ϐωµους και ανεβιβασεν µοσςον και

κριον επι τον ϐωµον

15. και ειπεν ϐαλααµ προς ϐαλακ παραστηχι

επι της χυσιας σου εγω δε πορευσοµαι επερω-

τησαι τον χεον

16. και συνηντησεν ο χεος τω ϐαλααµ και

ενεβαλεν ϱηµα εις το στοµα αυτου και ειπεν

αποστραφητι προς ϐαλακ και ταδε λαλησεις

17. και απεστραφη προς αυτον και οδε εφε-

ιστηκει επι της ολοκαυτωσεως αυτου και παντες

οι αρςοντες µωαβ µετ αυτου και ειπεν αυτω ϐα-

λακ τι ελαλησεν κυριος

18. και αναλαβων την παραβολην αυτου

ειπεν αναστηχι ϐαλακ και ακουε ενωτισαι µαρ-

τυς υιος σεπφωρ

19. ους ως ανχρωπος ο χεος διαρτηχηναι

ουδε ως υιος ανχρωπου απειληχηναι αυτος

ειπας ουςι ποιησει λαλησει και ουςι εµµενει

20. ιδου ευλογειν παρειληµµαι ευλογησω και

ου µη αποστρεψω
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21. ουκ εσται µοςχος εν ιακωβ ουδε οφχησε-

ται πονος εν ισραηλ κυριος ο χεος αυτου µετ

αυτου τα ενδοξα αρςοντων εν αυτω

22. χεος ο εξαγαγων αυτους εξ αιγυπτου ως

δοξα µονοκερωτος αυτω

23. ου γαρ εστιν οιωνισµος εν ιακωβ ουδε µαν-

τεια εν ισραηλ κατα καιρον ϱηχησεται ιακωβ

και τω ισραηλ τι επιτελεσει ο χεος

24. ιδου λαος ως σκυµνος αναστησεται και

ως λεων γαυριωχησεται ου κοιµηχησεται εως

ϕαγη χηραν και αιµα τραυµατιων πιεται

25. και ειπεν ϐαλακ προς ϐαλααµ ουτε κα-

ταραις καταραση µοι αυτον ουτε ευλογων µη

ευλογησης αυτον

26. και αποκριχεις ϐαλααµ ειπεν τω ϐαλακ

ουκ ελαλησα σοι λεγων το ϱηµα ο εαν λαληση

ο χεος τουτο ποιησω

27. και ειπεν ϐαλακ προς ϐαλααµ δευρο πα-

ϱαλαβω σε εις τοπον αλλον ει αρεσει τω χεω

και καταρασαι µοι αυτον εκειχεν

28. και παρελαβεν ϐαλακ τον ϐαλααµ επι κο-

ϱυφην του ϕογωρ το παρατεινον εις την ερηµον

29. και ειπεν ϐαλααµ προς ϐαλακ οικοδοµη-

σον µοι ωδε επτα ϐωµους και ετοιµασον µοι ωδε

επτα µοσςους και επτα κριους

30. και εποιησεν ϐαλακ καχαπερ ειπεν αυτω

ϐαλααµ και ανηνεγκεν µοσςον και κριον επι

τον ϐωµον

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-4m24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και ιδων ϐαλααµ οτι καλον εστιν εναν-

τι κυριου ευλογειν τον ισραηλ ουκ επορευχη

κατα το ειωχος εις συναντησιν τοις οιωνοις και

απεστρεψεν το προσωπον αυτου εις την ερηµον

2. και εξαρας ϐαλααµ τους οφχαλµους αυ-

του καχορα τον ισραηλ εστρατοπεδευκοτα κατα

ϕυλας και εγενετο πνευµα χεου εν αυτω

3. και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν

ϕησιν ϐαλααµ υιος ϐεωρ ϕησιν ο ανχρωπος ο

αληχινως ορων

4. ϕησιν ακουων λογια χεου οστις ορασιν χεου

ειδεν εν υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφχαλµοι

αυτου

5. ως καλοι σου οι οικοι ιακωβ αι σκηναι σου

ισραηλ

6. ωσει ναπαι σκιαζουσαι και ωσει παραδεισοι

επι ποταµων και ωσει σκηναι ας επηξεν κυριος

ωσει κεδροι παρ υδατα

7. εξελευσεται ανχρωπος εκ του σπερµατος

αυτου και κυριευσει εχνων πολλων και υψωχη-

σεται η γωγ ϐασιλεια αυτου και αυξηχησεται η

ϐασιλεια αυτου

8. χεος ωδηγησεν αυτον εξ αιγυπτου ως δοξα

µονοκερωτος αυτω εδεται εχνη εςχρων αυτου

και τα παςη αυτων εκµυελιει και ταις ϐολισιν

αυτου κατατοξευσει εςχρον

9. κατακλιχεις ανεπαυσατο ως λεων και ως

σκυµνος τις αναστησει αυτον οι ευλογουντες σε

ευλογηνται και οι καταρωµενοι σε κεκατηραν-

ται

10. και εχυµωχη ϐαλακ επι ϐαλααµ και συ-

νεκροτησεν ταις ςερσιν αυτου και ειπεν ϐαλακ

προς ϐαλααµ καταρασχαι τον εςχρον µου κε-

κληκα σε και ιδου ευλογων ευλογησας τριτον

τουτο

11. νυν ουν ϕευγε εις τον τοπον σου ειπα

τιµησω σε και νυν εστερησεν σε κυριος της δο-

ξης

12. και ειπεν ϐαλααµ προς ϐαλακ ουςι και το-

ις αγγελοις σου ους απεστειλας προς µε ελαλη-

σα λεγων

13. εαν µοι δω ϐαλακ πληρη τον οικον αυτου

αργυριου και ςρυσιου ου δυνησοµαι παραβηναι

το ϱηµα κυριου ποιησαι αυτο πονηρον η καλον

παρ εµαυτου οσα εαν ειπη ο χεος ταυτα ερω

14. και νυν ιδου αποτρεςω εις τον τοπον µου

δευρο συµβουλευσω σοι τι ποιησει ο λαος ουτος

τον λαον σου επ εσςατου των ηµερων

15. και αναλαβων την παραβολην αυτου

ειπεν ϕησιν ϐαλααµ υιος ϐεωρ ϕησιν ο ανχρω-

πος ο αληχινως ορων

16. ακουων λογια χεου επισταµενος επι-

στηµην παρα υψιστου και ορασιν χεου ιδων εν

υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφχαλµοι αυτου

17. δειξω αυτω και ουςι νυν µακαριζω και ουκ

εγγιζει ανατελει αστρον εξ ιακωβ και αναστη-

σεται ανχρωπος εξ ισραηλ και χραυσει τους

αρςηγους µωαβ και προνοµευσει παντας υιους

σηχ
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18. και εσται εδωµ κληρονοµια και εσται κλη-

ϱονοµια ησαυ ο εςχρος αυτου και ισραηλ επο-

ιησεν εν ισςυι

19. και εξεγερχησεται εξ ιακωβ και απολει

σωζοµενον εκ πολεως

20. και ιδων τον αµαληκ και αναλαβων την

παραβολην αυτου ειπεν αρςη εχνων αµαληκ

και το σπερµα αυτων απολειται

21. και ιδων τον καιναιον και αναλαβων την

παραβολην αυτου ειπεν ισςυρα η κατοικια σου

και εαν χης εν πετρα την νοσσιαν σου

22. και εαν γενηται τω ϐεωρ νεοσσια πανουρ-

γιας ασσυριοι σε αιςµαλωτευσουσιν

23. και ιδων τον ωγ και αναλαβων την πα-

ϱαβολην αυτου ειπεν ω ω τις Ϲησεται οταν χη

ταυτα ο χεος

24. και εξελευσεται εκ ςειρος κιτιαιων και

κακωσουσιν ασσουρ και κακωσουσιν εβραιους

και αυτοι οµοχυµαδον απολουνται

25. και αναστας ϐαλααµ απηλχεν αποστρα-

ϕεις εις τον τοπον αυτου και ϐαλακ απηλχεν

προς εαυτον

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-4m25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και κατελυσεν ισραηλ εν σαττιν και εβε-

ϐηλωχη ο λαος εκπορνευσαι εις τας χυγατερας

µωαβ

2. και εκαλεσαν αυτους επι ταις χυσιαις των

ειδωλων αυτων και εφαγεν ο λαος των χυσιων

αυτων και προσεκυνησαν τοις ειδωλοις αυτων

3. και ετελεσχη ισραηλ τω ϐεελφεγωρ και

ωργισχη χυµω κυριος τω ισραηλ

4. και ειπεν κυριος τω µωυση λαβε παντας

τους αρςηγους του λαου και παραδειγµατισον

αυτους κυριω απεναντι του ηλιου και αποστρα-

ϕησεται οργη χυµου κυριου απο ισραηλ

5. και ειπεν µωυσης ταις ϕυλαις ισραηλ αποκ-

τεινατε εκαστος τον οικειον αυτου τον τετελε-

σµενον τω ϐεελφεγωρ

6. και ιδου ανχρωπος των υιων ισραηλ ελχων

προσηγαγεν τον αδελφον αυτου προς την µα-

διανιτιν εναντιον µωυση και εναντι πασης συ-

ναγωγης υιων ισραηλ αυτοι δε εκλαιον παρα

την χυραν της σκηνης του µαρτυριου

7. και ιδων ϕινεες υιος ελεαζαρ υιου ααρων

του ιερεως εξανεστη εκ µεσου της συναγωγης

και λαβων σειροµαστην εν τη ςειρι

8. εισηλχεν οπισω του ανχρωπου του ισραη-

λιτου εις την καµινον και απεκεντησεν αµφοτε-

ϱους τον τε ανχρωπον τον ισραηλιτην και την

γυναικα δια της µητρας αυτης και επαυσατο η

πληγη απο υιων ισραηλ

9. και εγενοντο οι τεχνηκοτες εν τη πληγη τεσ-

σαρες και εικοσι ςιλιαδες

10. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

11. ϕινεες υιος ελεαζαρ υιου ααρων του ιε-

ϱεως κατεπαυσεν τον χυµον µου απο υιων

ισραηλ εν τω Ϲηλωσαι µου τον Ϲηλον εν αυτοις

και ουκ εξανηλωσα τους υιους ισραηλ εν τω

Ϲηλω µου

12. ουτως ειπον ιδου εγω διδωµι αυτω διαχη-

κην ειρηνης

13. και εσται αυτω και τω σπερµατι αυτου µετ

αυτον διαχηκη ιερατειας αιωνια ανχ ων εζηλω-

σεν τω χεω αυτου και εξιλασατο περι των υιων

ισραηλ

14. το δε ονοµα του ανχρωπου του ισραηλιτου

του πεπληγοτος ος επληγη µετα της µαδιανιτι-

δος Ϲαµβρι υιος σαλω αρςων οικου πατριας των

συµεων

15. και ονοµα τη γυναικι τη µαδιανιτιδι τη πε-

πληγυια ςασβι χυγατηρ σουρ αρςοντος εχνους

οµµωχ οικου πατριας εστιν των µαδιαν

16. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων

17. εςχραινετε τοις µαδιηναιοις και παταξατε

αυτους

18. οτι εςχραινουσιν αυτοι υµιν εν δολιοτητι

οσα δολιουσιν υµας δια ϕογωρ και δια ςασβι

χυγατερα αρςοντος µαδιαν αδελφην αυτων την

πεπληγυιαν εν τη ηµερα της πληγης δια ϕογωρ

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-4m26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 και εγενετο µετα την πληγην και ελαλη-

σεν κυριος προς µωυσην και προς ελεαζαρ τον

ιερεα λεγων

2. λαβε την αρςην πασης συναγωγης υιων

ισραηλ απο εικοσαετους και επανω κατ οικους
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πατριων αυτων πας ο εκπορευοµενος παρατα-

ξασχαι εν ισραηλ

3. και ελαλησεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς

εν αραβωχ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριςω

λεγων

4. απο εικοσαετους και επανω ον τροπον συ-

νεταξεν κυριος τω µωυση και οι υιοι ισραηλ οι

εξελχοντες εξ αιγυπτου

5. ϱουβην πρωτοτοκος ισραηλ υιοι δε ϱουβην

ενως και δηµος του ενως τω ϕαλλου δηµος του

ϕαλλουι

6. τω ασρων δηµος του ασρωνι τω ςαρµι δηµος

του ςαρµι

7. ουτοι δηµοι ϱουβην και εγενετο η επισκεψ-

ις αυτων τρεις και τεσσαρακοντα ςιλιαδες και

επτακοσιοι και τριακοντα

8. και υιοι ϕαλλου ελιαβ

9. και υιοι ελιαβ ναµουηλ και δαχαν και

αβιρων ουτοι επικλητοι της συναγωγης ουτοι

εισιν οι επισυσταντες επι µωυσην και ααρων εν

τη συναγωγη κορε εν τη επισυστασει κυριου

10. και ανοιξασα η γη το στοµα αυτης κατεπιεν

αυτους και κορε εν τω χανατω της συναγωγης

αυτου οτε κατεφαγεν το πυρ τους πεντηκοντα

και διακοσιους και εγενηχησαν εν σηµειω

11. οι δε υιοι κορε ουκ απεχανον

12. και οι υιοι συµεων ο δηµος των υιων συ-

µεων τω ναµουηλ δηµος ο ναµουηλι τω ιαµιν

δηµος ο ιαµινι τω ιαςιν δηµος ο ιαςινι

13. τω Ϲαρα δηµος ο Ϲαραι τω σαουλ δηµος ο

σαουλι

14. ουτοι δηµοι συµεων εκ της επισκεψεως αυ-

των δυο και εικοσι ςιλιαδες και διακοσιοι

15. υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και απεχανεν

ηρ και αυναν εν γη ςανααν

16. εγενοντο δε οι υιοι ιουδα κατα δηµους αυ-

των τω σηλων δηµος ο σηλωνι τω ϕαρες δηµος

ο ϕαρες τω Ϲαρα δηµος ο Ϲαραι

17. και εγενοντο υιοι ϕαρες τω ασρων δηµος

ο ασρωνι τω ιαµουν δηµος ο ιαµουνι

18. ουτοι δηµοι τω ιουδα κατα την επισκοπην

αυτων εξ και εβδοµηκοντα ςιλιαδες και πεντα-

κοσιοι

19. και υιοι ισσαςαρ κατα δηµους αυτων τω

χωλα δηµος ο χωλαι τω ϕουα δηµος ο ϕουαι

20. τω ιασουβ δηµος ο ιασουβι τω σαµαραν

δηµος ο σαµαρανι

21. ουτοι δηµοι ισσαςαρ εξ επισκεψεως αυτων

τεσσαρες και εξηκοντα ςιλιαδες και τριακοσιοι

22. υιοι Ϲαβουλων κατα δηµους αυτων τω σα-

ϱεδ δηµος ο σαρεδι τω αλλων δηµος ο αλλωνι

τω αλληλ δηµος ο αλληλι

23. ουτοι δηµοι Ϲαβουλων εξ επισκεψεως αυ-

των εξηκοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

24. υιοι γαδ κατα δηµους αυτων τω σαφων

δηµος ο σαφωνι τω αγγι δηµος ο αγγι τω σουνι

δηµος ο σουνι

25. τω αζενι δηµος ο αζενι τω αδδι δηµος ο

αδδι

26. τω αροαδι δηµος ο αροαδι τω αριηλ δηµος

ο αριηλι

27. ουτοι δηµοι υιων γαδ εξ επισκεψεως αυτων

τεσσαρακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

28. υιοι ασηρ κατα δηµους αυτων τω ιαµιν

δηµος ο ιαµινι τω ιεσου δηµος ο ιεσουι τω ϐαρια

δηµος ο ϐαριαι

29. τω ςοβερ δηµος ο ςοβερι τω µελςιηλ δηµος

ο µελςιηλι

30. και το ονοµα χυγατρος ασηρ σαρα

31. ουτοι δηµοι ασηρ εξ επισκεψεως αυτων

τρεις και πεντηκοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

32. υιοι ιωσηφ κατα δηµους αυτων µανασση

και εφραιµ

33. υιοι µανασση τω µαςιρ δηµος ο µαςιρι και

µαςιρ εγεννησεν τον γαλααδ τω γαλααδ δηµος

ο γαλααδι

34. και ουτοι υιοι γαλααδ τω αςιεζερ δηµος ο

αςιεζερι τω ςελεγ δηµος ο ςελεγι

35. τω εσριηλ δηµος ο εσριηλι τω συςεµ δηµος

ο συςεµι

36. τω συµαερ δηµος ο συµαερι και τω οφερ

δηµος ο οφερι

37. και τω σαλπααδ υιω οφερ ουκ εγενοντο

αυτω υιοι αλλ η χυγατερες και ταυτα τα ονο-

µατα των χυγατερων σαλπααδ µαλα και νουα

και εγλα και µελςα και χερσα

38. ουτοι δηµοι µανασση εξ επισκεψεως αυ-

των δυο και πεντηκοντα ςιλιαδες και επτακο-

σιοι
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39. και ουτοι υιοι εφραιµ τω σουταλα δηµος ο

σουταλαι τω τανας δηµος ο ταναςι

40. ουτοι υιοι σουταλα τω εδεν δηµος ο εδενι

41. ουτοι δηµοι εφραιµ εξ επισκεψεως αυ-

των δυο και τριακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

ουτοι δηµοι υιων ιωσηφ κατα δηµους αυτων

42. υιοι ϐενιαµιν κατα δηµους αυτων τω ϐαλε

δηµος ο ϐαλει τω ασυβηρ δηµος ο ασυβηρι τω

ιαςιραν δηµος ο ιαςιρανι

43. τω σωφαν δηµος ο σωφανι

44. και εγενοντο οι υιοι ϐαλε αδαρ και νο-

εµαν τω αδαρ δηµος ο αδαρι τω νοεµαν δηµος

ο νοεµανι

45. ουτοι υιοι ϐενιαµιν κατα δηµους αυτων

εξ επισκεψεως αυτων πεντε και τεσσαρακοντα

ςιλιαδες και εξακοσιοι

46. και υιοι δαν κατα δηµους αυτων τω σα-

µι δηµος ο σαµι ουτοι δηµοι δαν κατα δηµους

αυτων

47. παντες οι δηµοι σαµι κατ επισκοπην αυτων

τεσσαρες και εξηκοντα ςιλιαδες και τετρακοσιοι

48. υιοι νεφχαλι κατα δηµους αυτων τω ασιηλ

δηµος ο ασιηλι τω γαυνι δηµος ο γαυνι

49. τω ιεσερ δηµος ο ιεσερι τω σελληµ δηµος

ο σελληµι

50. ουτοι δηµοι νεφχαλι εξ επισκεψεως αυτων

πεντε και τεσσαρακοντα ςιλιαδες και τετρακο-

σιοι

51. αυτη η επισκεψις υιων ισραηλ εξακοσιαι

ςιλιαδες και ςιλιοι και επτακοσιοι και τριακον-

τα

52. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

53. τουτοις µερισχησεται η γη κληρονοµειν εξ

αριχµου ονοµατων

54. τοις πλειοσιν πλεονασεις την κληρονο-

µιαν και τοις ελαττοσιν ελαττωσεις την κλη-

ϱονοµιαν αυτων εκαστω καχως επεσκεπησαν

δοχησεται η κληρονοµια αυτων

55. δια κληρων µερισχησεται η γη τοις ονο-

µασιν κατα ϕυλας πατριων αυτων κληρονοµη-

σουσιν

56. εκ του κληρου µεριεις την κληρονοµιαν

αυτων ανα µεσον πολλων και ολιγων

57. και υιοι λευι κατα δηµους αυτων τω γεδ-

σων δηµος ο γεδσωνι τω κααχ δηµος ο κααχι

τω µεραρι δηµος ο µεραρι

58. ουτοι δηµοι υιων λευι δηµος ο λοβενι

δηµος ο ςεβρωνι δηµος ο κορε και δηµος ο µο-

υσι και κααχ εγεννησεν τον αµραµ

59. και το ονοµα της γυναικος αυτου ιωςα-

ϐεδ χυγατηρ λευι η ετεκεν τουτους τω λευι εν

αιγυπτω και ετεκεν τω αµραµ τον ααρων και

µωυσην και µαριαµ την αδελφην αυτων

60. και εγεννηχησαν τω ααρων ο τε ναδαβ

και αβιουδ και ελεαζαρ και ιχαµαρ

61. και απεχανεν ναδαβ και αβιουδ εν τω

προσφερειν αυτους πυρ αλλοτριον εναντι κυ-

ϱιου εν τη ερηµω σινα

62. και εγενηχησαν εξ επισκεψεως αυτων

τρεις και εικοσι ςιλιαδες παν αρσενικον απο

µηνιαιου και επανω ου γαρ συνεπεσκεπησαν εν

µεσω υιων ισραηλ οτι ου διδοται αυτοις κληρος

εν µεσω υιων ισραηλ

63. και αυτη η επισκεψις µωυση και ελεαζαρ

του ιερεως οι επεσκεψαντο τους υιους ισραηλ

εν αραβωχ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριςω

64. και εν τουτοις ουκ ην ανχρωπος των επε-

σκεµµενων υπο µωυση και ααρων ους επεσκεψ-

αντο τους υιους ισραηλ εν τη ερηµω σινα

65. οτι ειπεν κυριος αυτοις χανατω αποχανο-

υνται εν τη ερηµω και ου κατελειφχη εξ αυτων

ουδε εις πλην ςαλεβ υιος ιεφοννη και ιησους ο

του ναυη

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-4m27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και προσελχουσαι αι χυγατερες σαλπα-

αδ υιου οφερ υιου γαλααδ υιου µαςιρ του δηµου

µανασση των υιων ιωσηφ και ταυτα τα ονοµατα

αυτων µαλα και νουα και εγλα και µελςα και

χερσα

2. και στασαι εναντι µωυση και εναντι ελε-

αζαρ του ιερεως και εναντι των αρςοντων και

εναντι πασης συναγωγης επι της χυρας της

σκηνης του µαρτυριου λεγουσιν

3. ο πατηρ ηµων απεχανεν εν τη ερηµω και

αυτος ουκ ην εν µεσω της συναγωγης της επι-

συστασης εναντι κυριου εν τη συναγωγη κορε

οτι δια αµαρτιαν αυτου απεχανεν και υιοι ουκ

εγενοντο αυτω
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4. µη εξαλειφχητω το ονοµα του πατρος ηµων

εκ µεσου του δηµου αυτου οτι ουκ εστιν αυτω

υιος δοτε ηµιν κατασςεσιν εν µεσω αδελφων

πατρος ηµων

5. και προσηγαγεν µωυσης την κρισιν αυτων

εναντι κυριου

6. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

7. ορχως χυγατερες σαλπααδ λελαληκασιν

δοµα δωσεις αυταις κατασςεσιν κληρονοµιας

εν µεσω αδελφων πατρος αυτων και περιχησεις

τον κληρον του πατρος αυτων αυταις

8. και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις λεγων

ανχρωπος εαν αποχανη και υιος µη η αυτω

περιχησετε την κληρονοµιαν αυτου τη χυγατρι

αυτου

9. εαν δε µη η χυγατηρ αυτω δωσετε την κλη-

ϱονοµιαν τω αδελφω αυτου

10. εαν δε µη ωσιν αυτω αδελφοι δωσετε την

κληρονοµιαν τω αδελφω του πατρος αυτου

11. εαν δε µη ωσιν αδελφοι του πατρος αυτου

δωσετε την κληρονοµιαν τω οικειω τω εγγιστα

αυτου εκ της ϕυλης αυτου κληρονοµησει τα αυ-

του και εσται τουτο τοις υιοις ισραηλ δικαιωµα

κρισεως καχα συνεταξεν κυριος τω µωυση

12. και ειπεν κυριος προς µωυσην αναβηχι

εις το ορος το εν τω περαν τουτο ορος ναβαυ

και ιδε την γην ςανααν ην εγω διδωµι τοις υιοις

ισραηλ εν κατασςεσει

13. και οψει αυτην και προστεχηση προς τον

λαον σου και συ καχα προσετεχη ααρων ο

αδελφος σου εν ωρ τω ορει

14. διοτι παρεβητε το ϱηµα µου εν τη ερηµω

σιν εν τω αντιπιπτειν την συναγωγην αγιασαι µε

ους ηγιασατε µε επι τω υδατι εναντι αυτων τουτο

εστιν υδωρ αντιλογιας καδης εν τη ερηµω σιν

15. και ειπεν µωυσης προς κυριον

16. επισκεψασχω κυριος ο χεος των πνευµα-

των και πασης σαρκος ανχρωπον επι της συνα-

γωγης ταυτης

17. οστις εξελευσεται προ προσωπου αυτων

και οστις εισελευσεται προ προσωπου αυτων

και οστις εξαξει αυτους και οστις εισαξει αυτους

και ουκ εσται η συναγωγη κυριου ωσει προβατα

οις ουκ εστιν ποιµην

18. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων λαβε προς σεαυτον τον ιησουν υιον ναυη

ανχρωπον ος εςει πνευµα εν εαυτω και επιχη-

σεις τας ςειρας σου επ αυτον

19. και στησεις αυτον εναντι ελεαζαρ του ιε-

ϱεως και εντελη αυτω εναντι πασης συναγωγης

και εντελη περι αυτου εναντιον αυτων

20. και δωσεις της δοξης σου επ αυτον οπως

αν εισακουσωσιν αυτου οι υιοι ισραηλ

21. και εναντι ελεαζαρ του ιερεως στησεται

και επερωτησουσιν αυτον την κρισιν των δηλων

εναντι κυριου επι τω στοµατι αυτου εξελευσον-

ται και επι τω στοµατι αυτου εισελευσονται αυ-

τος και οι υιοι ισραηλ οµοχυµαδον και πασα η

συναγωγη

22. και εποιησεν µωυσης καχα ενετειλατο

αυτω κυριος και λαβων τον ιησουν εστησεν αυ-

τον εναντιον ελεαζαρ του ιερεως και εναντι πα-

σης συναγωγης

23. και επεχηκεν τας ςειρας αυτου επ αυτον

και συνεστησεν αυτον καχαπερ συνεταξεν κυ-

ϱιος τω µωυση

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-4m28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. εντειλαι τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους λεγων τα δωρα µου δοµατα µου καρπω-

µατα µου εις οσµην ευωδιας διατηρησετε προσ-

ϕερειν εµοι εν ταις εορταις µου

3. και ερεις προς αυτους ταυτα τα καρπωµατα

οσα προσαξετε κυριω αµνους ενιαυσιους αµω-

µους δυο την ηµεραν εις ολοκαυτωσιν ενδελε-

ςως

4. τον αµνον τον ενα ποιησεις το πρωι και τον

αµνον τον δευτερον ποιησεις το προς εσπεραν

5. και ποιησεις το δεκατον του οιφι σεµιδα-

λιν εις χυσιαν αναπεποιηµενην εν ελαιω εν τε-

ταρτω του ιν

6. ολοκαυτωµα ενδελεςισµου η γενοµενη εν

τω ορει σινα εις οσµην ευωδιας κυριω

7. και σπονδην αυτου το τεταρτον του ιν τω

αµνω τω ενι εν τω αγιω σπεισεις σπονδην σικερα

κυριω

8. και τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το προς

εσπεραν κατα την χυσιαν αυτου και κατα την
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σπονδην αυτου ποιησετε εις οσµην ευωδιας κυ-

ϱιω

9. και τη ηµερα των σαββατων προσαξετε δυο

αµνους ενιαυσιους αµωµους και δυο δεκατα σε-

µιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω εις χυσιαν

και σπονδην

10. ολοκαυτωµα σαββατων εν τοις σαββατοις

επι της ολοκαυτωσεως της δια παντος και την

σπονδην αυτου

11. και εν ταις νεοµηνιαις προσαξετε ολο-

καυτωµατα τω κυριω µοσςους εκ ϐοων δυο και

κριον ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµους

12. τρια δεκατα σεµιδαλεως αναπεποιηµενης

εν ελαιω τω µοσςω τω ενι και δυο δεκατα σεµι-

δαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω τω κριω τω

ενι

13. δεκατον σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν

ελαιω τω αµνω τω ενι χυσιαν οσµην ευωδιας

καρπωµα κυριω

14. η σπονδη αυτων το ηµισυ του ιν εσται τω

µοσςω τω ενι και το τριτον του ιν εσται τω κριω

τω ενι και το τεταρτον του ιν εσται τω αµνω τω

ενι οινου τουτο ολοκαυτωµα µηνα εκ µηνος εις

τους µηνας του ενιαυτου

15. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

κυριω επι της ολοκαυτωσεως της δια παντος

ποιηχησεται και η σπονδη αυτου

16. και εν τω µηνι τω πρωτω τεσσαρεσκαιδε-

κατη ηµερα του µηνος πασςα κυριω

17. και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος

τουτου εορτη επτα ηµερας αζυµα εδεσχε

18. και η ηµερα η πρωτη επικλητος αγια εσται

υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

19. και προσαξετε ολοκαυτωµατα καρπωµα-

τα κυριω µοσςους εκ ϐοων δυο κριον ενα επτα

αµνους ενιαυσιους αµωµοι εσονται υµιν

20. και η χυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιη-

µενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσςω τω ενι και

δυο δεκατα τω κριω τω ενι

21. δεκατον δεκατον ποιησεις τω αµνω τω ενι

τοις επτα αµνοις

22. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

εξιλασασχαι περι υµων

23. πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος

της πρωινης ο εστιν ολοκαυτωµα ενδελεςισµου

24. ταυτα κατα ταυτα ποιησετε την ηµεραν

εις τας επτα ηµερας δωρον καρπωµα εις οσµην

ευωδιας κυριω επι του ολοκαυτωµατος του δια

παντος ποιησεις την σπονδην αυτου

25. και η ηµερα η εβδοµη κλητη αγια εσται

υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη

26. και τη ηµερα των νεων οταν προσφερητε

χυσιαν νεαν κυριω των εβδοµαδων επικλητος

αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιη-

σετε

27. και προσαξετε ολοκαυτωµατα εις οσµην

ευωδιας κυριω µοσςους εκ ϐοων δυο κριον ενα

επτα αµνους ενιαυσιους αµωµους

28. η χυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη

εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσςω τω ενι και δυο

δεκατα τω κριω τω ενι

29. δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοις επτα

αµνοις

30. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

εξιλασασχαι περι υµων

31. πλην του ολοκαυτωµατος του δια παν-

τος και την χυσιαν αυτων ποιησετε µοι αµωµοι

εσονται υµιν και τας σπονδας αυτων

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-4m29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και τω µηνι τω εβδοµω µια του µηνος

επικλητος αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον

ου ποιησετε ηµερα σηµασιας εσται υµιν

2. και ποιησετε ολοκαυτωµατα εις οσµην ευω-

διας κυριω µοσςον ενα εκ ϐοων κριον ενα αµ-

νους ενιαυσιους επτα αµωµους

3. η χυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη

εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσςω τω ενι και δυο

δεκατα τω κριω τω ενι

4. δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοις επτα

αµνοις

5. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

εξιλασασχαι περι υµων

6. πλην των ολοκαυτωµατων της νουµηνιας

και αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και το

ολοκαυτωµα το δια παντος και αι χυσιαι αυτων

και αι σπονδαι αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

εις οσµην ευωδιας κυριω
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7. και τη δεκατη του µηνος τουτου επικλητος

αγια εσται υµιν και κακωσετε τας ψυςας υµων

και παν εργον ου ποιησετε

8. και προσοισετε ολοκαυτωµατα εις οσµην

ευωδιας καρπωµατα κυριω µοσςον ενα εκ ϐοων

κριον ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµοι

εσονται υµιν

9. η χυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη

εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσςω τω ενι και δυο

δεκατα τω κριω τω ενι

10. δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι εις τους

επτα αµνους

11. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

εξιλασασχαι περι υµων πλην το περι της αµαρ-

τιας της εξιλασεως και η ολοκαυτωσις η δια

παντος η χυσια αυτης και η σπονδη αυτης κα-

τα την συγκρισιν εις οσµην ευωδιας καρπωµα

κυριω

12. και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος

του εβδοµου τουτου επικλητος αγια εσται υµιν

παν εργον λατρευτον ου ποιησετε και εορτασετε

αυτην εορτην κυριω επτα ηµερας

13. και προσαξετε ολοκαυτωµατα καρπωµα-

τα εις οσµην ευωδιας κυριω τη ηµερα τη πρωτη

µοσςους εκ ϐοων τρεις και δεκα κριους δυο αµ-

νους ενιαυσιους δεκα τεσσαρας αµωµοι εσονται

14. αι χυσιαι αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη

εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσςω τω ενι τοις τρι-

σκαιδεκα µοσςοις και δυο δεκατα τω κριω τω

ενι επι τους δυο κριους

15. δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι επι τους

τεσσαρας και δεκα αµνους

16. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

17. και τη ηµερα τη δευτερα µοσςους δωδεκα

κριους δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δε-

κα αµωµους

18. η χυσια αυτων και η σπονδη αυτων το-

ις µοσςοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα

αριχµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

19. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

20. τη ηµερα τη τριτη µοσςους ενδεκα κριο-

υς δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα

αµωµους

21. η χυσια αυτων και η σπονδη αυτων το-

ις µοσςοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα

αριχµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

22. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

23. τη ηµερα τη τεταρτη µοσςους δεκα κριο-

υς δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα

αµωµους

24. αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων το-

ις µοσςοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα

αριχµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

25. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

26. τη ηµερα τη πεµπτη µοσςους εννεα κριο-

υς δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα

αµωµους

27. αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων το-

ις µοσςοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα

αριχµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

28. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

29. τη ηµερα τη εκτη µοσςους οκτω κριους δυο

αµνους ενιαυσιους δεκα τεσσαρας αµωµους

30. αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων το-

ις µοσςοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα

αριχµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

31. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

32. τη ηµερα τη εβδοµη µοσςους επτα κριο-

υς δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα

αµωµους

33. αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων το-

ις µοσςοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα

αριχµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

34. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

35. και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον εσται υµιν

παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη

36. και προσαξετε ολοκαυτωµατα εις οσµην

ευωδιας καρπωµατα κυριω µοσςον ενα κριον

ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµους
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37. αι χυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τω

µοσςω και τω κριω και τοις αµνοις κατα αρι-

χµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

38. και ςιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι χυ-

σιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

39. ταυτα ποιησετε κυριω εν ταις εορταις υµων

πλην των ευςων υµων και τα εκουσια υµων και

τα ολοκαυτωµατα υµων και τας χυσιας υµων

και τας σπονδας υµων και τα σωτηρια υµων

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-4m30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ

κατα παντα οσα ενετειλατο κυριος τω µωυση

2. και ελαλησεν µωυσης προς τους αρςοντας

των ϕυλων ισραηλ λεγων τουτο το ϱηµα ο συ-

νεταξεν κυριος

3. ανχρωπος ανχρωπος ος αν ευξηται ευςην

κυριω η οµοση ορκον η ορισηται ορισµω περι

της ψυςης αυτου ου ϐεβηλωσει το ϱηµα αυτου

παντα οσα εαν εξελχη εκ του στοµατος αυτου

ποιησει

4. εαν δε γυνη ευξηται ευςην κυριω η οριση-

ται ορισµον εν τω οικω του πατρος αυτης εν τη

νεοτητι αυτης

5. και ακουση ο πατηρ αυτης τας ευςας αυτης

και τους ορισµους αυτης ους ωρισατο κατα της

ψυςης αυτης και παρασιωπηση αυτης ο πατηρ

και στησονται πασαι αι ευςαι αυτης και παντες

οι ορισµοι ους ωρισατο κατα της ψυςης αυτης

µενουσιν αυτη

6. εαν δε ανανευων ανανευση ο πατηρ αυτης

η αν ηµερα ακουση πασας τας ευςας αυτης και

τους ορισµους ους ωρισατο κατα της ψυςης αυ-

της ου στησονται και κυριος καχαριει αυτην οτι

ανενευσεν ο πατηρ αυτης

7. εαν δε γενοµενη γενηται ανδρι και αι ευςαι

αυτης επ αυτη κατα την διαστολην των ςειλεων

αυτης ους ωρισατο κατα της ψυςης αυτης

8. και ακουση ο ανηρ αυτης και παρασιωπηση

αυτη η αν ηµερα ακουση και ουτως στησονται

πασαι αι ευςαι αυτης και οι ορισµοι αυτης ους

ωρισατο κατα της ψυςης αυτης στησονται

9. εαν δε ανανευων ανανευση ο ανηρ αυτης

η αν ηµερα ακουση πασαι αι ευςαι αυτης και οι

ορισµοι αυτης ους ωρισατο κατα της ψυςης αυ-

της ου µενουσιν οτι ο ανηρ ανενευσεν απ αυτης

και κυριος καχαριει αυτην

10. και ευςη ςηρας και εκβεβληµενης οσα αν

ευξηται κατα της ψυςης αυτης µενουσιν αυτη

11. εαν δε εν τω οικω του ανδρος αυτης η

ευςη αυτης η ο ορισµος κατα της ψυςης αυτης

µεχ ορκου

12. και ακουση ο ανηρ αυτης και παρασιω-

πηση αυτη και µη ανανευση αυτη και στησον-

ται πασαι αι ευςαι αυτης και παντες οι ορισµοι

αυτης ους ωρισατο κατα της ψυςης αυτης στη-

σονται κατ αυτης

13. εαν δε περιελων περιελη ο ανηρ αυτης η

αν ηµερα ακουση παντα οσα εαν εξελχη εκ των

ςειλεων αυτης κατα τας ευςας αυτης και κατα

τους ορισµους τους κατα της ψυςης αυτης ου

µενει αυτη ο ανηρ αυτης περιειλεν και κυριος

καχαρισει αυτην

14. πασα ευςη και πας ορκος δεσµου κακωσαι

ψυςην ο ανηρ αυτης στησει αυτη και ο ανηρ

αυτης περιελει

15. εαν δε σιωπων παρασιωπηση αυτη ηµεραν

εξ ηµερας και στησει αυτη πασας τας ευςας αυ-

της και τους ορισµους τους επ αυτης στησει αυτη

οτι εσιωπησεν αυτη τη ηµερα η ηκουσεν

16. εαν δε περιελων περιελη αυτης µετα την

ηµεραν ην ηκουσεν και ληµψεται την αµαρτιαν

αυτου

17. ταυτα τα δικαιωµατα οσα ενετειλατο κυ-

ϱιος τω µωυση ανα µεσον ανδρος και γυναικος

αυτου και ανα µεσον πατρος και χυγατρος εν

νεοτητι εν οικω πατρος

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-4m31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. εκδικει την εκδικησιν υιων ισραηλ εκ των

µαδιανιτων και εσςατον προστεχηση προς τον

λαον σου

3. και ελαλησεν µωυσης προς τον λαον λε-

γων εξοπλισατε εξ υµων ανδρας παραταξασχαι
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εναντι κυριου επι µαδιαν αποδουναι εκδικησιν

παρα του κυριου τη µαδιαν

4. ςιλιους εκ ϕυλης ςιλιους εκ ϕυλης εκ πα-

σων ϕυλων ισραηλ αποστειλατε παραταξασχαι

5. και εξηριχµησαν εκ των ςιλιαδων ισραηλ

ςιλιους εκ ϕυλης δωδεκα ςιλιαδες ενωπλισµε-

νοι εις παραταξιν

6. και απεστειλεν αυτους µωυσης ςιλιους εκ

ϕυλης ςιλιους εκ ϕυλης συν δυναµει αυτων και

ϕινεες υιον ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεως και

τα σκευη τα αγια και αι σαλπιγγες των σηµα-

σιων εν ταις ςερσιν αυτων

7. και παρεταξαντο επι µαδιαν καχα ενετειλα-

το κυριος τω µωυση και απεκτειναν παν αρσε-

νικον

8. και τους ϐασιλεις µαδιαν απεκτειναν αµα

τοις τραυµατιαις αυτων και τον ευιν και τον σο-

υρ και τον ϱοκοµ και τον ουρ και τον ϱοβοκ

πεντε ϐασιλεις µαδιαν και τον ϐαλααµ υιον

ϐεωρ απεκτειναν εν ϱοµφαια συν τοις τραυµα-

τιαις αυτων

9. και επρονοµευσαν τας γυναικας µαδιαν και

την αποσκευην αυτων και τα κτηνη αυτων και

παντα τα εγκτητα αυτων και την δυναµιν αυτων

επρονοµευσαν

10. και πασας τας πολεις αυτων τας εν ταις

οικιαις αυτων και τας επαυλεις αυτων ενεπρη-

σαν εν πυρι

11. και ελαβον πασαν την προνοµην και παν-

τα τα σκυλα αυτων απο ανχρωπου εως κτηνους

12. και ηγαγον προς µωυσην και προς ελε-

αζαρ τον ιερεα και προς παντας υιους ισραηλ

την αιςµαλωσιαν και τα σκυλα και την προ-

νοµην εις την παρεµβολην εις αραβωχ µωαβ η

εστιν επι του ιορδανου κατα ιεριςω

13. και εξηλχεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς

και παντες οι αρςοντες της συναγωγης εις συ-

ναντησιν αυτοις εξω της παρεµβολης

14. και ωργισχη µωυσης επι τοις επισκοποις

της δυναµεως ςιλιαρςοις και εκατονταρςοις τοις

ερςοµενοις εκ της παραταξεως του πολεµου

15. και ειπεν αυτοις µωυσης ινα τι εζωγρησατε

παν χηλυ

16. αυται γαρ ησαν τοις υιοις ισραηλ κατα το

ϱηµα ϐαλααµ του αποστησαι και υπεριδειν το

ϱηµα κυριου ενεκεν ϕογωρ και εγενετο η πληγη

εν τη συναγωγη κυριου

17. και νυν αποκτεινατε παν αρσενικον εν

παση τη απαρτια και πασαν γυναικα ητις εγνω-

κεν κοιτην αρσενος αποκτεινατε

18. πασαν την απαρτιαν των γυναικων ητις

ουκ οιδεν κοιτην αρσενος Ϲωγρησατε αυτας

19. και υµεις παρεµβαλετε εξω της παρεµ-

ϐολης επτα ηµερας πας ο ανελων και ο απ-

τοµενος του τετρωµενου αγνισχησεται τη ηµερα

τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη υµεις και η

αιςµαλωσια υµων

20. και παν περιβληµα και παν σκευος δερ-

µατινον και πασαν εργασιαν εξ αιγειας και παν

σκευος ξυλινον αφαγνιειτε

21. και ειπεν ελεαζαρ ο ιερευς προς τους αν-

δρας της δυναµεως τους ερςοµενους εκ της πα-

ϱαταξεως του πολεµου τουτο το δικαιωµα του

νοµου ο συνεταξεν κυριος τω µωυση

22. πλην του ςρυσιου και του αργυριου και

ςαλκου και σιδηρου και µολιβου και κασσιτε-

ϱου

23. παν πραγµα ο διελευσεται εν πυρι και

καχαρισχησεται αλλ η τω υδατι του αγνισµου

αγνισχησεται και παντα οσα εαν µη διαπορευη-

ται δια πυρος διελευσεται δι υδατος

24. και πλυνεισχε τα ιµατια τη ηµερα τη εβ-

δοµη και καχαρισχησεσχε και µετα ταυτα εισε-

λευσεσχε εις την παρεµβολην

25. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

26. λαβε το κεφαλαιον των σκυλων της αις-

µαλωσιας απο ανχρωπου εως κτηνους συ και

ελεαζαρ ο ιερευς και οι αρςοντες των πατριων

της συναγωγης

27. και διελειτε τα σκυλα ανα µεσον των πο-

λεµιστων των εκπορευοµενων εις την παρατα-

ξιν και ανα µεσον πασης συναγωγης

28. και αφελειτε τελος κυριω παρα των

ανχρωπων των πολεµιστων των εκπεπορευ-

µενων εις την παραταξιν µιαν ψυςην απο πεντα-

κοσιων απο των ανχρωπων και απο των κτηνων

και απο των ϐοων και απο των προβατων και

απο των αιγων

29. και απο του ηµισους αυτων ληµψεσχε και

δωσεις ελεαζαρ τω ιερει τας απαρςας κυριου
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30. και απο του ηµισους του των υιων ισραηλ

ληµψη ενα απο των πεντηκοντα απο των

ανχρωπων και απο των ϐοων και απο των προ-

ϐατων και απο των ονων και απο παντων των

κτηνων και δωσεις αυτα τοις λευιταις τοις ϕυ-

λασσουσιν τας ϕυλακας εν τη σκηνη κυριου

31. και εποιησεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς

καχα συνεταξεν κυριος τω µωυση

32. και εγενηχη το πλεονασµα της προνοµης ο

επρονοµευσαν οι ανδρες οι πολεµισται απο των

προβατων εξακοσιαι ςιλιαδες και εβδοµηκοντα

και πεντε ςιλιαδες

33. και ϐοες δυο και εβδοµηκοντα ςιλιαδες

34. και ονοι µια και εξηκοντα ςιλιαδες

35. και ψυςαι ανχρωπων απο των γυναικων

αι ουκ εγνωσαν κοιτην ανδρος πασαι ψυςαι δυο

και τριακοντα ςιλιαδες

36. και εγενηχη το ηµισευµα η µερις των εκ-

πεπορευµενων εις τον πολεµον εκ του αριχµου

των προβατων τριακοσιαι και τριακοντα ςιλια-

δες και επτακισςιλια και πεντακοσια

37. και εγενετο το τελος κυριω απο των προ-

ϐατων εξακοσια εβδοµηκοντα πεντε

38. και ϐοες εξ και τριακοντα ςιλιαδες και το

τελος κυριω δυο και εβδοµηκοντα

39. και ονοι τριακοντα ςιλιαδες και πεντακο-

σιοι και το τελος κυριω εις και εξηκοντα

40. και ψυςαι ανχρωπων εκκαιδεκα ςιλιαδες

και το τελος αυτων κυριω δυο και τριακοντα

ψυςαι

41. και εδωκεν µωυσης το τελος κυριω το

αφαιρεµα του χεου ελεαζαρ τω ιερει καχα συ-

νεταξεν κυριος τω µωυση

42. απο του ηµισευµατος των υιων ισραηλ ους

διειλεν µωυσης απο των ανδρων των πολεµι-

στων

43. και εγενετο το ηµισευµα το της συναγω-

γης απο των προβατων τριακοσιαι ςιλιαδες και

τριακοντα ςιλιαδες και επτακισςιλια και πεντα-

κοσια

44. και ϐοες εξ και τριακοντα ςιλιαδες

45. ονοι τριακοντα ςιλιαδες και πεντακοσιοι

46. και ψυςαι ανχρωπων εξ και δεκα ςιλιαδες

47. και ελαβεν µωυσης απο του ηµισευµατος

των υιων ισραηλ το εν απο των πεντηκοντα απο

των ανχρωπων και απο των κτηνων και εδωκεν

αυτα τοις λευιταις τοις ϕυλασσουσιν τας ϕυλα-

κας της σκηνης κυριου ον τροπον συνεταξεν

κυριος τω µωυση

48. και προσηλχον προς µωυσην παντες οι

καχεσταµενοι εις τας ςιλιαρςιας της δυναµεως

ςιλιαρςοι και εκατονταρςοι

49. και ειπαν προς µωυσην οι παιδες σου ειλη-

ϕασιν το κεφαλαιον των ανδρων των πολεµι-

στων των παρ ηµων και ου διαπεφωνηκεν απ

αυτων ουδε εις

50. και προσενηνοςαµεν το δωρον κυριω ανηρ

ο ευρεν σκευος ςρυσουν ςλιδωνα και ψελιον

και δακτυλιον και περιδεξιον και εµπλοκιον

εξιλασασχαι περι ηµων εναντι κυριου

51. και ελαβεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς

το ςρυσιον παρ αυτων παν σκευος ειργασµενον

52. και εγενετο παν το ςρυσιον το αφαιρεµα ο

αφειλον κυριω εξ και δεκα ςιλιαδες και επτα-

κοσιοι και πεντηκοντα σικλοι παρα των ςιλιαρ-

ςων και παρα των εκατονταρςων

53. και οι ανδρες οι πολεµισται επρονοµευσαν

εκαστος εαυτω

54. και ελαβεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιε-

ϱευς το ςρυσιον παρα των ςιλιαρςων και παρα

των εκατονταρςων και εισηνεγκεν αυτα εις την

σκηνην του µαρτυριου µνηµοσυνον των υιων

ισραηλ εναντι κυριου

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-4m32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 και κτηνη πληχος ην τοις υιοις ϱουβην

και τοις υιοις γαδ πληχος σφοδρα και ειδον

την ςωραν ιαζηρ και την ςωραν γαλααδ και ην

ο τοπος τοπος κτηνεσιν

2. και προσελχοντες οι υιοι ϱουβην και οι υιοι

γαδ ειπαν προς µωυσην και προς ελεαζαρ τον

ιερεα και προς τους αρςοντας της συναγωγης

λεγοντες

3. αταρωχ και δαιβων και ιαζηρ και ναµβρα

και εσεβων και ελεαλη και σεβαµα και ναβαυ

και ϐαιαν

4. την γην ην παρεδωκεν κυριος ενωπιον των

υιων ισραηλ γη κτηνοτροφος εστιν και τοις πα-

ισιν σου κτηνη υπαρςει
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5. και ελεγον ει ευροµεν ςαριν ενωπιον σου

δοχητω η γη αυτη τοις οικεταις σου εν κατασςε-

σει και µη διαβιβασης ηµας τον ιορδανην

6. και ειπεν µωυσης τοις υιοις γαδ και τοις

υιοις ϱουβην οι αδελφοι υµων πορευονται εις

πολεµον και υµεις καχησεσχε αυτου

7. και ινα τι διαστρεφετε τας διανοιας των υιων

ισραηλ µη διαβηναι εις την γην ην κυριος δι-

δωσιν αυτοις

8. ους ουτως εποιησαν οι πατερες υµων οτε

απεστειλα αυτους εκ καδης ϐαρνη κατανοησαι

την γην

9. και ανεβησαν ϕαραγγα ϐοτρυος και κατε-

νοησαν την γην και απεστησαν την καρδιαν των

υιων ισραηλ οπως µη εισελχωσιν εις την γην ην

εδωκεν κυριος αυτοις

10. και ωργισχη χυµω κυριος εν τη ηµερα εκε-

ινη και ωµοσεν λεγων

11. ει οψονται οι ανχρωποι ουτοι οι αναβαν-

τες εξ αιγυπτου απο εικοσαετους και επανω οι

επισταµενοι το κακον και το αγαχον την γην ην

ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ ου γαρ

συνεπηκολουχησαν οπισω µου

12. πλην ςαλεβ υιος ιεφοννη ο διακεςωρισµε-

νος και ιησους ο του ναυη οτι συνεπηκολουχη-

σεν οπισω κυριου

13. και ωργισχη χυµω κυριος επι τον ισραηλ

και κατερροµβευσεν αυτους εν τη ερηµω τεσ-

σαρακοντα ετη εως εξανηλωχη πασα η γενεα

οι ποιουντες τα πονηρα εναντι κυριου

14. ιδου ανεστητε αντι των πατερων υµων συ-

στρεµµα ανχρωπων αµαρτωλων προσχειναι ετι

επι τον χυµον της οργης κυριου επι ισραηλ

15. οτι αποστραφησεσχε απ αυτου προσχειναι

ετι καταλιπειν αυτον εν τη ερηµω και ανοµησε-

τε εις ολην την συναγωγην ταυτην

16. και προσηλχον αυτω και ελεγον επαυλε-

ις προβατων οικοδοµησωµεν ωδε τοις κτηνεσιν

ηµων και πολεις ταις αποσκευαις ηµων

17. και ηµεις ενοπλισαµενοι προφυλακη προ-

τεροι των υιων ισραηλ εως αν αγαγωµεν αυτο-

υς εις τον εαυτων τοπον και κατοικησει η απο-

σκευη ηµων εν πολεσιν τετειςισµεναις δια τους

κατοικουντας την γην

18. ου µη αποστραφωµεν εις τας οικιας ηµων

εως αν καταµερισχωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστος

εις την κληρονοµιαν αυτου

19. και ουκετι κληρονοµησωµεν εν αυτοις

απο του περαν του ιορδανου και επεκεινα οτι

απεςοµεν τους κληρους ηµων εν τω περαν του

ιορδανου εν ανατολαις

20. και ειπεν προς αυτους µωυσης εαν ποιηση-

τε κατα το ϱηµα τουτο εαν εξοπλισησχε εναντι

κυριου εις πολεµον

21. και παρελευσεται υµων πας οπλιτης τον

ιορδανην εναντι κυριου εως αν εκτριβη ο

εςχρος αυτου απο προσωπου αυτου

22. και κατακυριευχη η γη εναντι κυριου και

µετα ταυτα αποστραφησεσχε και εσεσχε αχωοι

εναντι κυριου και απο ισραηλ και εσται η γη

αυτη υµιν εν κατασςεσει εναντι κυριου

23. εαν δε µη ποιησητε ουτως αµαρτησεσχε

εναντι κυριου και γνωσεσχε την αµαρτιαν υµων

οταν υµας καταλαβη τα κακα

24. και οικοδοµησετε υµιν αυτοις πολεις τη

αποσκευη υµων και επαυλεις τοις κτηνεσιν

υµων και το εκπορευοµενον εκ του στοµατος

υµων ποιησετε

25. και ειπαν οι υιοι ϱουβην και οι υιοι γαδ

προς µωυσην λεγοντες οι παιδες σου ποιησο-

υσιν καχα ο κυριος ηµων εντελλεται

26. η αποσκευη ηµων και αι γυναικες ηµων

και παντα τα κτηνη ηµων εσονται εν ταις πολε-

σιν γαλααδ

27. οι δε παιδες σου παρελευσονται παντες

ενωπλισµενοι και εκτεταγµενοι εναντι κυριου

εις τον πολεµον ον τροπον ο κυριος λεγει

28. και συνεστησεν αυτοις µωυσης ελεαζαρ

τον ιερεα και ιησουν υιον ναυη και τους αρςον-

τας πατριων των ϕυλων ισραηλ

29. και ειπεν προς αυτους µωυσης εαν δια-

ϐωσιν οι υιοι ϱουβην και οι υιοι γαδ µεχ υµων

τον ιορδανην πας ενωπλισµενος εις πολεµον

εναντι κυριου και κατακυριευσητε της γης απε-

ναντι υµων και δωσετε αυτοις την γην γαλααδ

εν κατασςεσει

30. εαν δε µη διαβωσιν ενωπλισµενοι µεχ

υµων εις τον πολεµον εναντι κυριου και διαβι-

ϐασετε την αποσκευην αυτων και τας γυναικας

αυτων και τα κτηνη αυτων προτερα υµων εις

γην ςανααν και συγκατακληρονοµηχησονταιξ

εν υµιν εν τη γη ςανααν
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31. και απεκριχησαν οι υιοι ϱουβην και οι υιοι

γαδ λεγοντες οσα ο κυριος λεγει τοις χεραπο-

υσιν αυτου ουτως ποιησοµεν

32. ηµεις διαβησοµεχα ενωπλισµενοι εναντι

κυριου εις γην ςανααν και δωσετε την κατασςε-

σιν ηµιν εν τω περαν του ιορδανου

33. και εδωκεν αυτοις µωυσης τοις υιοις γαδ

και τοις υιοις ϱουβην και τω ηµισει ϕυλης µα-

νασση υιων ιωσηφ την ϐασιλειαν σηων ϐασι-

λεως αµορραιων και την ϐασιλειαν ωγ ϐασι-

λεως της ϐασαν την γην και τας πολεις συν

τοις οριοις αυτης πολεις της γης κυκλω

34. και ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ την δαιβων

και την αταρωχ και την αροηρ

35. και την σωφαρ και την ιαζηρ και υψωσαν

αυτας

36. και την ναµβραν και την ϐαιχαραν πολεις

οςυρας και επαυλεις προβατων

37. και οι υιοι ϱουβην ωκοδοµησαν την εσε-

ϐων και ελεαλη και καριαχαιµ

38. και την ϐεελµεων περικεκυκλωµενας και

την σεβαµα και επωνοµασαν κατα τα ονοµατα

αυτων τα ονοµατα των πολεων ας ωκοδοµησαν

39. και επορευχη υιος µαςιρ υιου µανασση εις

γαλααδ και ελαβεν αυτην και απωλεσεν τον

αµορραιον τον κατοικουντα εν αυτη

40. και εδωκεν µωυσης την γαλααδ τω µαςιρ

υιω µανασση και κατωκησεν εκει

41. και ιαιρ ο του µανασση επορευχη και ελα-

ϐεν τας επαυλεις αυτων και επωνοµασεν αυτας

επαυλεις ιαιρ

42. και ναβαυ επορευχη και ελαβεν την κα-

νααχ και τας κωµας αυτης και επωνοµασεν αυ-

τας ναβωχ εκ του ονοµατος αυτου

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-4m33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 και ουτοι σταχµοι των υιων ισραηλ ως

εξηλχον εκ γης αιγυπτου συν δυναµει αυτων εν

ςειρι µωυση και ααρων

2. και εγραψεν µωυσης τας απαρσεις αυτων

και τους σταχµους αυτων δια ϱηµατος κυριου

και ουτοι σταχµοι της πορειας αυτων

3. απηραν εκ ϱαµεσση τω µηνι τω πρωτω τη

πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος του πρωτου

τη επαυριον του πασςα εξηλχον οι υιοι ισραηλ

εν ςειρι υψηλη εναντιον παντων των αιγυπτιων

4. και οι αιγυπτιοι εχαπτον εξ αυτων τους

τεχνηκοτας παντας ους επαταξεν κυριος παν

πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω και εν τοις χεοις αυ-

των εποιησεν την εκδικησιν κυριος

5. και απαραντες οι υιοι ισραηλ εκ ϱαµεσση

παρενεβαλον εις σοκςωχ

6. και απηραν εκ σοκςωχ και παρενεβαλον

εις ϐουχαν ο εστιν µερος τι της ερηµου

7. και απηραν εκ ϐουχαν και παρενεβαλον

επι στοµα ειρωχ ο εστιν απεναντι ϐεελσεπφων

και παρενεβαλον απεναντι µαγδωλου

8. και απηραν απεναντι ειρωχ και διεβησαν

µεσον της χαλασσης εις την ερηµον και επο-

ϱευχησαν οδον τριων ηµερων δια της ερηµου

αυτοι και παρενεβαλον εν πικριαις

9. και απηραν εκ πικριων και ηλχον εις αιλιµ

και εν αιλιµ δωδεκα πηγαι υδατων και εβδοµη-

κοντα στελεςη ϕοινικων και παρενεβαλον εκει

παρα το υδωρ

10. και απηραν εξ αιλιµ και παρενεβαλον επι

χαλασσαν ερυχραν

11. και απηραν απο χαλασσης ερυχρας και

παρενεβαλον εις την ερηµον σιν

12. και απηραν εκ της ερηµου σιν και παρε-

νεβαλον εις ϱαφακα

13. και απηραν εκ ϱαφακα και παρενεβαλον

εν αιλους

14. και απηραν εξ αιλους και παρενεβαλον

εν ϱαφιδιν και ουκ ην υδωρ τω λαω πιειν εκει

15. και απηραν εκ ϱαφιδιν και παρενεβαλον

εν τη ερηµω σινα

16. και απηραν εκ της ερηµου σινα και παρε-

νεβαλον εν µνηµασιν της επιχυµιας

17. και απηραν εκ µνηµατων επιχυµιας και

παρενεβαλον εν ασηρωχ

18. και απηραν εξ ασηρωχ και παρενεβαλον

εν ϱαχαµα

19. και απηραν εκ ϱαχαµα και παρενεβαλον

εν ϱεµµων ϕαρες

20. και απηραν εκ ϱεµµων ϕαρες και παρενε-

ϐαλον εν λεµωνα

21. και απηραν εκ λεµωνα και παρενεβαλον

εις δεσσα
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22. και απηραν εκ δεσσα και παρενεβαλον

εις µακελλαχ

23. και απηραν εκ µακελλαχ και παρενεβα-

λον εις σαφαρ

24. και απηραν εκ σαφαρ και παρενεβαλον

εις ςαραδαχ

25. και απηραν εκ ςαραδαχ και παρενεβαλον

εις µακηλωχ

26. και απηραν εκ µακηλωχ και παρενεβα-

λον εις κατααχ

27. και απηραν εκ κατααχ και παρενεβαλον

εις ταραχ

28. και απηραν εκ ταραχ και παρενεβαλον

εις µατεκκα

29. και απηραν εκ µατεκκα και παρενεβαλον

εις σελµωνα

30. και απηραν εκ σελµωνα και παρενεβαλον

εις µασσουρουχ

31. και απηραν εκ µασσουρουχ και παρενε-

ϐαλον εις ϐαναια

32. και απηραν εκ ϐαναια και παρενεβαλον

εις το ορος γαδγαδ

33. και απηραν εκ του ορους γαδγαδ και πα-

ϱενεβαλον εις ετεβαχα

34. και απηραν εξ ετεβαχα και παρενεβαλον

εις εβρωνα

35. και απηραν εξ εβρωνα και παρενεβαλον

εις γεσιωνγαβερ

36. και απηραν εκ γεσιωνγαβερ και παρενε-

ϐαλον εν τη ερηµω σιν και απηραν εκ της ερη-

µου σιν και παρενεβαλον εις την ερηµον ϕαραν

αυτη εστιν καδης

37. και απηραν εκ καδης και παρενεβαλον

εις ωρ το ορος πλησιον γης εδωµ

38. και ανεβη ααρων ο ιερευς δια προσταγ-

µατος κυριου και απεχανεν εκει εν τω τεσσα-

ϱακοστω ετει της εξοδου των υιων ισραηλ εκ

γης αιγυπτου τω µηνι τω πεµπτω µια του µηνος

39. και ααρων ην τριων και εικοσι και εκατον

ετων οτε απεχνησκεν εν ωρ τω ορει

40. και ακουσας ο ςανανις ϐασιλευς αραδ και

ουτος κατωκει εν γη ςανααν οτε εισεπορευοντο

οι υιοι ισραηλ

41. και απηραν εξ ωρ του ορους και παρενε-

ϐαλον εις σελµωνα

42. και απηραν εκ σελµωνα και παρενεβαλον

εις ϕινω

43. και απηραν εκ ϕινω και παρενεβαλον εις

ωβωχ

44. και απηραν εξ ωβωχ και παρενεβαλον εν

γαι εν τω περαν επι των οριων µωαβ

45. και απηραν εκ γαι και παρενεβαλον εις

δαιβων γαδ

46. και απηραν εκ δαιβων γαδ και παρενεβα-

λον εν γελµων δεβλαχαιµ

47. και απηραν εκ γελµων δεβλαχαιµ και πα-

ϱενεβαλον επι τα ορη τα αβαριµ απεναντι να-

ϐαυ

48. και απηραν απο ορεων αβαριµ και πα-

ϱενεβαλον επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου

κατα ιεριςω

49. και παρενεβαλον παρα τον ιορδανην ανα

µεσον αισιµωχ εως ϐελσαττιµ κατα δυσµας

µωαβ

50. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην επι

δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριςω

λεγων

51. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εις γην

ςανααν

52. και απολειτε παντας τους κατοικουντας

εν τη γη προ προσωπου υµων και εξαρειτε τας

σκοπιας αυτων και παντα τα ειδωλα τα ςωνευ-

τα αυτων απολειτε αυτα και πασας τας στηλας

αυτων εξαρειτε

53. και απολειτε παντας τους κατοικουντας

την γην και κατοικησετε εν αυτη υµιν γαρ δε-

δωκα την γην αυτων εν κληρω

54. και κατακληρονοµησετε την γην αυτων εν

κληρω κατα ϕυλας υµων τοις πλειοσιν πληχυ-

νειτε την κατασςεσιν αυτων και τοις ελαττοσιν

ελαττωσετε την κατασςεσιν αυτων εις ο εαν εξε-

λχη το ονοµα αυτου εκει αυτου εσται κατα ϕυ-

λας πατριων υµων κληρονοµησετε

55. εαν δε µη απολεσητε τους κατοικουν-

τας επι της γης απο προσωπου υµων και εσται

ους εαν καταλιπητε εξ αυτων σκολοπες εν τοις

οφχαλµοις υµων και ϐολιδες εν ταις πλευραις

υµων και εςχρευσουσιν επι της γης εφ ην υµεις

κατοικησετε
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56. και εσται καχοτι διεγνωκειν ποιησαι αυτο-

υς ποιησω υµιν

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-4m34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λε-

γων

2. εντειλαι τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους υµεις εισπορευεσχε εις την γην ςανααν

αυτη εσται υµιν εις κληρονοµιαν γη ςανααν συν

τοις οριοις αυτης

3. και εσται υµιν το κλιτος το προς λιβα απο

ερηµου σιν εως εςοµενον εδωµ και εσται υµιν

τα ορια προς λιβα απο µερους της χαλασσης

της αλυκης απο ανατολων

4. και κυκλωσει υµας τα ορια απο λιβος προς

αναβασιν ακραβιν και παρελευσεται σεννα και

εσται η διεξοδος αυτου προς λιβα καδης του

ϐαρνη και εξελευσεται εις επαυλιν αραδ και

παρελευσεται ασεµωνα

5. και κυκλωσει τα ορια απο ασεµωνα ςειµαρ-

ϱουν αιγυπτου και εσται η διεξοδος η χαλασσα

6. και τα ορια της χαλασσης εσται υµιν η χα-

λασσα η µεγαλη οριει τουτο εσται υµιν τα ορια

της χαλασσης

7. και τουτο εσται τα ορια υµιν προς ϐορραν

απο της χαλασσης της µεγαλης καταµετρησετε

υµιν αυτοις παρα το ορος το ορος

8. και απο του ορους το ορος καταµετρησε-

τε αυτοις εισπορευοµενων εις εµαχ και εσται η

διεξοδος αυτου τα ορια σαραδα

9. και εξελευσεται τα ορια δεφρωνα και εσ-

ται η διεξοδος αυτου ασερναιν τουτο εσται υµιν

ορια απο ϐορρα

10. και καταµετρησετε υµιν αυτοις τα ορια

ανατολων απο ασερναιν σεπφαµα

11. και καταβησεται τα ορια απο σεπφαµ αρ-

ϐηλα απο ανατολων επι πηγας και καταβησε-

ται τα ορια ϐηλα επι νωτου χαλασσης ςεναρα

απο ανατολων

12. και καταβησεται τα ορια επι τον ιορδανην

και εσται η διεξοδος χαλασσα η αλυκη αυτη

εσται υµιν η γη και τα ορια αυτης κυκλω

13. και ενετειλατο µωυσης τοις υιοις ισραηλ

λεγων αυτη η γη ην κατακληρονοµησετε αυτην

µετα κληρου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω

µωυση δουναι αυτην ταις εννεα ϕυλαις και τω

ηµισει ϕυλης µανασση

14. οτι ελαβεν ϕυλη υιων ϱουβην και ϕυλη

υιων γαδ κατ οικους πατριων αυτων και το ηµι-

συ ϕυλης µανασση απελαβον τους κληρους

αυτων

15. δυο ϕυλαι και ηµισυ ϕυλης ελαβον το-

υς κληρους αυτων περαν του ιορδανου κατα

ιεριςω απο νοτου κατ ανατολας

16. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

17. ταυτα τα ονοµατα των ανδρων οι κληρο-

νοµησουσιν υµιν την γην ελεαζαρ ο ιερευς και

ιησους ο του ναυη

18. και αρςοντα ενα εκ ϕυλης ληµψεσχε κα-

τακληρονοµησαι υµιν την γην

19. και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων της

ϕυλης ιουδα ςαλεβ υιος ιεφοννη

20. της ϕυλης συµεων σαλαµιηλ υιος εµιουδ

21. της ϕυλης ϐενιαµιν ελδαδ υιος ςασλων

22. της ϕυλης δαν αρςων ϐακςιρ υιος εγλι

23. των υιων ιωσηφ ϕυλης υιων µανασση αρ-

ςων ανιηλ υιος ουφι

24. της ϕυλης υιων εφραιµ αρςων καµουηλ

υιος σαβαχα

25. της ϕυλης Ϲαβουλων αρςων ελισαφαν

υιος ϕαρνας

26. της ϕυλης υιων ισσαςαρ αρςων ϕαλτιηλ

υιος οζα

27. της ϕυλης υιων ασηρ αρςων αςιωρ υιος

σελεµι

28. της ϕυλης νεφχαλι αρςων ϕαδαηλ υιος

ϐεναµιουδ

29. ουτοι οις ενετειλατο κυριος καταµερισαι

τοις υιοις ισραηλ εν γη ςανααν

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-4m35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 και ελαλησεν κυριος προς µωυσην επι

δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριςω

λεγων

2. συνταξον τοις υιοις ισραηλ και δωσουσιν

τοις λευιταις απο των κληρων κατασςεσεως αυ-

των πολεις κατοικειν και τα προαστεια των πο-

λεων κυκλω αυτων δωσουσιν τοις λευιταις
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3. και εσονται αυτοις αι πολεις κατοικειν και

τα αφορισµατα αυτων εσται τοις κτηνεσιν αυτων

και πασι τοις τετραποσιν αυτων

4. και τα συγκυρουντα των πολεων ας δωσετε

τοις λευιταις απο τειςους της πολεως και εξω

δισςιλιους πηςεις κυκλω

5. και µετρησεις εξω της πολεως το κλιτος το

προς ανατολας δισςιλιους πηςεις και το κλιτος

το προς λιβα δισςιλιους πηςεις και το κλιτος το

προς χαλασσαν δισςιλιους πηςεις και το κλιτος

το προς ϐορραν δισςιλιους πηςεις και η πολις

µεσον τουτου εσται υµιν και τα οµορα των πο-

λεων

6. και τας πολεις δωσετε τοις λευιταις τας εξ

πολεις των ϕυγαδευτηριων ας δωσετε ϕευγειν

εκει τω ϕονευσαντι και προς ταυταις τεσσαρα-

κοντα και δυο πολεις

7. πασας τας πολεις δωσετε τοις λευιταις τεσ-

σαρακοντα και οκτω πολεις ταυτας και τα προ-

αστεια αυτων

8. και τας πολεις ας δωσετε απο της κατασςε-

σεως υιων ισραηλ απο των τα πολλα πολλα

και απο των ελαττονων ελαττω εκαστος κατα

την κληρονοµιαν αυτου ην κληρονοµησουσιν

δωσουσιν απο των πολεων τοις λευιταις

9. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

10. λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς

αυτους υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εις γην

ςανααν

11. και διαστελειτε υµιν αυτοις πολεις ϕυγα-

δευτηρια εσται υµιν ϕυγειν εκει τον ϕονευτην

πας ο παταξας ψυςην ακουσιως

12. και εσονται αι πολεις υµιν ϕυγαδευτηρια

απο αγςιστευοντος το αιµα και ου µη αποχανη

ο ϕονευων εως αν στη εναντι της συναγωγης εις

κρισιν

13. και αι πολεις ας δωσετε τας εξ πολεις ϕυ-

γαδευτηρια εσονται υµιν

14. τας τρεις πολεις δωσετε εν τω περαν του

ιορδανου και τας τρεις πολεις δωσετε εν γη ςα-

νααν

15. ϕυγαδιον εσται τοις υιοις ισραηλ και τω

προσηλυτω και τω παροικω τω εν υµιν εσονται

αι πολεις αυται εις ϕυγαδευτηριον ϕυγειν εκει

παντι παταξαντι ψυςην ακουσιως

16. εαν δε εν σκευει σιδηρου παταξη αυτον

και τελευτηση ϕονευτης εστιν χανατω χανατο-

υσχω ο ϕονευτης

17. εαν δε εν λιχω εκ ςειρος εν ω αποχανειται

εν αυτω παταξη αυτον και αποχανη ϕονευτης

εστιν χανατω χανατουσχω ο ϕονευτης

18. εαν δε εν σκευει ξυλινω εκ ςειρος εξ ου

αποχανειται εν αυτω παταξη αυτον και απο-

χανη ϕονευτης εστιν χανατω χανατουσχω ο ϕο-

νευτης

19. ο αγςιστευων το αιµα ουτος αποκτενει τον

ϕονευσαντα οταν συναντηση αυτω ουτος αποκ-

τενει αυτον

20. εαν δε δι εςχραν ωση αυτον και επιρριψη

επ αυτον παν σκευος εξ ενεδρου και αποχανη

21. η δια µηνιν επαταξεν αυτον τη ςειρι και

αποχανη χανατω χανατουσχω ο παταξας ϕο-

νευτης εστιν χανατω χανατουσχω ο ϕονευων ο

αγςιστευων το αιµα αποκτενει τον ϕονευσαντα

εν τω συναντησαι αυτω

22. εαν δε εξαπινα ου δι εςχραν ωση αυτον η

επιρριψη επ αυτον παν σκευος ουκ εξ ενεδρου

23. η παντι λιχω εν ω αποχανειται εν αυτω

ουκ ειδως και επιπεση επ αυτον και αποχανη

αυτος δε ουκ εςχρος αυτου ην ουδε Ϲητων κα-

κοποιησαι αυτον

24. και κρινει η συναγωγη ανα µεσον του πα-

ταξαντος και ανα µεσον του αγςιστευοντος το

αιµα κατα τα κριµατα ταυτα

25. και εξελειται η συναγωγη τον ϕονευσαντα

απο του αγςιστευοντος το αιµα και αποκατα-

στησουσιν αυτον η συναγωγη εις την πολιν του

ϕυγαδευτηριου αυτου ου κατεφυγεν και κατο-

ικησει εκει εως αν αποχανη ο ιερευς ο µεγας ον

εςρισαν αυτον τω ελαιω τω αγιω

26. εαν δε εξοδω εξελχη ο ϕονευσας τα ορια

της πολεως εις ην κατεφυγεν εκει

27. και ευρη αυτον ο αγςιστευων το αιµα εξω

των οριων της πολεως καταφυγης αυτου και

ϕονευση ο αγςιστευων το αιµα τον ϕονευσαντα

ουκ ενοςος εστιν

28. εν γαρ τη πολει της καταφυγης κατοικειτω

εως αν αποχανη ο ιερευς ο µεγας και µετα το

αποχανειν τον ιερεα τον µεγαν επαναστραφη-

σεται ο ϕονευσας εις την γην της κατασςεσεως

αυτου
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29. και εσται ταυτα υµιν εις δικαιωµα κριµα-

τος εις τας γενεας υµων εν πασαις ταις κατο-

ικιαις υµων

30. πας παταξας ψυςην δια µαρτυρων ϕονευ-

σεις τον ϕονευσαντα και µαρτυς εις ου µαρ-

τυρησει επι ψυςην αποχανειν

31. και ου ληµψεσχε λυτρα περι ψυςης παρα

του ϕονευσαντος του ενοςου οντος αναιρεχηναι

χανατω γαρ χανατωχησεται

32. ου ληµψεσχε λυτρα του ϕυγειν εις πολιν

των ϕυγαδευτηριων του παλιν κατοικειν επι της

γης εως αν αποχανη ο ιερευς ο µεγας

33. και ου µη ϕονοκτονησητε την γην εις ην

υµεις κατοικειτε το γαρ αιµα τουτο ϕονοκτονει

την γην και ουκ εξιλασχησεται η γη απο του

αιµατος του εκςυχεντος επ αυτης αλλ επι του

αιµατος του εκςεοντος

34. και ου µιανειτε την γην εφ ης κατοικειτε

επ αυτης εφ ης εγω κατασκηνωσω εν υµιν εγω

γαρ ειµι κυριος κατασκηνων εν µεσω των υιων

ισραηλ

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-4m36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 και προσηλχον οι αρςοντες ϕυλης υιων

γαλααδ υιου µαςιρ υιου µανασση εκ της ϕυλης

υιων ιωσηφ και ελαλησαν εναντι µωυση και

εναντι ελεαζαρ του ιερεως και εναντι των αρ-

ςοντων οικων πατριων υιων ισραηλ

2. και ειπαν τω κυριω ηµων ενετειλατο κυ-

ϱιος αποδουναι την γην της κληρονοµιας εν

κληρω τοις υιοις ισραηλ και τω κυριω συνετα-

ξεν κυριος δουναι την κληρονοµιαν σαλπααδ

του αδελφου ηµων ταις χυγατρασιν αυτου

3. και εσονται ενι των ϕυλων υιων ισραηλ γυ-

ναικες και αφαιρεχησεται ο κληρος αυτων εκ

της κατασςεσεως των πατερων ηµων και προ-

στεχησεται εις κληρονοµιαν της ϕυλης οις αν

γενωνται γυναικες και εκ του κληρου της κλη-

ϱονοµιας ηµων αφαιρεχησεται

4. εαν δε γενηται η αφεσις των υιων ισραηλ

και προστεχησεται η κληρονοµια αυτων επι την

κληρονοµιαν της ϕυλης οις αν γενωνται γυνα-

ικες και απο της κληρονοµιας ϕυλης πατριας

ηµων αφαιρεχησεται η κληρονοµια αυτων

5. και ενετειλατο µωυσης τοις υιοις ισραηλ δια

προσταγµατος κυριου λεγων ουτως ϕυλη υιων

ιωσηφ λεγουσιν

6. τουτο το ϱηµα ο συνεταξεν κυριος ταις χυ-

γατρασιν σαλπααδ λεγων ου αρεσκει εναντιον

αυτων εστωσαν γυναικες πλην εκ του δηµου

του πατρος αυτων εστωσαν γυναικες

7. και ουςι περιστραφησεται κληρονοµια τοις

υιοις ισραηλ απο ϕυλης επι ϕυλην οτι εκαστος

εν τη κληρονοµια της ϕυλης της πατριας αυτου

προσκολληχησονται οι υιοι ισραηλ

8. και πασα χυγατηρ αγςιστευουσα κληρονο-

µιαν εκ των ϕυλων υιων ισραηλ ενι των εκ του

δηµου του πατρος αυτης εσονται γυναικες ινα

αγςιστευσωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστος την κλη-

ϱονοµιαν την πατρικην αυτου

9. και ου περιστραφησεται κληρος εκ ϕυλης

επι ϕυλην ετεραν αλλα εκαστος εν τη κληρονο-

µια αυτου προσκολληχησονται οι υιοι ισραηλ

10. ον τροπον συνεταξεν κυριος µωυση ουτως

εποιησαν χυγατερες σαλπααδ

11. και εγενοντο χερσα και εγλα και µελςα

και νουα και µααλα χυγατερες σαλπααδ τοις

ανεψιοις αυτων

12. εκ του δηµου του µανασση υιων ιωσηφ

εγενηχησαν γυναικες και εγενετο η κληρονο-

µια αυτων επι την ϕυλην δηµου του πατρος αυ-

των

13. αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα

κριµατα α ενετειλατο κυριος εν ςειρι µωυση επι

δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριςω
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Księga Powtórzonego Prawa L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-5m1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ουτοι οι λογοι ους ελαλησεν µωυσης παντι

ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προς

δυσµαις πλησιον της ερυχρας ανα µεσον ϕα-

ϱαν τοφολ και λοβον και αυλων και καταςρυ-

σεα

2. ενδεκα ηµερων εν ςωρηβ οδος επ ορος σηιρ

εως καδης ϐαρνη

3. και εγενηχη εν τω τεσσαρακοστω ετει εν τω

ενδεκατω µηνι µια του µηνος ελαλησεν µωυ-

σης προς παντας υιους ισραηλ κατα παντα οσα

ενετειλατο κυριος αυτω προς αυτους

4. µετα το παταξαι σηων ϐασιλεα αµορραιων

τον κατοικησαντα εν εσεβων και ωγ ϐασιλεα

της ϐασαν τον κατοικησαντα εν ασταρωχ και

εν εδραιν

5. εν τω περαν του ιορδανου εν γη µωαβ ηρξα-

το µωυσης διασαφησαι τον νοµον τουτον λεγων

6. κυριος ο χεος ηµων ελαλησεν ηµιν εν

ςωρηβ λεγων ικανουσχω υµιν κατοικειν εν τω

ορει τουτω

7. επιστραφητε και απαρατε υµεις και εισπο-

ϱευεσχε εις ορος αµορραιων και προς παντας

τους περιοικους αραβα εις ορος και πεδιον και

προς λιβα και παραλιαν γην ςαναναιων και

αντιλιβανον εως του ποταµου του µεγαλου ευ-

ϕρατου

8. ιδετε παραδεδωκα ενωπιον υµων την γην

εισπορευχεντες κληρονοµησατε την γην ην

ωµοσα τοις πατρασιν υµων τω αβρααµ και ισα-

ακ και ιακωβ δουναι αυτοις και τω σπερµατι

αυτων µετ αυτους

9. και ειπα προς υµας εν τω καιρω εκεινω λε-

γων ου δυνησοµαι µονος ϕερειν υµας

10. κυριος ο χεος υµων επληχυνεν υµας και

ιδου εστε σηµερον ωσει τα αστρα του ουρανου

τω πληχει

11. κυριος ο χεος των πατερων υµων προσχειη

υµιν ως εστε ςιλιοπλασιως και ευλογησαι υµας

καχοτι ελαλησεν υµιν

12. πως δυνησοµαι µονος ϕερειν τον κοπον

υµων και την υποστασιν υµων και τας αντιλο-

γιας υµων

13. δοτε εαυτοις ανδρας σοφους και επιστη-

µονας και συνετους εις τας ϕυλας υµων και

καταστησω εφ υµων ηγουµενους υµων

14. και απεκριχητε µοι και ειπατε καλον το

ϱηµα ο ελαλησας ποιησαι

15. και ελαβον εξ υµων ανδρας σοφους και

επιστηµονας και συνετους και κατεστησα αυ-

τους ηγεισχαι εφ υµων ςιλιαρςους και εκατον-

ταρςους και πεντηκονταρςους και δεκαδαρςο-

υς και γραµµατοεισαγωγεις τοις κριταις υµων

16. και ενετειλαµην τοις κριταις υµων εν τω

καιρω εκεινω λεγων διακουετε ανα µεσον των

αδελφων υµων και κρινατε δικαιως ανα µεσον

ανδρος και ανα µεσον αδελφου και ανα µεσον

προσηλυτου αυτου

17. ουκ επιγνωση προσωπον εν κρισει κατα

τον µικρον και κατα τον µεγαν κρινεις ου µη

υποστειλη προσωπον ανχρωπου οτι η κρισις του

χεου εστιν και το ϱηµα ο εαν σκληρον η αφ

υµων ανοισετε αυτο επ εµε και ακουσοµαι αυτο

18. και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω

παντας τους λογους ους ποιησετε

19. και απαραντες εκ ςωρηβ επορευχηµεν πα-

σαν την ερηµον την µεγαλην και την ϕοβεραν

εκεινην ην ειδετε οδον ορους του αµορραιου

καχοτι ενετειλατο κυριος ο χεος ηµων ηµιν και

ηλχοµεν εως καδης ϐαρνη

20. και ειπα προς υµας ηλχατε εως του ορους

του αµορραιου ο ο κυριος ο χεος ηµων διδωσιν

υµιν

21. ιδετε παραδεδωκεν υµιν κυριος ο χεος

υµων προ προσωπου υµων την γην αναβαντες

κληρονοµησατε ον τροπον ειπεν κυριος ο χε-

ος των πατερων υµων υµιν µη ϕοβεισχε µηδε

δειλιασητε

22. και προσηλχατε µοι παντες και ειπα-

τε αποστειλωµεν ανδρας προτερους ηµων και

εφοδευσατωσαν ηµιν την γην και αναγγειλα-

τωσαν ηµιν αποκρισιν την οδον δι ης αναβησο-

µεχα εν αυτη και τας πολεις εις ας εισπορευσο-

µεχα εις αυτας

23. και ηρεσεν εναντιον µου το ϱηµα και ελα-

ϐον εξ υµων δωδεκα ανδρας ανδρα ενα κατα

ϕυλην

24. και επιστραφεντες ανεβησαν εις το ορος

και ηλχοσαν εως ϕαραγγος ϐοτρυος και κατε-

σκοπευσαν αυτην
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25. και ελαβοσαν εν ταις ςερσιν αυτων απο

του καρπου της γης και κατηνεγκαν προς ηµας

και ελεγον αγαχη η γη ην κυριος ο χεος ηµων

διδωσιν ηµιν

26. και ουκ ηχελησατε αναβηναι και ηπειχη-

σατε τω ϱηµατι κυριου του χεου υµων

27. και διεγογγυζετε εν ταις σκηναις υµων και

ειπατε δια το µισειν κυριον ηµας εξηγαγεν ηµας

εκ γης αιγυπτου παραδουναι ηµας εις ςειρας

αµορραιων εξολεχρευσαι ηµας

28. που ηµεις αναβαινοµεν οι αδελφοι υµων

απεστησαν υµων την καρδιαν λεγοντες εχνος

µεγα και πολυ και δυνατωτερον ηµων και πο-

λεις µεγαλαι και τετειςισµεναι εως του ουρανου

αλλα και υιους γιγαντων εωρακαµεν εκει

29. και ειπα προς υµας µη πτηξητε µηδε ϕο-

ϐηχητε απ αυτων

30. κυριος ο χεος υµων ο προπορευοµενος

προ προσωπου υµων αυτος συνεκπολεµησει

αυτους µεχ υµων κατα παντα οσα εποιησεν υµιν

εν γη αιγυπτω

31. και εν τη ερηµω ταυτη ην ειδετε ως ετρο-

ϕοφορησεν σε κυριος ο χεος σου ως ει τις τρο-

ϕοφορησει ανχρωπος τον υιον αυτου κατα πα-

σαν την οδον ην επορευχητε εως ηλχετε εις τον

τοπον τουτον

32. και εν τω λογω τουτω ουκ ενεπιστευσατε

κυριω τω χεω υµων

33. ος προπορευεται προτερος υµων εν τη οδω

εκλεγεσχαι υµιν τοπον οδηγων υµας εν πυρι

νυκτος δεικνυων υµιν την οδον καχ ην πορευ-

εσχε επ αυτης και εν νεφελη ηµερας

34. και ηκουσεν κυριος την ϕωνην των λογων

υµων και παροξυνχεις ωµοσεν λεγων

35. ει οψεται τις των ανδρων τουτων την αγα-

χην ταυτην γην ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων

36. πλην ςαλεβ υιος ιεφοννη ουτος οψεται

αυτην και τουτω δωσω την γην εφ ην επεβη

και τοις υιοις αυτου δια το προσκεισχαι αυτον

τα προς κυριον

37. και εµοι εχυµωχη κυριος δι υµας λεγων

ουδε συ ου µη εισελχης εκει

38. ιησους υιος ναυη ο παρεστηκως σοι ουτος

εισελευσεται εκει αυτον κατισςυσον οτι αυτος

κατακληρονοµησει αυτην τω ισραηλ

39. και παν παιδιον νεον οστις ουκ οιδεν σηµε-

ϱον αγαχον η κακον ουτοι εισελευσονται εκει

και τουτοις δωσω αυτην και αυτοι κληρονοµη-

σουσιν αυτην

40. και υµεις επιστραφεντες εστρατοπεδευσα-

τε εις την ερηµον οδον την επι της ερυχρας χα-

λασσης

41. και απεκριχητε µοι και ειπατε ηµαρτοµεν

εναντι κυριου του χεου ηµων ηµεις αναβαντες

πολεµησοµεν κατα παντα οσα ενετειλατο κυ-

ϱιος ο χεος ηµων ηµιν και αναλαβοντες εκα-

στος τα σκευη τα πολεµικα αυτου και συναχρο-

ισχεντες ανεβαινετε εις το ορος

42. και ειπεν κυριος προς µε ειπον αυτοις ουκ

αναβησεσχε ουδε µη πολεµησετε ου γαρ ειµι

µεχ υµων και ου µη συντριβητε ενωπιον των

εςχρων υµων

43. και ελαλησα υµιν και ουκ εισηκουσατε

µου και παρεβητε το ϱηµα κυριου και παρα-

ϐιασαµενοι ανεβητε εις το ορος

44. και εξηλχεν ο αµορραιος ο κατοικων εν

τω ορει εκεινω εις συναντησιν υµιν και κατε-

διωξαν υµας ως ει ποιησαισαν αι µελισσαι και

ετιτρωσκον υµας απο σηιρ εως ερµα

45. και καχισαντες εκλαιετε εναντι κυριου

και ουκ εισηκουσεν κυριος της ϕωνης υµων

ουδε προσεσςεν υµιν

46. και ενεκαχησχε εν καδης ηµερας πολλας

οσας ποτε ηµερας ενεκαχησχε

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-5m2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και επιστραφεντες απηραµεν εις την ερη-

µον οδον χαλασσαν ερυχραν ον τροπον ελαλη-

σεν κυριος προς µε και εκυκλωσαµεν το ορος

το σηιρ ηµερας πολλας

2. και ειπεν κυριος προς µε

3. ικανουσχω υµιν κυκλουν το ορος τουτο επι-

στραφητε ουν επι ϐορραν

4. και τω λαω εντειλαι λεγων υµεις παραπο-

ϱευεσχε δια των οριων των αδελφων υµων υιων

ησαυ οι κατοικουσιν εν σηιρ και ϕοβηχησονται

υµας και ευλαβηχησονται υµας σφοδρα

5. µη συναψητε προς αυτους πολεµον ου γαρ

µη δω υµιν απο της γης αυτων ουδε ϐηµα ποδος
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οτι εν κληρω δεδωκα τοις υιοις ησαυ το ορος το

σηιρ

6. ϐρωµατα αργυριου αγορασατε παρ αυτων

και ϕαγεσχε και υδωρ µετρω ληµψεσχε παρ

αυτων αργυριου και πιεσχε

7. ο γαρ κυριος ο χεος ηµων ευλογησεν σε εν

παντι εργω των ςειρων σου διαγνωχι πως διη-

λχες την ερηµον την µεγαλην και την ϕοβεραν

εκεινην ιδου τεσσαρακοντα ετη κυριος ο χεος

σου µετα σου ουκ επεδεηχης ϱηµατος

8. και παρηλχοµεν τους αδελφους ηµων υιο-

υς ησαυ τους κατοικουντας εν σηιρ παρα την

οδον την αραβα απο αιλων και απο γασιωνγα-

ϐερ και επιστρεψαντες παρηλχοµεν οδον ερη-

µον µωαβ

9. και ειπεν κυριος προς µε µη εςχραινετε τοις

µωαβιταις και µη συναψητε προς αυτους πο-

λεµον ου γαρ µη δω υµιν απο της γης αυτων

εν κληρω τοις γαρ υιοις λωτ δεδωκα την σηιρ

κληρονοµειν

10. οι οµµιν προτεροι ενεκαχηντο επ αυτης

εχνος µεγα και πολυ και ισςυοντες ωσπερ οι

ενακιµ

11. ϱαφαιν λογισχησονται και ουτοι ωσπερ οι

ενακιµ και οι µωαβιται επονοµαζουσιν αυτους

οµµιν

12. και εν σηιρ ενεκαχητο ο ςορραιος προτε-

ϱον και υιοι ησαυ απωλεσαν αυτους και εξε-

τριψαν αυτους απο προσωπου αυτων και κα-

τωκισχησαν αντ αυτων ον τροπον εποιησεν

ισραηλ την γην της κληρονοµιας αυτου ην δε-

δωκεν κυριος αυτοις

13. νυν ουν αναστητε και απαρατε υµεις και

παραπορευεσχε την ϕαραγγα Ϲαρετ και παρη-

λχοµεν την ϕαραγγα Ϲαρετ

14. και αι ηµεραι ας παρεπορευχηµεν απο κα-

δης ϐαρνη εως ου παρηλχοµεν την ϕαραγγα

Ϲαρετ τριακοντα και οκτω ετη εως ου διεπεσεν

πασα γενεα ανδρων πολεµιστων αποχνησκον-

τες εκ της παρεµβολης καχοτι ωµοσεν αυτοις ο

χεος

15. και η ςειρ του χεου ην επ αυτοις εξαναλω-

σαι αυτους εκ της παρεµβολης εως ου διεπεσαν

16. και εγενηχη επει διεπεσαν παντες οι αν-

δρες οι πολεµισται αποχνησκοντες εκ µεσου

του λαου

17. και ελαλησεν κυριος προς µε λεγων

18. συ παραπορευση σηµερον τα ορια µωαβ

την σηιρ

19. και προσαξετε εγγυς υιων αµµαν µη

εςχραινετε αυτοις και µη συναψητε αυτοις εις

πολεµον ου γαρ µη δω απο της γης υιων αµµαν

σοι εν κληρω οτι τοις υιοις λωτ δεδωκα αυτην

εν κληρω

20. γη ϱαφαιν λογισχησεται και γαρ επ αυτης

κατωκουν οι ϱαφαιν το προτερον και οι αµµα-

νιται ονοµαζουσιν αυτους Ϲοµζοµµιν

21. εχνος µεγα και πολυ και δυνατωτερον

υµων ωσπερ οι ενακιµ και απωλεσεν αυτους

κυριος προ προσωπου αυτων και κατεκληρο-

νοµησαν και κατωκισχησαν αντ αυτων εως της

ηµερας ταυτης

22. ωσπερ εποιησαν τοις υιοις ησαυ τοις κατο-

ικουσιν εν σηιρ ον τροπον εξετριψαν τον ςορρα-

ιον απο προσωπου αυτων και κατεκληρονοµη-

σαν και κατωκισχησαν αντ αυτων εως της ηµε-

ϱας ταυτης

23. και οι ευαιοι οι κατοικουντες εν ασηρωχ

εως γαζης και οι καππαδοκες οι εξελχοντες

εκ καππαδοκιας εξετριψαν αυτους και κατω-

κισχησαν αντ αυτων

24. νυν ουν αναστητε και απαρατε και παρε-

λχατε υµεις την ϕαραγγα αρνων ιδου παραδε-

δωκα εις τας ςειρας σου τον σηων ϐασιλεα εσε-

ϐων τον αµορραιον και την γην αυτου εναρςου

κληρονοµειν συναπτε προς αυτον πολεµον

25. εν τη ηµερα ταυτη εναρςου δουναι τον

τροµον σου και τον ϕοβον σου επι προσωπον

παντων των εχνων των υποκατω του ουρανου

οιτινες ακουσαντες το ονοµα σου ταραςχησον-

ται και ωδινας εξουσιν απο προσωπου σου

26. και απεστειλα πρεσβεις εκ της ερηµου κε-

δαµωχ προς σηων ϐασιλεα εσεβων λογοις ειρη-

νικοις λεγων

27. παρελευσοµαι δια της γης σου εν τη οδω

παρελευσοµαι ουςι εκκλινω δεξια ουδε αριστε-

ϱα

28. ϐρωµατα αργυριου αποδωση µοι και ϕα-

γοµαι και υδωρ αργυριου αποδωση µοι και πιο-

µαι πλην οτι παρελευσοµαι τοις ποσιν

29. καχως εποιησαν µοι οι υιοι ησαυ οι κα-

τοικουντες εν σηιρ και οι µωαβιται οι κατοικο-

υντες εν αροηρ εως παρελχω τον ιορδανην εις

την γην ην κυριος ο χεος ηµων διδωσιν ηµιν
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30. και ουκ ηχελησεν σηων ϐασιλευς εσεβων

παρελχειν ηµας δι αυτου οτι εσκληρυνεν κυ-

ϱιος ο χεος ηµων το πνευµα αυτου και κατισςυ-

σεν την καρδιαν αυτου ινα παραδοχη εις τας

ςειρας σου ως εν τη ηµερα ταυτη

31. και ειπεν κυριος προς µε ιδου ηργµαι πα-

ϱαδουναι προ προσωπου σου τον σηων ϐασιλεα

εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου ενα-

ϱξαι κληρονοµησαι την γην αυτου

32. και εξηλχεν σηων ϐασιλευς εσεβων εις

συναντησιν ηµιν αυτος και πας ο λαος αυτου

εις πολεµον ιασσα

33. και παρεδωκεν αυτον κυριος ο χεος ηµων

προ προσωπου ηµων και επαταξαµεν αυτον και

τους υιους αυτου και παντα τον λαον αυτου

34. και εκρατησαµεν πασων των πολεων αυ-

του εν τω καιρω εκεινω και εξωλεχρευσαµεν

πασαν πολιν εξης και τας γυναικας αυτων και

τα τεκνα αυτων ου κατελιποµεν Ϲωγρειαν

35. πλην τα κτηνη επρονοµευσαµεν και τα

σκυλα των πολεων ελαβοµεν

36. εξ αροηρ η εστιν παρα το ςειλος ςειµαρρου

αρνων και την πολιν την ουσαν εν τη ϕαραγγι

και εως ορους του γαλααδ ουκ εγενηχη πολις

ητις διεφυγεν ηµας τας πασας παρεδωκεν κυ-

ϱιος ο χεος ηµων εις τας ςειρας ηµων

37. πλην εις γην υιων αµµων ου προσηλχοµεν

παντα τα συγκυρουντα ςειµαρρου ιαβοκ και τας

πολεις τας εν τη ορεινη καχοτι ενετειλατο ηµιν

κυριος ο χεος ηµων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-5m3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και επιστραφεντες ανεβηµεν οδον την εις

ϐασαν και εξηλχεν ωγ ϐασιλευς της ϐασαν εις

συναντησιν ηµιν αυτος και πας ο λαος αυτου

εις πολεµον εις εδραιν

2. και ειπεν κυριος προς µε µη ϕοβηχης αυ-

τον οτι εις τας ςειρας σου παραδεδωκα αυτον

και παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην

αυτου και ποιησεις αυτω ωσπερ εποιησας σηων

ϐασιλει των αµορραιων ος κατωκει εν εσεβων

3. και παρεδωκεν αυτον κυριος ο χεος ηµων

εις τας ςειρας ηµων και τον ωγ ϐασιλεα της ϐα-

σαν και παντα τον λαον αυτου και επαταξαµεν

αυτον εως του µη καταλιπειν αυτου σπερµα

4. και εκρατησαµεν πασων των πολεων αυ-

του εν τω καιρω εκεινω ουκ ην πολις ην ουκ

ελαβοµεν παρ αυτων εξηκοντα πολεις παντα

τα περιςωρα αργοβ ϐασιλειας ωγ εν ϐασαν

5. πασαι πολεις οςυραι τειςη υψηλα πυλαι και

µοςλοι πλην των πολεων των ϕερεζαιων των

πολλων σφοδρα

6. εξωλεχρευσαµεν αυτους ωσπερ εποιησαµεν

τον σηων ϐασιλεα εσεβων και εξωλεχρευσαµεν

πασαν πολιν εξης και τας γυναικας και τα πα-

ιδια

7. και παντα τα κτηνη και τα σκυλα των πο-

λεων επρονοµευσαµεν εαυτοις

8. και ελαβοµεν εν τω καιρω εκεινω την γην

εκ ςειρων δυο ϐασιλεων των αµορραιων οι

ησαν περαν του ιορδανου απο του ςειµαρρου

αρνων και εως αερµων

9. οι ϕοινικες επονοµαζουσιν το αερµων σα-

νιωρ και ο αµορραιος επωνοµασεν αυτο σανιρ

10. πασαι πολεις µισωρ και πασα γαλααδ και

πασα ϐασαν εως σελςα και εδραιν πολεις ϐα-

σιλειας του ωγ εν τη ϐασαν

11. οτι πλην ωγ ϐασιλευς ϐασαν κατελειφχη

απο των ϱαφαιν ιδου η κλινη αυτου κλινη σιδη-

ϱα ιδου αυτη εν τη ακρα των υιων αµµων εννεα

πηςων το µηκος αυτης και τεσσαρων πηςων το

ευρος αυτης εν πηςει ανδρος

12. και την γην εκεινην εκληρονοµησαµεν εν

τω καιρω εκεινω απο αροηρ η εστιν επι του ςε-

ιλους ςειµαρρου αρνων και το ηµισυ ορους γα-

λααδ και τας πολεις αυτου εδωκα τω ϱουβην

και τω γαδ

13. και το καταλοιπον του γαλααδ και πα-

σαν την ϐασαν ϐασιλειαν ωγ εδωκα τω ηµισει

ϕυλης µανασση και πασαν περιςωρον αργοβ

πασαν την ϐασαν εκεινην γη ϱαφαιν λογισχη-

σεται

14. και ιαιρ υιος µανασση ελαβεν πασαν την

περιςωρον αργοβ εως των οριων γαργασι και

οµαςαχι επωνοµασεν αυτας επι τω ονοµατι αυ-

του την ϐασαν αυωχ ιαιρ εως της ηµερας ταυτης

15. και τω µαςιρ εδωκα την γαλααδ

16. και τω ϱουβην και τω γαδ δεδωκα απο

της γαλααδ εως ςειµαρρου αρνων µεσον του

ςειµαρρου οριον και εως του ιαβοκ ο ςειµαρρο-

υς οριον τοις υιοις αµµαν
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17. και η αραβα και ο ιορδανης οριον µα-

ςαναρεχ και εως χαλασσης αραβα χαλασσης

αλυκης υπο ασηδωχ την ϕασγα ανατολων

18. και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω

λεγων κυριος ο χεος υµων εδωκεν υµιν την γην

ταυτην εν κληρω ενοπλισαµενοι προπορευεσχε

προ προσωπου των αδελφων υµων υιων ισραηλ

πας δυνατος

19. πλην αι γυναικες υµων και τα τεκνα υµων

και τα κτηνη υµων οιδα οτι πολλα κτηνη υµιν

κατοικειτωσαν εν ταις πολεσιν υµων αις εδωκα

υµιν

20. εως αν καταπαυση κυριος ο χεος υµων

τους αδελφους υµων ωσπερ και υµας και κατα-

κληρονοµησουσιν και ουτοι την γην ην κυριος

ο χεος ηµων διδωσιν αυτοις εν τω περαν του

ιορδανου και επαναστραφησεσχε εκαστος εις

την κληρονοµιαν αυτου ην εδωκα υµιν

21. και τω ιησοι ενετειλαµην εν τω καιρω εκε-

ινω λεγων οι οφχαλµοι υµων εωρακασιν παν-

τα οσα εποιησεν κυριος ο χεος ηµων τοις δυσι

ϐασιλευσι τουτοις ουτως ποιησει κυριος ο χεος

ηµων πασας τας ϐασιλειας εφ ας συ διαβαινεις

εκει

22. ου ϕοβηχησεσχε οτι κυριος ο χεος ηµων

αυτος πολεµησει περι υµων

23. και εδεηχην κυριου εν τω καιρω εκεινω

λεγων

24. κυριε κυριε συ ηρξω δειξαι τω σω χερα-

ποντι την ισςυν σου και την δυναµιν σου και την

ςειρα την κραταιαν και τον ϐραςιονα τον υψη-

λον τις γαρ εστιν χεος εν τω ουρανω η επι της

γης οστις ποιησει καχα συ εποιησας και κατα

την ισςυν σου

25. διαβας ουν οψοµαι την γην την αγαχην

ταυτην την ουσαν περαν του ιορδανου το ορος

τουτο το αγαχον και τον αντιλιβανον

26. και υπερειδεν κυριος εµε ενεκεν υµων και

ουκ εισηκουσεν µου και ειπεν κυριος προς µε

ικανουσχω σοι µη προσχης ετι λαλησαι τον λο-

γον τουτον

27. αναβηχι επι κορυφην λελαξευµενου και

αναβλεψας τοις οφχαλµοις κατα χαλασσαν

και ϐορραν και λιβα και ανατολας και ιδε τοις

οφχαλµοις σου οτι ου διαβηση τον ιορδανην

τουτον

28. και εντειλαι ιησοι και κατισςυσον αυτον

και παρακαλεσον αυτον οτι ουτος διαβησεται

προ προσωπου του λαου τουτου και αυτος κα-

τακληρονοµησει αυτοις την γην ην εωρακας

29. και ενεκαχηµεχα εν ναπη συνεγγυς οικου

ϕογωρ

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-5m4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και νυν ισραηλ ακουε των δικαιωµατων

και των κριµατων οσα εγω διδασκω υµας σηµε-

ϱον ποιειν ινα Ϲητε και πολυπλασιασχητε και

εισελχοντες κληρονοµησητε την γην ην κυριος

ο χεος των πατερων υµων διδωσιν υµιν

2. ου προσχησετε προς το ϱηµα ο εγω εντελ-

λοµαι υµιν και ουκ αφελειτε απ αυτου ϕυλασ-

σεσχε τας εντολας κυριου του χεου υµων οσα

εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον

3. οι οφχαλµοι υµων εωρακασιν παντα οσα

εποιησεν κυριος ο χεος ηµων τω ϐεελφεγωρ

οτι πας ανχρωπος οστις επορευχη οπισω ϐεελ-

ϕεγωρ εξετριψεν αυτον κυριος ο χεος υµων εξ

υµων

4. υµεις δε οι προσκειµενοι κυριω τω χεω υµων

Ϲητε παντες εν τη σηµερον

5. ιδετε δεδειςα υµιν δικαιωµατα και κρισεις

καχα ενετειλατο µοι κυριος ποιησαι ουτως εν τη

γη εις ην υµεις εισπορευεσχε εκει κληρονοµειν

αυτην

6. και ϕυλαξεσχε και ποιησετε οτι αυτη η σο-

ϕια υµων και η συνεσις εναντιον παντων των

εχνων οσοι εαν ακουσωσιν παντα τα δικαιω-

µατα ταυτα και ερουσιν ιδου λαος σοφος και

επιστηµων το εχνος το µεγα τουτο

7. οτι ποιον εχνος µεγα ω εστιν αυτω χεος εγ-

γιζων αυτοις ως κυριος ο χεος ηµων εν πασιν

οις εαν αυτον επικαλεσωµεχα

8. και ποιον εχνος µεγα ω εστιν αυτω δικαιω-

µατα και κριµατα δικαια κατα παντα τον νοµον

τουτον ον εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον

9. προσεςε σεαυτω και ϕυλαξον την ψυςην

σου σφοδρα µη επιλαχη παντας τους λογους

ους εωρακασιν οι οφχαλµοι σου και µη αποστη-

τωσαν απο της καρδιας σου πασας τας ηµερας

της Ϲωης σου και συµβιβασεις τους υιους σου

και τους υιους των υιων σου
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10. ηµεραν ην εστητε εναντιον κυριου του χε-

ου υµων εν ςωρηβ τη ηµερα της εκκλησιας οτε

ειπεν κυριος προς µε εκκλησιασον προς µε τον

λαον και ακουσατωσαν τα ϱηµατα µου οπως

µαχωσιν ϕοβεισχαι µε πασας τας ηµερας ας

αυτοι Ϲωσιν επι της γης και τους υιους αυτων

διδαξωσιν

11. και προσηλχετε και εστητε υπο το ορος και

το ορος εκαιετο πυρι εως του ουρανου σκοτος

γνοφος χυελλα ϕωνη µεγαλη

12. και ελαλησεν κυριος προς υµας εκ µεσου

του πυρος ϕωνην ϱηµατων υµεις ηκουσατε και

οµοιωµα ουκ ειδετε αλλ η ϕωνην

13. και ανηγγειλεν υµιν την διαχηκην αυτου

ην ενετειλατο υµιν ποιειν τα δεκα ϱηµατα και

εγραψεν αυτα επι δυο πλακας λιχινας

14. και εµοι ενετειλατο κυριος εν τω καιρω

εκεινω διδαξαι υµας δικαιωµατα και κρισεις

ποιειν αυτα υµας επι της γης εις ην υµεις εισπο-

ϱευεσχε εκει κληρονοµειν αυτην

15. και ϕυλαξεσχε σφοδρα τας ψυςας υµων

οτι ουκ ειδετε οµοιωµα εν τη ηµερα η ελαλησεν

κυριος προς υµας εν ςωρηβ εν τω ορει εκ µεσου

του πυρος

16. µη ανοµησητε και ποιησητε υµιν εαυτοις

γλυπτον οµοιωµα πασαν εικονα οµοιωµα αρσε-

νικου η χηλυκου

17. οµοιωµα παντος κτηνους των οντων επι

της γης οµοιωµα παντος ορνεου πτερωτου ο πε-

ταται υπο τον ουρανον

18. οµοιωµα παντος ερπετου ο ερπει επι της

γης οµοιωµα παντος ιςχυος οσα εστιν εν τοις

υδασιν υποκατω της γης

19. και µη αναβλεψας εις τον ουρανον και

ιδων τον ηλιον και την σεληνην και τους αστε-

ϱας και παντα τον κοσµον του ουρανου πλαν-

ηχεις προσκυνησης αυτοις και λατρευσης αυ-

τοις α απενειµεν κυριος ο χεος σου αυτα πασιν

τοις εχνεσιν τοις υποκατω του ουρανου

20. υµας δε ελαβεν ο χεος και εξηγαγεν υµας

εκ της καµινου της σιδηρας εξ αιγυπτου ειναι

αυτω λαον εγκληρον ως εν τη ηµερα ταυτη

21. και κυριος εχυµωχη µοι περι των λεγο-

µενων υφ υµων και ωµοσεν ινα µη διαβω τον

ιορδανην τουτον και ινα µη εισελχω εις την γην

ην κυριος ο χεος διδωσιν σοι εν κληρω

22. εγω γαρ αποχνησκω εν τη γη ταυτη και ου

διαβαινω τον ιορδανην τουτον υµεις δε διαβα-

ινετε και κληρονοµησετε την γην την αγαχην

ταυτην

23. προσεςετε υµεις µη επιλαχησχε την δια-

χηκην κυριου του χεου υµων ην διεχετο προς

υµας και ποιησητε υµιν εαυτοις γλυπτον οµοιω-

µα παντων ων συνεταξεν κυριος ο χεος σου

24. οτι κυριος ο χεος σου πυρ καταναλισκον

εστιν χεος Ϲηλωτης

25. εαν δε γεννησης υιους και υιους των υιων

σου και ςρονισητε επι της γης και ανοµησητε

και ποιησητε γλυπτον οµοιωµα παντος και ποιη-

σητε τα πονηρα εναντιον κυριου του χεου υµων

παροργισαι αυτον

26. διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρα-

νον και την γην οτι απωλεια απολεισχε απο της

γης εις ην υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εκει

κληρονοµησαι αυτην ουςι πολυςρονιειτε ηµε-

ϱας επ αυτης αλλ η εκτριβη εκτριβησεσχε

27. και διασπερει κυριος υµας εν πασιν τοις

εχνεσιν και καταλειφχησεσχε ολιγοι αριχµω εν

τοις εχνεσιν εις ους εισαξει κυριος υµας εκει

28. και λατρευσετε εκει χεοις ετεροις εργοις

ςειρων ανχρωπων ξυλοις και λιχοις οι ουκ οψ-

ονται ουδε µη ακουσωσιν ουτε µη ϕαγωσιν ουτε

µη οσφρανχωσιν

29. και Ϲητησετε εκει κυριον τον χεον υµων

και ευρησετε οταν εκζητησητε αυτον εξ ολης

της καρδιας σου και εξ ολης της ψυςης σου εν

τη χλιψει σου

30. και ευρησουσιν σε παντες οι λογοι ουτοι

επ εσςατω των ηµερων και επιστραφηση προς

κυριον τον χεον σου και εισακουση της ϕωνης

αυτου

31. οτι χεος οικτιρµων κυριος ο χεος σου ουκ

εγκαταλειψει σε ουδε µη εκτριψει σε ουκ επιλη-

σεται την διαχηκην των πατερων σου ην ωµοσεν

αυτοις

32. επερωτησατε ηµερας προτερας τας γενο-

µενας προτερας σου απο της ηµερας ης εκτισεν

ο χεος ανχρωπον επι της γης και επι το ακρον

του ουρανου εως ακρου του ουρανου ει γεγονεν

κατα το ϱηµα το µεγα τουτο ει ηκουσται τοιουτο

33. ει ακηκοεν εχνος ϕωνην χεου Ϲωντος λα-

λουντος εκ µεσου του πυρος ον τροπον ακηκο-

ας συ και εζησας
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34. ει επειρασεν ο χεος εισελχων λαβειν

εαυτω εχνος εκ µεσου εχνους εν πειρασµω και

εν σηµειοις και εν τερασιν και εν πολεµω και

εν ςειρι κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω και εν

οραµασιν µεγαλοις κατα παντα οσα εποιησεν

κυριος ο χεος ηµων εν αιγυπτω ενωπιον σου

ϐλεποντος

35. ωστε ειδησαι σε οτι κυριος ο χεος σου

ουτος χεος εστιν και ουκ εστιν ετι πλην αυτου

36. εκ του ουρανου ακουστη εγενετο η ϕωνη

αυτου παιδευσαι σε και επι της γης εδειξεν σοι

το πυρ αυτου το µεγα και τα ϱηµατα αυτου ηκο-

υσας εκ µεσου του πυρος

37. δια το αγαπησαι αυτον τους πατερας σου

και εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ αυτους

υµας και εξηγαγεν σε αυτος εν τη ισςυι αυτου

τη µεγαλη εξ αιγυπτου

38. εξολεχρευσαι εχνη µεγαλα και ισςυροτε-

ϱα σου προ προσωπου σου εισαγαγειν σε δουναι

σοι την γην αυτων κληρονοµειν καχως εςεις

σηµερον

39. και γνωση σηµερον και επιστραφηση τη

διανοια οτι κυριος ο χεος σου ουτος χεος εν τω

ουρανω ανω και επι της γης κατω και ουκ εστιν

ετι πλην αυτου

40. και ϕυλαξη τα δικαιωµατα αυτου και τας

εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον ινα ευ σοι γενηται και τοις υιοις σου µετα σε

οπως µακροηµεροι γενησχε επι της γης ης κυ-

ϱιος ο χεος σου διδωσιν σοι πασας τας ηµερας

41. τοτε αφωρισεν µωυσης τρεις πολεις περαν

του ιορδανου απο ανατολων ηλιου

42. ϕυγειν εκει τον ϕονευτην ος αν ϕονευση

τον πλησιον ουκ ειδως και ουτος ου µισων αυ-

τον προ της εςχες και τριτης και καταφευξεται

εις µιαν των πολεων τουτων και Ϲησεται

43. την ϐοσορ εν τη ερηµω εν τη γη τη πεδινη

τω ϱουβην και την ϱαµωχ εν γαλααδ τω γαδδι

και την γαυλων εν ϐασαν τω µανασση

44. ουτος ο νοµος ον παρεχετο µωυσης ενω-

πιον υιων ισραηλ

45. ταυτα τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα και

τα κριµατα οσα ελαλησεν µωυσης τοις υιοις

ισραηλ εν τη ερηµω εξελχοντων αυτων εκ γης

αιγυπτου

46. εν τω περαν του ιορδανου εν ϕαραγγι

εγγυς οικου ϕογωρ εν γη σηων ϐασιλεως των

αµορραιων ος κατωκει εν εσεβων ους επαταξεν

µωυσης και οι υιοι ισραηλ εξελχοντων αυτων

εκ γης αιγυπτου

47. και εκληρονοµησαν την γην αυτου και την

γην ωγ ϐασιλεως της ϐασαν δυο ϐασιλεων των

αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου κατ

ανατολας ηλιου

48. απο αροηρ η εστιν επι του ςειλους ςειµαρ-

ϱου αρνων και επι του ορους του σηων ο εστιν

αερµων

49. πασαν την αραβα περαν του ιορδανου κατ

ανατολας ηλιου υπο ασηδωχ την λαξευτην

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
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5 και εκαλεσεν µωυσης παντα ισραηλ και

ειπεν προς αυτους ακουε ισραηλ τα δικαιωµα-

τα και τα κριµατα οσα εγω λαλω εν τοις ωσιν

υµων εν τη ηµερα ταυτη και µαχησεσχε αυτα

και ϕυλαξεσχε ποιειν αυτα

2. κυριος ο χεος υµων διεχετο προς υµας δια-

χηκην εν ςωρηβ

3. ουςι τοις πατρασιν υµων διεχετο κυριος την

διαχηκην ταυτην αλλ η προς υµας υµεις ωδε

παντες Ϲωντες σηµερον

4. προσωπον κατα προσωπον ελαλησεν κυ-

ϱιος προς υµας εν τω ορει εκ µεσου του πυρος

5. καγω ειστηκειν ανα µεσον κυριου και υµων

εν τω καιρω εκεινω αναγγειλαι υµιν τα ϱηµατα

κυριου οτι εφοβηχητε απο προσωπου του πυρος

και ουκ ανεβητε εις το ορος λεγων

6. εγω κυριος ο χεος σου ο εξαγαγων σε εκ

γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

7. ουκ εσονται σοι χεοι ετεροι προ προσωπου

µου

8. ου ποιησεις σεαυτω ειδωλον ουδε παντος

οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη

γη κατω και οσα εν τοις υδασιν υποκατω της

γης

9. ου προσκυνησεις αυτοις ουδε µη λατρευσης

αυτοις οτι εγω ειµι κυριος ο χεος σου χεος Ϲηλω-

της αποδιδους αµαρτιας πατερων επι τεκνα επι

τριτην και τεταρτην γενεαν τοις µισουσιν µε

10. και ποιων ελεος εις ςιλιαδας τοις αγαπω-

σιν µε και τοις ϕυλασσουσιν τα προσταγµατα

µου
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11. ου ληµψη το ονοµα κυριου του χεου σου

επι µαταιω ου γαρ µη καχαριση κυριος τον λαµ-

ϐανοντα το ονοµα αυτου επι µαταιω

12. ϕυλαξαι την ηµεραν των σαββατων αγια-

Ϲειν αυτην ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο

χεος σου

13. εξ ηµερας εργα και ποιησεις παντα τα ερ-

γα σου

14. τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα κυριω τω

χεω σου ου ποιησεις εν αυτη παν εργον συ και

οι υιοι σου και η χυγατηρ σου ο παις σου και

η παιδισκη σου ο ϐους σου και το υποζυγιον

σου και παν κτηνος σου και ο προσηλυτος ο

παροικων εν σοι ινα αναπαυσηται ο παις σου

και η παιδισκη σου ωσπερ και συ

15. και µνησχηση οτι οικετης ησχα εν γη

αιγυπτω και εξηγαγεν σε κυριος ο χεος σου εκε-

ιχεν εν ςειρι κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω

δια τουτο συνεταξεν σοι κυριος ο χεος σου ωστε

ϕυλασσεσχαι την ηµεραν των σαββατων και

αγιαζειν αυτην

16. τιµα τον πατερα σου και την µητερα σου

ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο χεος σου ινα

ευ σοι γενηται και ινα µακροςρονιος γενη επι

της γης ης κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι

17. ου µοιςευσεις

18. ου ϕονευσεις

19. ου κλεψεις

20. ου ψευδοµαρτυρησεις κατα του πλησιον

σου µαρτυριαν ψευδη

21. ουκ επιχυµησεις την γυναικα του πλησιον

σου ουκ επιχυµησεις την οικιαν του πλησιον

σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου

ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του ϐοος αυτου

ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντος κτηνους

αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου εστιν

22. τα ϱηµατα ταυτα ελαλησεν κυριος προς

πασαν συναγωγην υµων εν τω ορει εκ µεσου

του πυρος σκοτος γνοφος χυελλα ϕωνη µεγαλη

και ου προσεχηκεν και εγραψεν αυτα επι δυο

πλακας λιχινας και εδωκεν µοι

23. και εγενετο ως ηκουσατε την ϕωνην εκ

µεσου του πυρος και το ορος εκαιετο πυρι και

προσηλχετε προς µε παντες οι ηγουµενοι των

ϕυλων υµων και η γερουσια υµων

24. και ελεγετε ιδου εδειξεν ηµιν κυριος ο χε-

ος ηµων την δοξαν αυτου και την ϕωνην αυτου

ηκουσαµεν εκ µεσου του πυρος εν τη ηµερα

ταυτη ειδοµεν οτι λαλησει ο χεος προς ανχρω-

πον και Ϲησεται

25. και νυν µη αποχανωµεν οτι εξαναλωσει

ηµας το πυρ το µεγα τουτο εαν προσχωµεχα

ηµεις ακουσαι την ϕωνην κυριου του χεου ηµων

ετι και αποχανουµεχα

26. τις γαρ σαρξ ητις ηκουσεν ϕωνην χεου

Ϲωντος λαλουντος εκ µεσου του πυρος ως ηµεις

και Ϲησεται

27. προσελχε συ και ακουσον οσα εαν ειπη

κυριος ο χεος ηµων και συ λαλησεις προς ηµας

παντα οσα αν λαληση κυριος ο χεος ηµων προς

σε και ακουσοµεχα και ποιησοµεν

28. και ηκουσεν κυριος την ϕωνην των λογων

υµων λαλουντων προς µε και ειπεν κυριος προς

µε ηκουσα την ϕωνην των λογων του λαου το-

υτου οσα ελαλησαν προς σε ορχως παντα οσα

ελαλησαν

29. τις δωσει ουτως ειναι την καρδιαν αυτων

εν αυτοις ωστε ϕοβεισχαι µε και ϕυλασσεσχαι

τας εντολας µου πασας τας ηµερας ινα ευ η

αυτοις και τοις υιοις αυτων δι αιωνος

30. ϐαδισον ειπον αυτοις αποστραφητε υµεις

εις τους οικους υµων

31. συ δε αυτου στηχι µετ εµου και λαλησω

προς σε τας εντολας και τα δικαιωµατα και τα

κριµατα οσα διδαξεις αυτους και ποιειτωσαν εν

τη γη ην εγω διδωµι αυτοις εν κληρω

32. και ϕυλαξεσχε ποιειν ον τροπον ενετειλα-

το σοι κυριος ο χεος σου ουκ εκκλινειτε εις δε-

ξια ουδε εις αριστερα

33. κατα πασαν την οδον ην ενετειλατο σοι

κυριος ο χεος σου πορευεσχαι εν αυτη οπως

καταπαυση σε και ευ σοι η και µακροηµερευ-

σητε επι της γης ης κληρονοµησετε

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-5m6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και

τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριος ο χεος ηµων

διδαξαι υµας ποιειν ουτως εν τη γη εις ην υµεις

εισπορευεσχε εκει κληρονοµησαι αυτην

2. ινα ϕοβησχε κυριον τον χεον υµων ϕυλασ-

σεσχαι παντα τα δικαιωµατα αυτου και τας εν-

τολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον
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συ και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων σου πασας

τας ηµερας της Ϲωης σου ινα µακροηµερευσητε

3. και ακουσον ισραηλ και ϕυλαξαι ποιειν

οπως ευ σοι η και ινα πληχυνχητε σφοδρα κα-

χαπερ ελαλησεν κυριος ο χεος των πατερων

σου δουναι σοι γην ϱεουσαν γαλα και µελι

4. και ταυτα τα δικαιωµατα και τα κριµατα

οσα ενετειλατο κυριος τοις υιοις ισραηλ εν τη

ερηµω εξελχοντων αυτων εκ γης αιγυπτου ακο-

υε ισραηλ κυριος ο χεος ηµων κυριος εις εστιν

5. και αγαπησεις κυριον τον χεον σου εξ ολης

της καρδιας σου και εξ ολης της ψυςης σου και

εξ ολης της δυναµεως σου

6. και εσται τα ϱηµατα ταυτα οσα εγω εντελ-

λοµαι σοι σηµερον εν τη καρδια σου και εν τη

ψυςη σου

7. και προβιβασεις αυτα τους υιους σου και

λαλησεις εν αυτοις καχηµενος εν οικω και πο-

ϱευοµενος εν οδω και κοιταζοµενος και διανι-

σταµενος

8. και αφαψεις αυτα εις σηµειον επι της ςειρος

σου και εσται ασαλευτον προ οφχαλµων σου

9. και γραψετε αυτα επι τας ϕλιας των οικιων

υµων και των πυλων υµων

10. και εσται οταν εισαγαγη σε κυριος ο χεος

σου εις την γην ην ωµοσεν τοις πατρασιν σου τω

αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι σοι πολεις

µεγαλας και καλας ας ουκ ωκοδοµησας

11. οικιας πληρεις παντων αγαχων ας ουκ

ενεπλησας λακκους λελατοµηµενους ους ουκ

εξελατοµησας αµπελωνας και ελαιωνας ους ου

κατεφυτευσας και ϕαγων και εµπλησχεις

12. προσεςε σεαυτω µη επιλαχη κυριου του

χεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπτου

εξ οικου δουλειας

13. κυριον τον χεον σου ϕοβηχηση και αυτω

λατρευσεις και προς αυτον κολληχηση και τω

ονοµατι αυτου οµη

14. ου πορευσεσχε οπισω χεων ετερων απο

των χεων των εχνων των περικυκλω υµων

15. οτι χεος Ϲηλωτης κυριος ο χεος σου εν σοι

µη οργισχεις χυµωχη κυριος ο χεος σου εν σοι

και εξολεχρευση σε απο προσωπου της γης

16. ουκ εκπειρασεις κυριον τον χεον σου ον

τροπον εξεπειρασασχε εν τω πειρασµω

17. ϕυλασσων ϕυλαξη τας εντολας κυριου

του χεου σου τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα

οσα ενετειλατο σοι

18. και ποιησεις το αρεστον και το καλον

εναντιον κυριου του χεου υµων ινα ευ σοι γενη-

ται και εισελχης και κληρονοµησης την γην την

αγαχην ην ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν υµων

19. εκδιωξαι παντας τους εςχρους σου προ

προσωπου σου καχα ελαλησεν

20. και εσται οταν ερωτηση σε ο υιος σου αυ-

ϱιον λεγων τι εστιν τα µαρτυρια και τα δικαιω-

µατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριος ο

χεος ηµων ηµιν

21. και ερεις τω υιω σου οικεται ηµεν τω ϕα-

ϱαω εν γη αιγυπτω και εξηγαγεν ηµας κυριος

εκειχεν εν ςειρι κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω

22. και εδωκεν κυριος σηµεια και τερατα µε-

γαλα και πονηρα εν αιγυπτω εν ϕαραω και εν

τω οικω αυτου ενωπιον ηµων

23. και ηµας εξηγαγεν εκειχεν ινα εισαγαγη

ηµας δουναι ηµιν την γην ταυτην ην ωµοσεν

δουναι τοις πατρασιν ηµων

24. και ενετειλατο ηµιν κυριος ποιειν παντα

τα δικαιωµατα ταυτα ϕοβεισχαι κυριον τον χεον

ηµων ινα ευ η ηµιν πασας τας ηµερας ινα Ϲωµεν

ωσπερ και σηµερον

25. και ελεηµοσυνη εσται ηµιν εαν ϕυλασσω-

µεχα ποιειν πασας τας εντολας ταυτας εναντιον

κυριου του χεου ηµων καχα ενετειλατο ηµιν

κυριος

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-5m7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 εαν δε εισαγαγη σε κυριος ο χεος σου εις

την γην εις ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι

και εξαρει εχνη µεγαλα απο προσωπου σου τον

ςετταιον και γεργεσαιον και αµορραιον και ςα-

ναναιον και ϕερεζαιον και ευαιον και ιεβουσα-

ιον επτα εχνη πολλα και ισςυροτερα υµων

2. και παραδωσει αυτους κυριος ο χεος σου

εις τας ςειρας σου και παταξεις αυτους αφανι-

σµω αφανιεις αυτους ου διαχηση προς αυτους

διαχηκην ουδε µη ελεησητε αυτους

3. ουδε µη γαµβρευσητε προς αυτους την χυ-

γατερα σου ου δωσεις τω υιω αυτου και την χυ-

γατερα αυτου ου ληµψη τω υιω σου
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4. αποστησει γαρ τον υιον σου απ εµου και

λατρευσει χεοις ετεροις και οργισχησεται χυµω

κυριος εις υµας και εξολεχρευσει σε το ταςος

5. αλλ ουτως ποιησετε αυτοις τους ϐωµους αυ-

των καχελειτε και τας στηλας αυτων συντριψ-

ετε και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα

των χεων αυτων κατακαυσετε πυρι

6. οτι λαος αγιος ει κυριω τω χεω σου και

σε προειλατο κυριος ο χεος σου ειναι σε αυτω

λαον περιουσιον παρα παντα τα εχνη οσα επι

προσωπου της γης

7. ους οτι πολυπληχειτε παρα παντα τα εχνη

προειλατο κυριος υµας και εξελεξατο υµας

υµεις γαρ εστε ολιγοστοι παρα παντα τα εχνη

8. αλλα παρα το αγαπαν κυριον υµας και δια-

τηρων τον ορκον ον ωµοσεν τοις πατρασιν υµων

εξηγαγεν κυριος υµας εν ςειρι κραταια και εν

ϐραςιονι υψηλω και ελυτρωσατο εξ οικου δο-

υλειας εκ ςειρος ϕαραω ϐασιλεως αιγυπτου

9. και γνωση οτι κυριος ο χεος σου ουτος χεος

χεος πιστος ο ϕυλασσων διαχηκην και ελεος

τοις αγαπωσιν αυτον και τοις ϕυλασσουσιν τας

εντολας αυτου εις ςιλιας γενεας

10. και αποδιδους τοις µισουσιν κατα προσω-

πον εξολεχρευσαι αυτους και ουςι ϐραδυνει το-

ις µισουσιν κατα προσωπον αποδωσει αυτοις

11. και ϕυλαξη τας εντολας και τα δικαιωµα-

τα και τα κριµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι

σοι σηµερον ποιειν

12. και εσται ηνικα αν ακουσητε παντα τα

δικαιωµατα ταυτα και ϕυλαξητε και ποιησητε

αυτα και διαφυλαξει κυριος ο χεος σου σοι την

διαχηκην και το ελεος ο ωµοσεν τοις πατρασιν

υµων

13. και αγαπησει σε και ευλογησει σε και

πληχυνει σε και ευλογησει τα εκγονα της κο-

ιλιας σου και τον καρπον της γης σου τον σι-

τον σου και τον οινον σου και το ελαιον σου

τα ϐουκολια των ϐοων σου και τα ποιµνια των

προβατων σου επι της γης ης ωµοσεν κυριος

τοις πατρασιν σου δουναι σοι

14. ευλογητος εση παρα παντα τα εχνη ουκ

εσται εν υµιν αγονος ουδε στειρα και εν τοις

κτηνεσιν σου

15. και περιελει κυριος απο σου πασαν µαλα-

κιαν και πασας νοσους αιγυπτου τας πονηρας

ας εωρακας και οσα εγνως ουκ επιχησει επι σε

και επιχησει αυτα επι παντας τους µισουντας σε

16. και ϕαγη παντα τα σκυλα των εχνων α

κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι ου ϕεισεται ο

οφχαλµος σου επ αυτοις και ου λατρευσεις τοις

χεοις αυτων οτι σκωλον τουτο εστιν σοι

17. εαν δε λεγης εν τη διανοια σου οτι πολυ το

εχνος τουτο η εγω πως δυνησοµαι εξολεχρευ-

σαι αυτους

18. ου ϕοβηχηση αυτους µνεια µνησχηση οσα

εποιησεν κυριος ο χεος σου τω ϕαραω και πασι

τοις αιγυπτιοις

19. τους πειρασµους τους µεγαλους ους ειδο-

σαν οι οφχαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα

µεγαλα εκεινα την ςειρα την κραταιαν και τον

ϐραςιονα τον υψηλον ως εξηγαγεν σε κυριος

ο χεος σου ουτως ποιησει κυριος ο χεος ηµων

πασιν τοις εχνεσιν ους συ ϕοβη απο προσωπου

αυτων

20. και τας σφηκιας αποστελει κυριος ο χεος

σου εις αυτους εως αν εκτριβωσιν οι καταλελε-

ιµµενοι και οι κεκρυµµενοι απο σου

21. ου τρωχηση απο προσωπου αυτων οτι κυ-

ϱιος ο χεος σου εν σοι χεος µεγας και κραταιος

22. και καταναλωσει κυριος ο χεος σου τα

εχνη ταυτα απο προσωπου σου κατα µικρον µι-

κρον ου δυνηση εξαναλωσαι αυτους το ταςος

ινα µη γενηται η γη ερηµος και πληχυνχη επι

σε τα χηρια τα αγρια

23. και παραδωσει αυτους κυριος ο χεος σου

εις τας ςειρας σου και απολεσει αυτους απωλε-

ια µεγαλη εως αν εξολεχρευση αυτους

24. και παραδωσει τους ϐασιλεις αυτων εις

τας ςειρας υµων και απολειται το ονοµα αυτων

εκ του τοπου εκεινου ουκ αντιστησεται ουδεις

κατα προσωπον σου εως αν εξολεχρευσης αυ-

τους

25. τα γλυπτα των χεων αυτων κατακαυσετε

πυρι ουκ επιχυµησεις αργυριον ουδε ςρυσιον

απ αυτων και ου ληµψη σεαυτω µη πταισης δι

αυτο οτι ϐδελυγµα κυριω τω χεω σου εστιν

26. και ουκ εισοισεις ϐδελυγµα εις τον οικον

σου και εση αναχηµα ωσπερ τουτο προσοςχι-

σµατι προσοςχιεις και ϐδελυγµατι ϐδελυξη οτι

αναχηµα εστιν
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Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-5m8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 πασας τας εντολας ας εγω εντελλοµαι υµιν

σηµερον ϕυλαξεσχε ποιειν ινα Ϲητε και πολυ-

πλασιασχητε και εισελχητε και κληρονοµηση-

τε την γην ην κυριος ο χεος υµων ωµοσεν τοις

πατρασιν υµων

2. και µνησχηση πασαν την οδον ην ηγαγεν σε

κυριος ο χεος σου εν τη ερηµω οπως αν κακωση

σε και εκπειραση σε και διαγνωσχη τα εν τη

καρδια σου ει ϕυλαξη τας εντολας αυτου η ου

3. και εκακωσεν σε και ελιµαγςονησεν σε και

εψωµισεν σε το µαννα ο ουκ ειδησαν οι πα-

τερες σου ινα αναγγειλη σοι οτι ουκ επ αρτω

µονω Ϲησεται ο ανχρωπος αλλ επι παντι ϱηµα-

τι τω εκπορευοµενω δια στοµατος χεου Ϲησεται

ο ανχρωπος

4. τα ιµατια σου ου κατετριβη απο σου οι ποδες

σου ουκ ετυλωχησαν ιδου τεσσαρακοντα ετη

5. και γνωση τη καρδια σου οτι ως ει τις πα-

ιδευσαι ανχρωπος τον υιον αυτου ουτως κυριος

ο χεος σου παιδευσει σε

6. και ϕυλαξη τας εντολας κυριου του χεου

σου πορευεσχαι εν ταις οδοις αυτου και ϕοβε-

ισχαι αυτον

7. ο γαρ κυριος ο χεος σου εισαγει σε εις γην

αγαχην και πολλην ου ςειµαρροι υδατων και

πηγαι αβυσσων εκπορευοµεναι δια των πεδιων

και δια των ορεων

8. γη πυρου και κριχης αµπελοι συκαι ϱοαι

γη ελαιας ελαιου και µελιτος

9. γη εφ ης ου µετα πτωςειας ϕαγη τον αρτον

σου και ουκ ενδεηχηση ουδεν επ αυτης γη ης οι

λιχοι σιδηρος και εκ των ορεων αυτης µεταλ-

λευσεις ςαλκον

10. και ϕαγη και εµπλησχηση και ευλογησεις

κυριον τον χεον σου επι της γης της αγαχης ης

εδωκεν σοι

11. προσεςε σεαυτω µη επιλαχη κυριου του

χεου σου του µη ϕυλαξαι τας εντολας αυτου

και τα κριµατα και τα δικαιωµατα αυτου οσα

εγω εντελλοµαι σοι σηµερον

12. µη ϕαγων και εµπλησχεις και οικιας κα-

λας οικοδοµησας και κατοικησας εν αυταις

13. και των ϐοων σου και των προβατων

σου πληχυνχεντων σοι αργυριου και ςρυσιου

πληχυνχεντος σοι και παντων οσων σοι εσται

πληχυνχεντων σοι

14. υψωχης τη καρδια και επιλαχη κυριου

του χεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπ-

του εξ οικου δουλειας

15. του αγαγοντος σε δια της ερηµου της µε-

γαλης και της ϕοβερας εκεινης ου οφις δακνων

και σκορπιος και διψα ου ουκ ην υδωρ του εξα-

γαγοντος σοι εκ πετρας ακροτοµου πηγην υδα-

τος

16. του ψωµισαντος σε το µαννα εν τη ερηµω

ο ουκ ειδησαν οι πατερες σου ινα κακωση σε

και εκπειραση σε και ευ σε ποιηση επ εσςατων

των ηµερων σου

17. µη ειπης εν τη καρδια σου η ισςυς µου

και το κρατος της ςειρος µου εποιησεν µοι την

δυναµιν την µεγαλην ταυτην

18. και µνησχηση κυριου του χεου σου οτι

αυτος σοι διδωσιν ισςυν του ποιησαι δυναµιν

και ινα στηση την διαχηκην αυτου ην ωµοσεν

κυριος τοις πατρασιν σου ως σηµερον

19. και εσται εαν ληχη επιλαχη κυριου του

χεου σου και πορευχης οπισω χεων ετερων και

λατρευσης αυτοις και προσκυνησης αυτοις δια-

µαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρανον και

την γην οτι απωλεια απολεισχε

20. καχα και τα λοιπα εχνη οσα κυριος απολ-

λυει προ προσωπου υµων ουτως απολεισχε ανχ

ων ουκ ηκουσατε της ϕωνης κυριου του χεου

υµων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-5m9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 ακουε ισραηλ συ διαβαινεις σηµερον τον

ιορδανην εισελχειν κληρονοµησαι εχνη µεγα-

λα και ισςυροτερα µαλλον η υµεις πολεις µε-

γαλας και τειςηρεις εως του ουρανου

2. λαον µεγαν και πολυν και ευµηκη υιους

ενακ ους συ οισχα και συ ακηκοας τις αντιστη-

σεται κατα προσωπον υιων ενακ

3. και γνωση σηµερον οτι κυριος ο χεος σου

ουτος προπορευεται προ προσωπου σου πυρ κα-

ταναλισκον εστιν ουτος εξολεχρευσει αυτους
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και ουτος αποστρεψει αυτους απο προσωπου

σου και απολεις αυτους καχαπερ ειπεν σοι κυ-

ϱιος

4. µη ειπης εν τη καρδια σου εν τω εξαναλω-

σαι κυριον τον χεον σου τα εχνη ταυτα απο

προσωπου σου λεγων δια τας δικαιοσυνας µου

εισηγαγεν µε κυριος κληρονοµησαι την γην την

αγαχην ταυτην αλλα δια την ασεβειαν των

εχνων τουτων κυριος εξολεχρευσει αυτους προ

προσωπου σου

5. ουςι δια την δικαιοσυνην σου ουδε δια την

οσιοτητα της καρδιας σου συ εισπορευη κληρο-

νοµησαι την γην αυτων αλλα δια την ασεβειαν

των εχνων τουτων κυριος εξολεχρευσει αυτους

απο προσωπου σου και ινα στηση την διαχη-

κην αυτου ην ωµοσεν τοις πατρασιν υµων τω

αβρααµ και τω ισαακ και τω ιακωβ

6. και γνωση σηµερον οτι ουςι δια τας δικα-

ιοσυνας σου κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι την

γην την αγαχην ταυτην κληρονοµησαι οτι λαος

σκληροτραςηλος ει

7. µνησχητι µη επιλαχη οσα παρωξυνας κυ-

ϱιον τον χεον σου εν τη ερηµω αφ ης ηµερας

εξηλχετε εξ αιγυπτου εως ηλχετε εις τον τοπον

τουτον απειχουντες διετελειτε τα προς κυριον

8. και εν ςωρηβ παρωξυνατε κυριον και εχυµ-

ωχη κυριος εφ υµιν εξολεχρευσαι υµας

9. αναβαινοντος µου εις το ορος λαβειν τας

πλακας τας λιχινας πλακας διαχηκης ας διε-

χετο κυριος προς υµας και κατεγινοµην εν τω

ορει τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα

νυκτας αρτον ουκ εφαγον και υδωρ ουκ επιον

10. και εδωκεν κυριος εµοι τας δυο πλακας

τας λιχινας γεγραµµενας εν τω δακτυλω του

χεου και επ αυταις εγεγραπτο παντες οι λογοι

ους ελαλησεν κυριος προς υµας εν τω ορει ηµε-

ϱα εκκλησιας

11. και εγενετο δια τεσσαρακοντα ηµερων και

τεσσαρακοντα νυκτων εδωκεν κυριος εµοι τας

δυο πλακας τας λιχινας πλακας διαχηκης

12. και ειπεν κυριος προς µε αναστηχι κα-

ταβηχι το ταςος εντευχεν οτι ηνοµησεν ο λαος

σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου παρεβησαν

ταςυ εκ της οδου ης ενετειλω αυτοις εποιησαν

εαυτοις ςωνευµα

13. και ειπεν κυριος προς µε λελαληκα προς

σε απαξ και δις λεγων εωρακα τον λαον τουτον

και ιδου λαος σκληροτραςηλος εστιν

14. εασον µε εξολεχρευσαι αυτους και εξαλε-

ιψω το ονοµα αυτων υποκατωχεν του ουρανου

και ποιησω σε εις εχνος µεγα και ισςυρον και

πολυ µαλλον η τουτο

15. και επιστρεψας κατεβην εκ του ορους και

το ορος εκαιετο πυρι και αι δυο πλακες επι ταις

δυσι ςερσιν µου

16. και ιδων οτι ηµαρτετε εναντιον κυριου του

χεου υµων και εποιησατε υµιν εαυτοις ςωνευτον

και παρεβητε απο της οδου ης ενετειλατο υµιν

κυριος

17. και επιλαβοµενος των δυο πλακων ερ-

ϱιψα αυτας απο των δυο ςειρων µου και συνε-

τριψα εναντιον υµων

18. και εδεηχην εναντιον κυριου δευτερον κα-

χαπερ και το προτερον τεσσαρακοντα ηµερας

και τεσσαρακοντα νυκτας αρτον ουκ εφαγον

και υδωρ ουκ επιον περι πασων των αµαρτιων

υµων ων ηµαρτετε ποιησαι το πονηρον εναντιον

κυριου του χεου υµων παροξυναι αυτον

19. και εκφοβος ειµι δια την οργην και τον

χυµον οτι παρωξυνχη κυριος εφ υµιν εξολε-

χρευσαι υµας και εισηκουσεν κυριος εµου και

εν τω καιρω τουτω

20. και επι ααρων εχυµωχη κυριος σφο-

δρα εξολεχρευσαι αυτον και ηυξαµην και περι

ααρων εν τω καιρω εκεινω

21. και την αµαρτιαν υµων ην εποιησατε τον

µοσςον ελαβον αυτον και κατεκαυσα αυτον εν

πυρι και συνεκοψα αυτον καταλεσας σφοδρα

εως ου εγενετο λεπτον και εγενηχη ωσει κο-

νιορτος και ερριψα τον κονιορτον εις τον ςε-

ιµαρρουν τον καταβαινοντα εκ του ορους

22. και εν τω εµπυρισµω και εν τω πειρασµω

και εν τοις µνηµασιν της επιχυµιας παροξυνον-

τες ητε κυριον τον χεον υµων

23. και οτε εξαπεστειλεν κυριος υµας εκ κα-

δης ϐαρνη λεγων αναβητε και κληρονοµησατε

την γην ην διδωµι υµιν και ηπειχησατε τω ϱηµα-

τι κυριου του χεου υµων και ουκ επιστευσατε

αυτω και ουκ εισηκουσατε της ϕωνης αυτου

24. απειχουντες ητε τα προς κυριον απο της

ηµερας ης εγνωσχη υµιν

25. και εδεηχην εναντιον κυριου τεσσαρακον-

τα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας οσας εδε-

ηχην ειπεν γαρ κυριος εξολεχρευσαι υµας
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26. και ευξαµην προς τον χεον και ειπα κυριε

κυριε ϐασιλευ των χεων µη εξολεχρευσης τον

λαον σου και την µεριδα σου ην ελυτρωσω εν

τη ισςυι σου τη µεγαλη ους εξηγαγες εκ γης

αιγυπτου εν τη ισςυι σου τη µεγαλη και εν τη

ςειρι σου τη κραταια και εν τω ϐραςιονι σου τω

υψηλω

27. µνησχητι αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

των χεραποντων σου οις ωµοσας κατα σεαυ-

του µη επιβλεψης επι την σκληροτητα του λα-

ου τουτου και τα ασεβηµατα και τα αµαρτηµατα

αυτων

28. µη ειπωσιν οι κατοικουντες την γην οχεν

εξηγαγες ηµας εκειχεν λεγοντες παρα το µη δυ-

νασχαι κυριον εισαγαγειν αυτους εις την γην ην

ειπεν αυτοις και παρα το µισησαι αυτους εξηγα-

γεν αυτους αποκτειναι εν τη ερηµω

29. και ουτοι λαος σου και κληρος σου ους

εξηγαγες εκ γης αιγυπτου εν τη ισςυι σου τη

µεγαλη και εν τω ϐραςιονι σου τω υψηλω

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-5m10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 εν εκεινω τω καιρω ειπεν κυριος προς µε

λαξευσον σεαυτω δυο πλακας λιχινας ωσπερ

τας πρωτας και αναβηχι προς µε εις το ορος

και ποιησεις σεαυτω κιβωτον ξυλινην

2. και γραψω επι τας πλακας τα ϱηµατα α ην

εν ταις πλαξιν ταις πρωταις ας συνετριψας και

εµβαλεις αυτας εις την κιβωτον

3. και εποιησα κιβωτον εκ ξυλων ασηπτων και

ελαξευσα τας δυο πλακας τας λιχινας ως αι

πρωται και ανεβην εις το ορος και αι δυο πλα-

κες επι ταις ςερσιν µου

4. και εγραψεν επι τας πλακας κατα την γρα-

ϕην την πρωτην τους δεκα λογους ους ελαλη-

σεν κυριος προς υµας εν τω ορει εκ µεσου του

πυρος και εδωκεν αυτας κυριος εµοι

5. και επιστρεψας κατεβην εκ του ορους και

ενεβαλον τας πλακας εις την κιβωτον ην επο-

ιησα και ησαν εκει καχα ενετειλατο µοι κυριος

6. και οι υιοι ισραηλ απηραν εκ ϐηρωχ υιων

ιακιµ µισαδαι εκει απεχανεν ααρων και εταφη

εκει και ιερατευσεν ελεαζαρ υιος αυτου αντ αυ-

του

7. εκειχεν απηραν εις γαδγαδ και απο γαδγαδ

εις ετεβαχα γη ςειµαρροι υδατων

8. εν εκεινω τω καιρω διεστειλεν κυριος την

ϕυλην την λευι αιρειν την κιβωτον της διαχη-

κης κυριου παρεσταναι εναντι κυριου λειτουρ-

γειν και επευςεσχαι επι τω ονοµατι αυτου εως

της ηµερας ταυτης

9. δια τουτο ουκ εστιν τοις λευιταις µερις και

κληρος εν τοις αδελφοις αυτων κυριος αυτος

κληρος αυτου καχα ειπεν αυτω

10. καγω ειστηκειν εν τω ορει τεσσαρακοντα

ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας και εισηκο-

υσεν κυριος εµου και εν τω καιρω τουτω και

ουκ ηχελησεν κυριος εξολεχρευσαι υµας

11. και ειπεν κυριος προς µε ϐαδιζε απαρον

εναντιον του λαου τουτου και εισπορευεσχω-

σαν και κληρονοµειτωσαν την γην ην ωµοσα

τοις πατρασιν αυτων δουναι αυτοις

12. και νυν ισραηλ τι κυριος ο χεος σου αιτε-

ιται παρα σου αλλ η ϕοβεισχαι κυριον τον χεον

σου πορευεσχαι εν πασαις ταις οδοις αυτου και

αγαπαν αυτον και λατρευειν κυριω τω χεω σου

εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυςης

σου

13. ϕυλασσεσχαι τας εντολας κυριου του χε-

ου σου και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελ-

λοµαι σοι σηµερον ινα ευ σοι η

14. ιδου κυριου του χεου σου ο ουρανος και ο

ουρανος του ουρανου η γη και παντα οσα εστιν

εν αυτη

15. πλην τους πατερας υµων προειλατο κυ-

ϱιος αγαπαν αυτους και εξελεξατο το σπερµα

αυτων µετ αυτους υµας παρα παντα τα εχνη

κατα την ηµεραν ταυτην

16. και περιτεµεισχε την σκληροκαρδιαν

υµων και τον τραςηλον υµων ου σκληρυνειτε

ετι

17. ο γαρ κυριος ο χεος υµων ουτος χεος των

χεων και κυριος των κυριων ο χεος ο µεγας

και ισςυρος και ο ϕοβερος οστις ου χαυµαζει

προσωπον ουδ ου µη λαβη δωρον

18. ποιων κρισιν προσηλυτω και ορφανω και

ςηρα και αγαπα τον προσηλυτον δουναι αυτω

αρτον και ιµατιον

19. και αγαπησετε τον προσηλυτον προσηλυ-

τοι γαρ ητε εν γη αιγυπτω
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20. κυριον τον χεον σου ϕοβηχηση και αυτω

λατρευσεις και προς αυτον κολληχηση και τω

ονοµατι αυτου οµη

21. ουτος καυςηµα σου και ουτος χεος σου

οστις εποιησεν εν σοι τα µεγαλα και τα ενδοξα

ταυτα α ειδοσαν οι οφχαλµοι σου

22. εν εβδοµηκοντα ψυςαις κατεβησαν οι πα-

τερες σου εις αιγυπτον νυνι δε εποιησεν σε κυ-

ϱιος ο χεος σου ωσει τα αστρα του ουρανου τω

πληχει

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-5m11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και αγαπησεις κυριον τον χεον σου και

ϕυλαξη τα ϕυλαγµατα αυτου και τα δικαιωµατα

αυτου και τας κρισεις αυτου πασας τας ηµερας

2. και γνωσεσχε σηµερον οτι ουςι τα παιδια

υµων οσοι ουκ οιδασιν ουδε ειδοσαν την παιδε-

ιαν κυριου του χεου σου και τα µεγαλεια αυτου

και την ςειρα την κραταιαν και τον ϐραςιονα

τον υψηλον

3. και τα σηµεια αυτου και τα τερατα αυτου

οσα εποιησεν εν µεσω αιγυπτου ϕαραω ϐασιλει

αιγυπτου και παση τη γη αυτου

4. και οσα εποιησεν την δυναµιν των αιγυπ-

τιων τα αρµατα αυτων και την ιππον αυτων ως

επεκλυσεν το υδωρ της χαλασσης της ερυχρας

επι προσωπου αυτων καταδιωκοντων αυτων εκ

των οπισω υµων και απωλεσεν αυτους κυριος

εως της σηµερον ηµερας

5. και οσα εποιησεν υµιν εν τη ερηµω εως

ηλχετε εις τον τοπον τουτον

6. και οσα εποιησεν τω δαχαν και αβιρων υιοις

ελιαβ υιου ϱουβην ους ανοιξασα η γη το στο-

µα αυτης κατεπιεν αυτους και τους οικους αυ-

των και τας σκηνας αυτων και πασαν αυτων

την υποστασιν την µετ αυτων εν µεσω παντος

ισραηλ

7. οτι οι οφχαλµοι υµων εωρακαν παντα τα ερ-

γα κυριου τα µεγαλα οσα εποιησεν υµιν σηµε-

ϱον

8. και ϕυλαξεσχε πασας τας εντολας αυ-

του οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα Ϲητε

και πολυπλασιασχητε και εισελχοντες κληρο-

νοµησητε την γην εις ην υµεις διαβαινετε τον

ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην

9. ινα µακροηµερευσητε επι της γης ης ωµοσεν

κυριος τοις πατρασιν υµων δουναι αυτοις και τω

σπερµατι αυτων µετ αυτους γην ϱεουσαν γαλα

και µελι

10. εστιν γαρ η γη εις ην εισπορευη εκει κλη-

ϱονοµησαι αυτην ους ωσπερ η γη αιγυπτου εσ-

τιν οχεν εκπεπορευσχε εκειχεν οταν σπειρωσιν

τον σπορον και ποτιζωσιν τοις ποσιν ωσει κηπον

λαςανειας

11. η δε γη εις ην εισπορευη εκει κληρονοµη-

σαι αυτην γη ορεινη και πεδινη εκ του υετου

του ουρανου πιεται υδωρ

12. γη ην κυριος ο χεος σου επισκοπειται αυ-

την δια παντος οι οφχαλµοι κυριου του χεου

σου επ αυτης απ αρςης του ενιαυτου και εως

συντελειας του ενιαυτου

13. εαν δε ακοη εισακουσητε πασας τας εν-

τολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον αγαπαν κυριον τον χεον σου και λατρευειν

αυτω εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της

ψυςης σου

14. και δωσει τον υετον τη γη σου καχ ωραν

προιµον και οψιµον και εισοισεις τον σιτον σου

και τον οινον σου και το ελαιον σου

15. και δωσει ςορτασµατα εν τοις αγροις σου

τοις κτηνεσιν σου και ϕαγων και εµπλησχεις

16. προσεςε σεαυτω µη πλατυνχη η καρδια

σου και παραβητε και λατρευσητε χεοις ετεροις

και προσκυνησητε αυτοις

17. και χυµωχεις οργη κυριος εφ υµιν και

συσςη τον ουρανον και ουκ εσται υετος και η

γη ου δωσει τον καρπον αυτης και απολεισχε

εν ταςει απο της γης της αγαχης ης εδωκεν ο

κυριος υµιν

18. και εµβαλειτε τα ϱηµατα ταυτα εις την

καρδιαν υµων και εις την ψυςην υµων και

αφαψετε αυτα εις σηµειον επι της ςειρος υµων

και εσται ασαλευτον προ οφχαλµων υµων

19. και διδαξετε αυτα τα τεκνα υµων λαλειν

αυτα καχηµενους εν οικω και πορευοµενους εν

οδω και κοιταζοµενους και διανισταµενους

20. και γραψετε αυτα επι τας ϕλιας των οικιων

υµων και των πυλων υµων

21. ινα πολυηµερευσητε και αι ηµεραι των

υιων υµων επι της γης ης ωµοσεν κυριος τοις

πατρασιν υµων δουναι αυτοις καχως αι ηµεραι

του ουρανου επι της γης
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22. και εσται εαν ακοη ακουσητε πασας τας

εντολας ταυτας οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον ποιειν αγαπαν κυριον τον χεον ηµων και

πορευεσχαι εν πασαις ταις οδοις αυτου και προ-

σκολλασχαι αυτω

23. και εκβαλει κυριος παντα τα εχνη ταυτα

απο προσωπου υµων και κληρονοµησετε εχνη

µεγαλα και ισςυροτερα µαλλον η υµεις

24. παντα τον τοπον ου εαν πατηση το ιςνος

του ποδος υµων υµιν εσται απο της ερηµου και

αντιλιβανου και απο του ποταµου του µεγαλου

ποταµου ευφρατου και εως της χαλασσης της

επι δυσµων εσται τα ορια σου

25. ουκ αντιστησεται ουδεις κατα προσωπον

υµων τον τροµον υµων και τον ϕοβον υµων επι-

χησει κυριος ο χεος υµων επι προσωπον πασης

της γης εφ ης εαν επιβητε επ αυτης ον τροπον

ελαλησεν κυριος προς υµας

26. ιδου εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον

ευλογιαν και καταραν

27. την ευλογιαν εαν ακουσητε τας εντολας

κυριου του χεου υµων ας εγω εντελλοµαι υµιν

σηµερον

28. και τας καταρας εαν µη ακουσητε τας εν-

τολας κυριου του χεου υµων οσας εγω εντελλο-

µαι υµιν σηµερον και πλανηχητε απο της οδου

ης ενετειλαµην υµιν πορευχεντες λατρευειν χε-

οις ετεροις ους ουκ οιδατε

29. και εσται οταν εισαγαγη σε κυριος ο χεος

σου εις την γην εις ην διαβαινεις εκει κληρο-

νοµησαι αυτην και δωσεις την ευλογιαν επ ορος

γαριζιν και την καταραν επ ορος γαιβαλ

30. ουκ ιδου ταυτα περαν του ιορδανου οπισω

οδον δυσµων ηλιου εν γη ςανααν το κατοικουν

επι δυσµων εςοµενον του γολγολ πλησιον της

δρυος της υψηλης

31. υµεις γαρ διαβαινετε τον ιορδανην εισε-

λχοντες κληρονοµησαι την γην ην κυριος ο χε-

ος υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασας τας ηµε-

ϱας και κληρονοµησετε αυτην και κατοικησετε

εν αυτη

32. και ϕυλαξεσχε του ποιειν παντα τα προ-

σταγµατα αυτου και τας κρισεις ταυτας οσας

εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-5m12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ταυτα τα προσταγµατα και αι κρισεις

ας ϕυλαξετε του ποιειν επι της γης ης κυριος ο

χεος των πατερων υµων διδωσιν υµιν εν κληρω

πασας τας ηµερας ας υµεις Ϲητε επι της γης

2. απωλεια απολειτε παντας τους τοπους εν

οις ελατρευσαν εκει τοις χεοις αυτων ους υµε-

ις κληρονοµειτε αυτους επι των ορεων των

υψηλων και επι των χινων και υποκατω δεν-

δρου δασεος

3. και κατασκαψετε τους ϐωµους αυτων και

συντριψετε τας στηλας αυτων και τα αλση αυ-

των εκκοψετε και τα γλυπτα των χεων αυτων

κατακαυσετε πυρι και απολειται το ονοµα αυ-

των εκ του τοπου εκεινου

4. ου ποιησετε ουτως κυριω τω χεω υµων

5. αλλ η εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυ-

ϱιος ο χεος υµων εν µια των ϕυλων υµων επο-

νοµασαι το ονοµα αυτου εκει επικληχηναι και

εκζητησετε και εισελευσεσχε εκει

6. και οισετε εκει τα ολοκαυτωµατα υµων και

τα χυσιασµατα υµων και τας απαρςας υµων και

τας ευςας υµων και τα εκουσια υµων και τα

πρωτοτοκα των ϐοων υµων και των προβατων

υµων

7. και ϕαγεσχε εκει εναντιον κυριου του χεου

υµων και ευφρανχησεσχε επι πασιν ου αν την

ςειρα επιβαλητε υµεις και οι οικοι υµων καχοτι

ευλογησεν σε κυριος ο χεος σου

8. ου ποιησετε παντα α ηµεις ποιουµεν ωδε

σηµερον εκαστος το αρεστον ενωπιον αυτου

9. ου γαρ ηκατε εως του νυν εις την καταπαυ-

σιν και εις την κληρονοµιαν ην κυριος ο χεος

υµων διδωσιν υµιν

10. και διαβησεσχε τον ιορδανην και κατο-

ικησετε επι της γης ης κυριος ο χεος υµων κα-

τακληρονοµει υµιν και καταπαυσει υµας απο

παντων των εςχρων υµων των κυκλω και κατο-

ικησετε µετα ασφαλειας

11. και εσται ο τοπος ον αν εκλεξηται κυ-

ϱιος ο χεος υµων επικληχηναι το ονοµα αυ-

του εκει εκει οισετε παντα οσα εγω εντελλοµαι

υµιν σηµερον τα ολοκαυτωµατα υµων και τα
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χυσιασµατα υµων και τα επιδεκατα υµων και

τας απαρςας των ςειρων υµων και τα δοµατα

υµων και παν εκλεκτον των δωρων υµων οσα

εαν ευξησχε τω χεω υµων

12. και ευφρανχησεσχε εναντιον κυριου του

χεου υµων υµεις και οι υιοι υµων και αι χυ-

γατερες υµων οι παιδες υµων και αι παιδισκαι

υµων και ο λευιτης ο επι των πυλων υµων οτι

ουκ εστιν αυτω µερις ουδε κληρος µεχ υµων

13. προσεςε σεαυτω µη ανενεγκης τα ολοκαυ-

τωµατα σου εν παντι τοπω ου εαν ιδης

14. αλλ η εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυ-

ϱιος ο χεος σου αυτον εν µια των ϕυλων σου

εκει ανοισεις τα ολοκαυτωµατα σου και εκει

ποιησεις παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον

15. αλλ η εν παση επιχυµια σου χυσεις και

ϕαγη κρεα κατα την ευλογιαν κυριου του χεου

σου ην εδωκεν σοι εν παση πολει ο ακαχαρτος

εν σοι και ο καχαρος επι το αυτο ϕαγεται αυτο

ως δορκαδα η ελαφον

16. πλην το αιµα ου ϕαγεσχε επι την γην εκ-

ςεειτε αυτο ως υδωρ

17. ου δυνηση ϕαγειν εν ταις πολεσιν σου το

επιδεκατον του σιτου σου και του οινου σου και

του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των ϐοων σου

και των προβατων σου και πασας ευςας οσας

αν ευξησχε και τας οµολογιας υµων και τας

απαρςας των ςειρων υµων

18. αλλ η εναντιον κυριου του χεου σου ϕαγη

αυτα εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριος ο χεος

σου αυτω συ και ο υιος σου και η χυγατηρ σου ο

παις σου και η παιδισκη σου και ο προσηλυτος ο

εν ταις πολεσιν υµων και ευφρανχηση εναντιον

κυριου του χεου σου επι παντα ου αν επιβαλης

την ςειρα σου

19. προσεςε σεαυτω µη εγκαταλιπης τον λευ-

ιτην παντα τον ςρονον οσον εαν Ϲης επι της γης

20. εαν δε εµπλατυνη κυριος ο χεος σου τα

ορια σου καχαπερ ελαλησεν σοι και ερεις ϕα-

γοµαι κρεα εαν επιχυµηση η ψυςη σου ωστε

ϕαγειν κρεα εν παση επιχυµια της ψυςης σου

ϕαγη κρεα

21. εαν δε µακροτερον απεςη σου ο τοπος ον

αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου επικληχηναι

το ονοµα αυτου εκει και χυσεις απο των ϐοων

σου και απο των προβατων σου ων αν δω ο χεος

σοι ον τροπον ενετειλαµην σοι και ϕαγη εν ταις

πολεσιν σου κατα την επιχυµιαν της ψυςης σου

22. ως εσχεται η δορκας και η ελαφος ουτως

ϕαγη αυτο ο ακαχαρτος εν σοι και ο καχαρος

ωσαυτως εδεται

23. προσεςε ισςυρως του µη ϕαγειν αιµα οτι το

αιµα αυτου ψυςη ου ϐρωχησεται η ψυςη µετα

των κρεων

24. ου ϕαγεσχε επι την γην εκςεειτε αυτο ως

υδωρ

25. ου ϕαγη αυτο ινα ευ σοι γενηται και τοις

υιοις σου µετα σε εαν ποιησης το καλον και το

αρεστον εναντιον κυριου του χεου σου

26. πλην τα αγια σου εαν γενηται σοι και τας

ευςας σου λαβων ηξεις εις τον τοπον ον αν

εκλεξηται κυριος ο χεος σου επικληχηναι το

ονοµα αυτου εκει

27. και ποιησεις τα ολοκαυτωµατα σου τα

κρεα ανοισεις επι το χυσιαστηριον κυριου του

χεου σου το δε αιµα των χυσιων σου προσςεεις

προς την ϐασιν του χυσιαστηριου κυριου του

χεου σου τα δε κρεα ϕαγη

28. ϕυλασσου και ακουε και ποιησεις παντας

τους λογους ους εγω εντελλοµαι σοι ινα ευ σοι

γενηται και τοις υιοις σου δι αιωνος εαν ποιησης

το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του

χεου σου

29. εαν δε εξολεχρευση κυριος ο χεος σου τα

εχνη εις ους συ εισπορευη εκει κληρονοµησαι

την γην αυτων απο προσωπου σου και κατα-

κληρονοµησης αυτους και κατοικησης εν τη γη

αυτων

30. προσεςε σεαυτω µη εκζητησης επακολο-

υχησαι αυτοις µετα το εξολεχρευχηναι αυτους

απο προσωπου σου ου µη εκζητησης τους χεους

αυτων λεγων πως ποιουσιν τα εχνη ταυτα τοις

χεοις αυτων ποιησω καγω

31. ου ποιησεις ουτως κυριω τω χεω σου τα

γαρ ϐδελυγµατα α κυριος εµισησεν εποιησαν

τοις χεοις αυτων οτι τους υιους αυτων και τας

χυγατερας αυτων κατακαιουσιν εν πυρι τοις χε-

οις αυτων
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Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-5m13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 παν ϱηµα ο εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον τουτο ϕυλαξη ποιειν ου προσχησεις επ αυτο

ουδε αφελεις απ αυτου

2. εαν δε αναστη εν σοι προφητης η ενυπνια-

Ϲοµενος ενυπνιον και δω σοι σηµειον η τερας

3. και ελχη το σηµειον η το τερας ο ελαλησεν

προς σε λεγων πορευχωµεν και λατρευσωµεν

χεοις ετεροις ους ουκ οιδατε

4. ουκ ακουσεσχε των λογων του προφητου

εκεινου η του ενυπνιαζοµενου το ενυπνιον εκε-

ινο οτι πειραζει κυριος ο χεος υµας ειδεναι ει

αγαπατε κυριον τον χεον υµων εξ ολης της καρ-

διας υµων και εξ ολης της ψυςης υµων

5. οπισω κυριου του χεου υµων πορευεσχε και

αυτον ϕοβηχησεσχε και τας εντολας αυτου ϕυ-

λαξεσχε και της ϕωνης αυτου ακουσεσχε και

αυτω προστεχησεσχε

6. και ο προφητης εκεινος η ο το ενυπνιον

ενυπνιαζοµενος εκεινος αποχανειται ελαλησεν

γαρ πλανησαι σε απο κυριου του χεου σου του

εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπτου του λυτρωσα-

µενου σε εκ της δουλειας εξωσαι σε εκ της οδου

ης ενετειλατο σοι κυριος ο χεος σου πορευεσχαι

εν αυτη και αφανιεις τον πονηρον εξ υµων αυ-

των

7. εαν δε παρακαλεση σε ο αδελφος σου εκ

πατρος σου η εκ µητρος σου η ο υιος σου η η

χυγατηρ σου η η γυνη η εν κολπω σου η ο ϕιλος

ο ισος της ψυςης σου λαχρα λεγων ϐαδισωµεν

και λατρευσωµεν χεοις ετεροις ους ουκ ηδεις

συ και οι πατερες σου

8. απο των χεων των εχνων των περικυκλω

υµων των εγγιζοντων σοι η των µακραν απο σου

απ ακρου της γης εως ακρου της γης

9. ου συνχελησεις αυτω και ουκ εισακουση

αυτου και ου ϕεισεται ο οφχαλµος σου επ αυτω

ουκ επιποχησεις επ αυτω ουδ ου µη σκεπασης

αυτον

10. αναγγελλων αναγγελεις περι αυτου αι ςε-

ιρες σου εσονται επ αυτον εν πρωτοις αποκτε-

ιναι αυτον και αι ςειρες παντος του λαου επ

εσςατω

11. και λιχοβολησουσιν αυτον εν λιχοις και

αποχανειται οτι εζητησεν αποστησαι σε απο κυ-

ϱιου του χεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης

αιγυπτου εξ οικου δουλειας

12. και πας ισραηλ ακουσας ϕοβηχησεται και

ου προσχησουσιν ετι ποιησαι κατα το ϱηµα το

πονηρον τουτο εν υµιν

13. εαν δε ακουσης εν µια των πολεων σου

ων κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι κατοικειν σε

εκει λεγοντων

14. εξηλχοσαν ανδρες παρανοµοι εξ υµων και

απεστησαν παντας τους κατοικουντας την πο-

λιν αυτων λεγοντες πορευχωµεν και λατρευ-

σωµεν χεοις ετεροις ους ουκ ηδειτε

15. και ερωτησεις και εραυνησεις σφοδρα και

ιδου αληχης σαφως ο λογος γεγενηται το ϐδε-

λυγµα τουτο εν υµιν

16. αναιρων ανελεις παντας τους κατοικουν-

τας εν τη πολει εκεινη εν ϕονω µαςαιρας ανα-

χεµατι αναχεµατιειτε αυτην και παντα τα εν

αυτη

17. και παντα τα σκυλα αυτης συναξεις εις τας

διοδους αυτης και εµπρησεις την πολιν εν πυρι

και παντα τα σκυλα αυτης πανδηµει εναντιον

κυριου του χεου σου και εσται αοικητος εις τον

αιωνα ουκ ανοικοδοµηχησεται ετι

18. ου προσκολληχησεται εν τη ςειρι σου

ουδεν απο του αναχεµατος ινα αποστραφη κυ-

ϱιος απο χυµου της οργης αυτου και δωσει σοι

ελεος και ελεησει σε και πληχυνει σε ον τροπον

ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν σου

19. εαν ακουσης της ϕωνης κυριου του χεου

σου ϕυλασσειν πασας τας εντολας αυτου οσας

εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν το καλον

και το αρεστον εναντιον κυριου του χεου σου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-5m14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 υιοι εστε κυριου του χεου υµων ου ϕο-

ιβησετε ουκ επιχησετε ϕαλακρωµα ανα µεσον

των οφχαλµων υµων επι νεκρω

2. οτι λαος αγιος ει κυριω τω χεω σου και σε

εξελεξατο κυριος ο χεος σου γενεσχαι σε αυτω

λαον περιουσιον απο παντων των εχνων των

επι προσωπου της γης
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3. ου ϕαγεσχε παν ϐδελυγµα

4. ταυτα τα κτηνη α ϕαγεσχε µοσςον εκ ϐοων

και αµνον εκ προβατων και ςιµαρον εξ αιγων

5. ελαφον και δορκαδα και ϐουβαλον και

τραγελαφον και πυγαργον ορυγα και καµηλο-

παρδαλιν

6. παν κτηνος διςηλουν οπλην και ονυςιστη-

ϱας ονυςιζον δυο ςηλων και αναγον µηρυκι-

σµον εν τοις κτηνεσιν ταυτα ϕαγεσχε

7. και ταυτα ου ϕαγεσχε απο των αναγον-

των µηρυκισµον και απο των διςηλουντων τας

οπλας και ονυςιζοντων ονυςιστηρας τον καµη-

λον και δασυποδα και ςοιρογρυλλιον οτι ανα-

γουσιν µηρυκισµον και οπλην ου διςηλουσιν

ακαχαρτα ταυτα υµιν εστιν

8. και τον υν οτι διςηλει οπλην τουτο και ονυ-

ςιζει ονυςας οπλης και τουτο µηρυκισµον ου µα-

ϱυκαται ακαχαρτον τουτο υµιν απο των κρεων

αυτων ου ϕαγεσχε και των χνησιµαιων αυτων

ους αψεσχε

9. και ταυτα ϕαγεσχε απο παντων των εν τοις

υδασιν παντα οσα εστιν εν αυτοις πτερυγια και

λεπιδες ϕαγεσχε

10. και παντα οσα ουκ εστιν αυτοις πτερυγια

και λεπιδες ου ϕαγεσχε ακαχαρτα υµιν εστιν

11. παν ορνεον καχαρον ϕαγεσχε

12. και ταυτα ου ϕαγεσχε απ αυτων τον αετον

και τον γρυπα και τον αλιαιετον

13. και τον γυπα και τον ικτινα και τα οµοια

αυτω

14. και παντα κορακα και τα οµοια αυτω

15. και στρουχον και γλαυκα και λαρον

16. και ερωδιον και κυκνον και ιβιν

17. και καταρακτην και ιερακα και τα οµοια

αυτω και εποπα και νυκτικορακα

18. και πελεκανα και ςαραδριον και τα οµοια

αυτω και πορφυριωνα και νυκτεριδα

19. παντα τα ερπετα των πετεινων ακαχαρτα

ταυτα εστιν υµιν ου ϕαγεσχε απ αυτων

20. παν πετεινον καχαρον ϕαγεσχε

21. παν χνησιµαιον ου ϕαγεσχε τω παροικω

τω εν ταις πολεσιν σου δοχησεται και ϕαγεται

η αποδωση τω αλλοτριω οτι λαος αγιος ει κυ-

ϱιω τω χεω σου ους εψησεις αρνα εν γαλακτι

µητρος αυτου

22. δεκατην αποδεκατωσεις παντος γενηµα-

τος του σπερµατος σου το γενηµα του αγρου

σου ενιαυτον κατ ενιαυτον

23. και ϕαγη αυτο εναντι κυριου του χεου σου

εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου

επικληχηναι το ονοµα αυτου εκει οισετε τα επι-

δεκατα του σιτου σου και του οινου σου και του

ελαιου σου τα πρωτοτοκα των ϐοων σου και των

προβατων σου ινα µαχης ϕοβεισχαι κυριον τον

χεον σου πασας τας ηµερας

24. εαν δε µακραν γενηται απο σου η οδος

και µη δυνη αναφερειν αυτα οτι µακραν απο

σου ο τοπος ον αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου

επικληχηναι το ονοµα αυτου εκει οτι ευλογησει

σε κυριος ο χεος σου

25. και αποδωση αυτα αργυριου και ληµψη

το αργυριον εν ταις ςερσιν σου και πορευση εις

τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου

αυτον

26. και δωσεις το αργυριον επι παντος ου εαν

επιχυµη η ψυςη σου επι ϐουσι η επι προβατοις

επι οινω η επι σικερα η επι παντος ου εαν επι-

χυµη η ψυςη σου και ϕαγη εκει εναντιον κυριου

του χεου σου και ευφρανχηση συ και ο οικος

σου

27. και ο λευιτης ο εν ταις πολεσιν σου οτι

ουκ εστιν αυτω µερις ουδε κληρος µετα σου

28. µετα τρια ετη εξοισεις παν το επιδεκατον

των γενηµατων σου εν τω ενιαυτω εκεινω χησεις

αυτο εν ταις πολεσιν σου

29. και ελευσεται ο λευιτης οτι ουκ εστιν αυτω

µερις ουδε κληρος µετα σου και ο προσηλυτος

και ο ορφανος και η ςηρα η εν ταις πολεσιν

σου και ϕαγονται και εµπλησχησονται ινα ευ-

λογηση σε κυριος ο χεος σου εν πασιν τοις ερ-

γοις οις εαν ποιης

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-5m15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 δι επτα ετων ποιησεις αφεσιν

2. και ουτως το προσταγµα της αφεσεως αφη-

σεις παν ςρεος ιδιον ο οφειλει σοι ο πλησιον

και τον αδελφον σου ουκ απαιτησεις οτι επικε-

κληται αφεσις κυριω τω χεω σου
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3. τον αλλοτριον απαιτησεις οσα εαν η σοι

παρ αυτω του αδελφου σου αφεσιν ποιησεις του

ςρεους σου

4. οτι ουκ εσται εν σοι ενδεης οτι ευλογων ευ-

λογησει σε κυριος ο χεος σου εν τη γη η κυριος

ο χεος σου διδωσιν σοι εν κληρω κατακληρο-

νοµησαι αυτην

5. εαν δε ακοη εισακουσητε της ϕωνης κυριου

του χεου υµων ϕυλασσειν και ποιειν πασας τας

εντολας ταυτας οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον

6. οτι κυριος ο χεος σου ευλογησεν σε ον τρο-

πον ελαλησεν σοι και δανιεις εχνεσιν πολλοις

συ δε ου δανιη και αρξεις συ εχνων πολλων

σου δε ουκ αρξουσιν

7. εαν δε γενηται εν σοι ενδεης των αδελφων

σου εν µια των πολεων σου εν τη γη η κυριος ο

χεος σου διδωσιν σοι ουκ αποστερξεις την καρ-

διαν σου ουδ ου µη συσφιγξης την ςειρα σου

απο του αδελφου σου του επιδεοµενου

8. ανοιγων ανοιξεις τας ςειρας σου αυτω δα-

νειον δανιεις αυτω οσον επιδεεται καχ οσον εν-

δεειται

9. προσεςε σεαυτω µη γενηται ϱηµα κρυπτον

εν τη καρδια σου ανοµηµα λεγων εγγιζει το ετος

το εβδοµον ετος της αφεσεως και πονηρευσηται

ο οφχαλµος σου τω αδελφω σου τω επιδεοµενω

και ου δωσεις αυτω και ϐοησεται κατα σου προς

κυριον και εσται εν σοι αµαρτια µεγαλη

10. διδους δωσεις αυτω και δανειον δανιεις

αυτω οσον επιδεεται και ου λυπηχηση τη καρ-

δια σου διδοντος σου αυτω οτι δια το ϱηµα τουτο

ευλογησει σε κυριος ο χεος σου εν πασιν τοις

εργοις και εν πασιν ου αν επιβαλης την ςειρα

σου

11. ου γαρ µη εκλιπη ενδεης απο της γης δια

τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ϱηµα το-

υτο λεγων ανοιγων ανοιξεις τας ςειρας σου τω

αδελφω σου τω πενητι και τω επιδεοµενω τω

επι της γης σου

12. εαν δε πραχη σοι ο αδελφος σου ο εβραιος

η η εβραια δουλευσει σοι εξ ετη και τω εβδοµω

εξαποστελεις αυτον ελευχερον απο σου

13. οταν δε εξαποστελλης αυτον ελευχερον

απο σου ουκ εξαποστελεις αυτον κενον

14. εφοδιον εφοδιασεις αυτον απο των προ-

ϐατων σου και απο του σιτου σου και απο της

ληνου σου καχα ευλογησεν σε κυριος ο χεος

σου δωσεις αυτω

15. και µνησχηση οτι οικετης ησχα εν γη

αιγυπτου και ελυτρωσατο σε κυριος ο χεος σου

εκειχεν δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το

ϱηµα τουτο

16. εαν δε λεγη προς σε ουκ εξελευσοµαι απο

σου οτι ηγαπηκεν σε και την οικιαν σου οτι ευ

αυτω εστιν παρα σοι

17. και ληµψη το οπητιον και τρυπησεις το

ωτιον αυτου προς την χυραν και εσται σοι οικε-

της εις τον αιωνα και την παιδισκην σου ποιη-

σεις ωσαυτως

18. ου σκληρον εσται εναντιον σου εξαπο-

στελλοµενων αυτων ελευχερων απο σου οτι

εφετιον µισχον του µισχωτου εδουλευσεν σοι

εξ ετη και ευλογησει σε κυριος ο χεος σου εν

πασιν οις εαν ποιης

19. παν πρωτοτοκον ο εαν τεςχη εν τοις ϐο-

υσιν σου και εν τοις προβατοις σου τα αρσε-

νικα αγιασεις κυριω τω χεω σου ουκ εργα εν

τω πρωτοτοκω µοσςω σου και ου µη κειρης το

πρωτοτοκον των προβατων σου

20. εναντι κυριου ϕαγη αυτο ενιαυτον εξ

ενιαυτου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος

ο χεος σου συ και ο οικος σου

21. εαν δε η εν αυτω µωµος ςωλον η τυφλον

η και πας µωµος πονηρος ου χυσεις αυτο κυριω

τω χεω σου

22. εν ταις πολεσιν σου ϕαγη αυτο ο ακαχαρ-

τος εν σοι και ο καχαρος ωσαυτως εδεται ως

δορκαδα η ελαφον

23. πλην το αιµα ου ϕαγεσχε επι την γην εκ-

ςεεις αυτο ως υδωρ

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-5m16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 ϕυλαξαι τον µηνα των νεων και ποιησεις

το πασςα κυριω τω χεω σου οτι εν τω µηνι των

νεων εξηλχες εξ αιγυπτου νυκτος

2. και χυσεις το πασςα κυριω τω χεω σου προ-

ϐατα και ϐοας εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυ-

ϱιος ο χεος σου αυτον επικληχηναι το ονοµα

αυτου εκει
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3. ου ϕαγη επ αυτου Ϲυµην επτα ηµερας ϕαγη

επ αυτου αζυµα αρτον κακωσεως οτι εν σπουδη

εξηλχετε εξ αιγυπτου ινα µνησχητε την ηµεραν

της εξοδιας υµων εκ γης αιγυπτου πασας τας

ηµερας της Ϲωης υµων

4. ουκ οφχησεται σοι Ϲυµη εν πασι τοις οριοις

σου επτα ηµερας και ου κοιµηχησεται απο των

κρεων ων εαν χυσης το εσπερας τη ηµερα τη

πρωτη εις το πρωι

5. ου δυνηση χυσαι το πασςα εν ουδεµια των

πολεων σου ων κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι

6. αλλ η εις τον τοπον ον εαν εκλεξηται κυριος

ο χεος σου επικληχηναι το ονοµα αυτου εκει

χυσεις το πασςα εσπερας προς δυσµας ηλιου

εν τω καιρω ω εξηλχες εξ αιγυπτου

7. και εψησεις και οπτησεις και ϕαγη εν τω

τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο χεος σου αυτον

και αποστραφηση το πρωι και απελευση εις το-

υς οικους σου

8. εξ ηµερας ϕαγη αζυµα και τη ηµερα τη εβ-

δοµη εξοδιον εορτη κυριω τω χεω σου ου ποιη-

σεις εν αυτη παν εργον πλην οσα ποιηχησεται

ψυςη

9. επτα εβδοµαδας ολοκληρους εξαριχµησε-

ις σεαυτω αρξαµενου σου δρεπανον επ αµητον

αρξη εξαριχµησαι επτα εβδοµαδας

10. και ποιησεις εορτην εβδοµαδων κυριω τω

χεω σου καχοτι η ςειρ σου ισςυει οσα αν δω σοι

καχοτι ηυλογησεν σε κυριος ο χεος σου

11. και ευφρανχηση εναντιον κυριου του χεου

σου συ και ο υιος σου και η χυγατηρ σου ο παις

σου και η παιδισκη σου και ο λευιτης ο εν ταις

πολεσιν σου και ο προσηλυτος και ο ορφανος

και η ςηρα η εν υµιν εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται

κυριος ο χεος σου επικληχηναι το ονοµα αυτου

εκει

12. και µνησχηση οτι οικετης ησχα εν γη

αιγυπτω και ϕυλαξη και ποιησεις τας εντολας

ταυτας

13. εορτην σκηνων ποιησεις σεαυτω επτα ηµε-

ϱας εν τω συναγαγειν σε εκ του αλωνος σου και

απο της ληνου σου

14. και ευφρανχηση εν τη εορτη σου συ και

ο υιος σου και η χυγατηρ σου ο παις σου και

η παιδισκη σου και ο λευιτης και ο προσηλυ-

τος και ο ορφανος και η ςηρα η ουσα εν ταις

πολεσιν σου

15. επτα ηµερας εορτασεις κυριω τω χεω σου

εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο χεος σου

αυτω εαν δε ευλογηση σε κυριος ο χεος σου εν

πασιν τοις γενηµασιν σου και εν παντι εργω των

ςειρων σου και εση ευφραινοµενος

16. τρεις καιρους του ενιαυτου οφχησεται παν

αρσενικον σου εναντιον κυριου του χεου σου

εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται αυτον κυριος εν

τη εορτη των αζυµων και εν τη εορτη των εβ-

δοµαδων και εν τη εορτη της σκηνοπηγιας ουκ

οφχηση ενωπιον κυριου του χεου σου κενος

17. εκαστος κατα δυναµιν των ςειρων υµων

κατα την ευλογιαν κυριου του χεου σου ην εδω-

κεν σοι

18. κριτας και γραµµατοεισαγωγεις καταστη-

σεις σεαυτω εν πασαις ταις πολεσιν σου αις κυ-

ϱιος ο χεος σου διδωσιν σοι κατα ϕυλας και

κρινουσιν τον λαον κρισιν δικαιαν

19. ουκ εκκλινουσιν κρισιν ουκ επιγνωσονται

προσωπον ουδε ληµψονται δωρον τα γαρ δωρα

εκτυφλοι οφχαλµους σοφων και εξαιρει λογο-

υς δικαιων

20. δικαιως το δικαιον διωξη ινα Ϲητε και εισε-

λχοντες κληρονοµησητε την γην ην κυριος ο

χεος σου διδωσιν σοι

21. ου ϕυτευσεις σεαυτω αλσος παν ξυλον

παρα το χυσιαστηριον κυριου του χεου σου ο

ποιησεις σεαυτω

22. ου στησεις σεαυτω στηλην α εµισησεν κυ-

ϱιος ο χεος σου

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-5m17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 ου χυσεις κυριω τω χεω σου µοσςον η

προβατον εν ω εστιν εν αυτω µωµος παν ϱηµα

πονηρον οτι ϐδελυγµα κυριω τω χεω σου εστιν

2. εαν δε ευρεχη εν σοι εν µια των πολεων

σου ων κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι ανηρ η

γυνη οστις ποιησει το πονηρον εναντιον κυριου

του χεου σου παρελχειν την διαχηκην αυτου

3. και ελχοντες λατρευσωσιν χεοις ετεροις και

προσκυνησωσιν αυτοις τω ηλιω η τη σεληνη η

παντι των εκ του κοσµου του ουρανου α ου προ-

σεταξεν
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4. και αναγγελη σοι και εκζητησεις σφοδρα

και ιδου αληχως γεγονεν το ϱηµα γεγενηται το

ϐδελυγµα τουτο εν ισραηλ

5. και εξαξεις τον ανχρωπον εκεινον η την

γυναικα εκεινην και λιχοβολησετε αυτους εν

λιχοις και τελευτησουσιν

6. επι δυσιν µαρτυσιν η επι τρισιν µαρτυσιν

αποχανειται ο αποχνησκων ουκ αποχανειται

εφ ενι µαρτυρι

7. και η ςειρ των µαρτυρων εσται επ αυτω εν

πρωτοις χανατωσαι αυτον και η ςειρ παντος του

λαου επ εσςατων και εξαρεις τον πονηρον εξ

υµων αυτων

8. εαν δε αδυνατηση απο σου ϱηµα εν κρισει

ανα µεσον αιµα αιµατος και ανα µεσον κρισις

κρισεως και ανα µεσον αφη αφης και ανα µε-

σον αντιλογια αντιλογιας ϱηµατα κρισεως εν

ταις πολεσιν υµων και αναστας αναβηση εις

τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου

επικληχηναι το ονοµα αυτου εκει

9. και ελευση προς τους ιερεις τους λευιτας

και προς τον κριτην ος αν γενηται εν ταις ηµε-

ϱαις εκειναις και εκζητησαντες αναγγελουσιν

σοι την κρισιν

10. και ποιησεις κατα το πραγµα ο εαν αναγ-

γειλωσιν σοι εκ του τοπου ου αν εκλεξηται κυ-

ϱιος ο χεος σου επικληχηναι το ονοµα αυτου

εκει και ϕυλαξη σφοδρα ποιησαι κατα παντα

οσα εαν νοµοχετηχη σοι

11. κατα τον νοµον και κατα την κρισιν ην

αν ειπωσιν σοι ποιησεις ουκ εκκλινεις απο του

ϱηµατος ου εαν αναγγειλωσιν σοι δεξια ουδε

αριστερα

12. και ο ανχρωπος ος αν ποιηση εν υπερη-

ϕανια του µη υπακουσαι του ιερεως του παρε-

στηκοτος λειτουργειν επι τω ονοµατι κυριου του

χεου σου η του κριτου ος αν η εν ταις ηµεραις

εκειναις και αποχανειται ο ανχρωπος εκεινος

και εξαρεις τον πονηρον εξ ισραηλ

13. και πας ο λαος ακουσας ϕοβηχησεται και

ουκ ασεβησει ετι

14. εαν δε εισελχης εις την γην ην κυριος ο

χεος σου διδωσιν σοι εν κληρω και κληρονοµη-

σης αυτην και κατοικησης επ αυτης και ειπης

καταστησω επ εµαυτον αρςοντα καχα και τα

λοιπα εχνη τα κυκλω µου

15. καχιστων καταστησεις επι σεαυτον αρςον-

τα ον αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου αυτον

εκ των αδελφων σου καταστησεις επι σεαυ-

τον αρςοντα ου δυνηση καταστησαι επι σεαυ-

τον ανχρωπον αλλοτριον οτι ουκ αδελφος σου

εστιν

16. διοτι ου πληχυνει εαυτω ιππον ουδε

µη αποστρεψη τον λαον εις αιγυπτον οπως

πληχυνη εαυτω ιππον ο δε κυριος ειπεν ου προ-

σχησετε αποστρεψαι τη οδω ταυτη ετι

17. και ου πληχυνει εαυτω γυναικας ουδε µε-

ταστησεται αυτου η καρδια και αργυριον και

ςρυσιον ου πληχυνει εαυτω σφοδρα

18. και εσται οταν καχιση επι της αρςης αυτου

και γραψει εαυτω το δευτερονοµιον τουτο εις

ϐιβλιον παρα των ιερεων των λευιτων

19. και εσται µετ αυτου και αναγνωσεται εν

αυτω πασας τας ηµερας της Ϲωης αυτου ινα µα-

χη ϕοβεισχαι κυριον τον χεον αυτου ϕυλασσε-

σχαι πασας τας εντολας ταυτας και τα δικαιω-

µατα ταυτα ποιειν

20. ινα µη υψωχη η καρδια αυτου απο των

αδελφων αυτου ινα µη παραβη απο των εν-

τολων δεξια η αριστερα οπως αν µακροςρονιση

επι της αρςης αυτου αυτος και οι υιοι αυτου εν

τοις υιοις ισραηλ

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-5m18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 ουκ εσται τοις ιερευσιν τοις λευιταις ολη

ϕυλη λευι µερις ουδε κληρος µετα ισραηλ καρ-

πωµατα κυριου ο κληρος αυτων ϕαγονται αυτα

2. κληρος δε ουκ εσται αυτοις εν τοις αδελ-

ϕοις αυτων κυριος αυτος κληρος αυτου καχοτι

ειπεν αυτω

3. και αυτη η κρισις των ιερεων τα παρα του

λαου παρα των χυοντων τα χυµατα εαν τε µο-

σςον εαν τε προβατον και δωσει τω ιερει τον

ϐραςιονα και τα σιαγονια και το ενυστρον

4. και τας απαρςας του σιτου σου και του οινου

σου και του ελαιου σου και την απαρςην των

κουρων των προβατων σου δωσεις αυτω

5. οτι αυτον εξελεξατο κυριος ο χεος σου εκ

πασων των ϕυλων σου παρεσταναι εναντι κυ-

ϱιου του χεου σου λειτουργειν και ευλογειν επι
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τω ονοµατι αυτου αυτος και οι υιοι αυτου εν τοις

υιοις ισραηλ

6. εαν δε παραγενηται ο λευιτης εκ µιας των

πολεων υµων εκ παντων των υιων ισραηλ ου

αυτος παροικει καχοτι επιχυµει η ψυςη αυτου

εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος

7. και λειτουργησει τω ονοµατι κυριου του χε-

ου αυτου ωσπερ παντες οι αδελφοι αυτου οι

λευιται οι παρεστηκοτες εκει εναντι κυριου

8. µεριδα µεµερισµενην ϕαγεται πλην της

πρασεως της κατα πατριαν

9. εαν δε εισελχης εις την γην ην κυριος ο

χεος σου διδωσιν σοι ου µαχηση ποιειν κατα τα

ϐδελυγµατα των εχνων εκεινων

10. ους ευρεχησεται εν σοι περικαχαιρων τον

υιον αυτου η την χυγατερα αυτου εν πυρι µαν-

τευοµενος µαντειαν κληδονιζοµενος και οιωνι-

Ϲοµενος ϕαρµακος

11. επαειδων επαοιδην εγγαστριµυχος και τε-

ϱατοσκοπος επερωτων τους νεκρους

12. εστιν γαρ ϐδελυγµα κυριω τω χεω σου

πας ποιων ταυτα ενεκεν γαρ των ϐδελυγµατων

τουτων κυριος εξολεχρευσει αυτους απο σου

13. τελειος εση εναντιον κυριου του χεου σου

14. τα γαρ εχνη ταυτα ους συ κατακληρονο-

µεις αυτους ουτοι κληδονων και µαντειων ακο-

υσονται σοι δε ους ουτως εδωκεν κυριος ο χεος

σου

15. προφητην εκ των αδελφων σου ως εµε

αναστησει σοι κυριος ο χεος σου αυτου ακο-

υσεσχε

16. κατα παντα οσα ητησω παρα κυριου του

χεου σου εν ςωρηβ τη ηµερα της εκκλησιας

λεγοντες ου προσχησοµεν ακουσαι την ϕωνην

κυριου του χεου ηµων και το πυρ το µεγα τουτο

ουκ οψοµεχα ετι ουδε µη αποχανωµεν

17. και ειπεν κυριος προς µε ορχως παντα οσα

ελαλησαν

18. προφητην αναστησω αυτοις εκ των αδελ-

ϕων αυτων ωσπερ σε και δωσω το ϱηµα µου εν

τω στοµατι αυτου και λαλησει αυτοις καχοτι αν

εντειλωµαι αυτω

19. και ο ανχρωπος ος εαν µη ακουση οσα

εαν λαληση ο προφητης επι τω ονοµατι µου

εγω εκδικησω εξ αυτου

20. πλην ο προφητης ος αν ασεβηση λαλησαι

επι τω ονοµατι µου ϱηµα ο ου προσεταξα λαλη-

σαι και ος αν λαληση επ ονοµατι χεων ετερων

αποχανειται ο προφητης εκεινος

21. εαν δε ειπης εν τη καρδια σου πως γνω-

σοµεχα το ϱηµα ο ουκ ελαλησεν κυριος

22. οσα εαν λαληση ο προφητης επι τω ονοµα-

τι κυριου και µη γενηται το ϱηµα και µη συµβη

τουτο το ϱηµα ο ουκ ελαλησεν κυριος εν ασεβε-

ια ελαλησεν ο προφητης εκεινος ουκ αφεξεσχε

αυτου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-5m19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 εαν δε αφανιση κυριος ο χεος σου τα

εχνη α ο χεος σου διδωσιν σοι την γην αυτων

και κατακληρονοµησητε αυτους και κατοικη-

σητε εν ταις πολεσιν αυτων και εν τοις οικοις

αυτων

2. τρεις πολεις διαστελεις σεαυτω εν µεσω της

γης σου ης κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι

3. στοςασαι σοι την οδον και τριµεριεις τα ορια

της γης σου ην καταµεριζει σοι κυριος ο χεος

σου και εσται καταφυγη εκει παντι ϕονευτη

4. τουτο δε εσται το προσταγµα του ϕονευτου

ος αν ϕυγη εκει και Ϲησεται ος αν παταξη τον

πλησιον αυτου ακουσιως και ουτος ου µισων

αυτον προ της εςχες και προ της τριτης

5. και ος αν εισελχη µετα του πλησιον εις τον

δρυµον συναγαγειν ξυλα και εκκρουσχη η ςειρ

αυτου τη αξινη κοπτοντος το ξυλον και εκπεσον

το σιδηριον απο του ξυλου τυςη του πλησιον

και αποχανη ουτος καταφευξεται εις µιαν των

πολεων τουτων και Ϲησεται

6. ινα µη διωξας ο αγςιστευων του αιµατος

οπισω του ϕονευσαντος οτι παρατεχερµανται τη

καρδια και καταλαβη αυτον εαν µακροτερα η η

οδος και παταξη αυτου την ψυςην και αποχανη

και τουτω ουκ εστιν κρισις χανατου οτι ου µισων

ην αυτον προ της εςχες και προ της τριτης

7. δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι το ϱηµα τουτο

λεγων τρεις πολεις διαστελεις σεαυτω

8. εαν δε εµπλατυνη κυριος ο χεος σου τα ορια

σου ον τροπον ωµοσεν τοις πατρασιν σου και δω

σοι κυριος πασαν την γην ην ειπεν δουναι τοις

πατρασιν σου
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9. εαν ακουσης ποιειν πασας τας εντολας ταυ-

τας ας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυ-

ϱιον τον χεον σου πορευεσχαι εν πασαις ταις

οδοις αυτου πασας τας ηµερας και προσχησεις

σεαυτω ετι τρεις πολεις προς τας τρεις ταυτας

10. και ουκ εκςυχησεται αιµα αναιτιον εν τη

γη σου η κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι εν

κληρω και ουκ εσται εν σοι αιµατι ενοςος

11. εαν δε γενηται ανχρωπος µισων τον πλη-

σιον και ενεδρευση αυτον και επαναστη επ αυ-

τον και παταξη αυτου ψυςην και απεχανη και

ϕυγη εις µιαν των πολεων τουτων

12. και αποστελουσιν η γερουσια της πολεως

αυτου και ληµψονται αυτον εκειχεν και παρα-

δωσουσιν αυτον εις ςειρας τω αγςιστευοντι του

αιµατος και αποχανειται

13. ου ϕεισεται ο οφχαλµος σου επ αυτω και

καχαριεις το αιµα το αναιτιον εξ ισραηλ και ευ

σοι εσται

14. ου µετακινησεις ορια του πλησιον σου α

εστησαν οι πατερες σου εν τη κληρονοµια σου

η κατεκληρονοµηχης εν τη γη η κυριος ο χεος

σου διδωσιν σοι εν κληρω

15. ουκ εµµενει µαρτυς εις µαρτυρησαι κα-

τα ανχρωπου κατα πασαν αδικιαν και κατα

παν αµαρτηµα και κατα πασαν αµαρτιαν ην αν

αµαρτη επι στοµατος δυο µαρτυρων και επι στο-

µατος τριων µαρτυρων σταχησεται παν ϱηµα

16. εαν δε καταστη µαρτυς αδικος κατα

ανχρωπου καταλεγων αυτου ασεβειαν

17. και στησονται οι δυο ανχρωποι οις εστιν

αυτοις η αντιλογια εναντι κυριου και εναντι των

ιερεων και εναντι των κριτων οι εαν ωσιν εν ταις

ηµεραις εκειναις

18. και εξετασωσιν οι κριται ακριβως και ιδου

µαρτυς αδικος εµαρτυρησεν αδικα αντεστη κα-

τα του αδελφου αυτου

19. και ποιησετε αυτω ον τροπον επονηρευσα-

το ποιησαι κατα του αδελφου αυτου και εξαρεις

τον πονηρον εξ υµων αυτων

20. και οι επιλοιποι ακουσαντες ϕοβηχησον-

ται και ου προσχησουσιν ετι ποιησαι κατα το

ϱηµα το πονηρον τουτο εν υµιν

21. ου ϕεισεται ο οφχαλµος σου επ αυτω

ψυςην αντι ψυςης οφχαλµον αντι οφχαλµου

οδοντα αντι οδοντος ςειρα αντι ςειρος ποδα αντι

ποδος

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-5m20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 εαν δε εξελχης εις πολεµον επι τους

εςχρους σου και ιδης ιππον και αναβατην και

λαον πλειονα σου ου ϕοβηχηση απ αυτων οτι

κυριος ο χεος σου µετα σου ο αναβιβασας σε

εκ γης αιγυπτου

2. και εσται οταν εγγισης τω πολεµω και προ-

σεγγισας ο ιερευς λαλησει τω λαω

3. και ερει προς αυτους ακουε ισραηλ υµεις

προσπορευεσχε σηµερον εις πολεµον επι τους

εςχρους υµων µη εκλυεσχω η καρδια υµων µη

ϕοβεισχε µηδε χραυεσχε µηδε εκκλινητε απο

προσωπου αυτων

4. οτι κυριος ο χεος υµων ο προπορευοµενος

µεχ υµων συνεκπολεµησαι υµιν τους εςχρους

υµων διασωσαι υµας

5. και λαλησουσιν οι γραµµατεις προς τον

λαον λεγοντες τις ο ανχρωπος ο οικοδοµησας

οικιαν καινην και ουκ ενεκαινισεν αυτην πο-

ϱευεσχω και αποστραφητω εις την οικιαν αυ-

του µη αποχανη εν τω πολεµω και ανχρωπος

ετερος εγκαινιει αυτην

6. και τις ο ανχρωπος οστις εφυτευσεν αµ-

πελωνα και ουκ ευφρανχη εξ αυτου πορευ-

εσχω και αποστραφητω εις την οικιαν αυτου µη

αποχανη εν τω πολεµω και ανχρωπος ετερος

ευφρανχησεται εξ αυτου

7. και τις ο ανχρωπος οστις µεµνηστευται γυ-

ναικα και ουκ ελαβεν αυτην πορευεσχω και

αποστραφητω εις την οικιαν αυτου µη αποχανη

εν τω πολεµω και ανχρωπος ετερος ληµψεται

αυτην

8. και προσχησουσιν οι γραµµατεις λαλησαι

προς τον λαον και ερουσιν τις ο ανχρωπος ο ϕο-

ϐουµενος και δειλος τη καρδια πορευεσχω και

αποστραφητω εις την οικιαν αυτου ινα µη δε-

ιλιανη την καρδιαν του αδελφου αυτου ωσπερ

η αυτου

9. και εσται οταν παυσωνται οι γραµµατεις λα-

λουντες προς τον λαον και καταστησουσιν αρ-

ςοντας της στρατιας προηγουµενους του λαου

10. εαν δε προσελχης προς πολιν εκπολεµη-

σαι αυτην και εκκαλεση αυτους µετ ειρηνης
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11. εαν µεν ειρηνικα αποκριχωσιν σοι και

ανοιξωσιν σοι εσται πας ο λαος οι ευρεχεντες

εν αυτη εσονται σοι ϕορολογητοι και υπηκοοι

σου

12. εαν δε µη υπακουσωσιν σοι και ποιησωσιν

προς σε πολεµον περικαχιεις αυτην

13. και παραδωσει αυτην κυριος ο χεος σου

εις τας ςειρας σου και παταξεις παν αρσενικον

αυτης εν ϕονω µαςαιρας

14. πλην των γυναικων και της αποσκευης

και παντα τα κτηνη και παντα οσα αν υπαρςη

εν τη πολει και πασαν την απαρτιαν προνοµευ-

σεις σεαυτω και ϕαγη πασαν την προνοµην των

εςχρων σου ων κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι

15. ουτως ποιησεις πασας τας πολεις τας µα-

κραν ουσας απο σου σφοδρα αι ουςι εκ των

πολεων των εχνων τουτων

16. ιδου δε απο των πολεων των εχνων τουτων

ων κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι κληρονοµε-

ιν την γην αυτων ου Ϲωγρησετε απ αυτων παν

εµπνεον

17. αλλ η αναχεµατι αναχεµατιειτε αυτους

τον ςετταιον και αµορραιον και ςαναναιον και

ϕερεζαιον και ευαιον και ιεβουσαιον και γεργε-

σαιον ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο χεος

σου

18. ινα µη διδαξωσιν υµας ποιειν παντα τα

ϐδελυγµατα αυτων οσα εποιησαν τοις χεοις αυ-

των και αµαρτησεσχε εναντιον κυριου του χεου

υµων

19. εαν δε περικαχισης περι πολιν ηµερας

πλειους εκπολεµησαι αυτην εις καταληµψιν

αυτης ουςι εξολεχρευσεις τα δενδρα αυτης επι-

ϐαλειν επ αυτα σιδηρον αλλ η απ αυτου ϕαγη

αυτο δε ουκ εκκοψεις µη ανχρωπος το ξυλον

το εν τω αγρω εισελχειν απο προσωπου σου εις

τον ςαρακα

20. αλλα ξυλον ο επιστασαι οτι ου καρποβρω-

τον εστιν τουτο εξολεχρευσεις και εκκοψεις και

οικοδοµησεις ςαρακωσιν επι την πολιν ητις πο-

ιει προς σε τον πολεµον εως αν παραδοχη

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-5m21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 εαν δε ευρεχη τραυµατιας εν τη γη η

κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι κληρονοµησαι

πεπτωκως εν τω πεδιω και ουκ οιδασιν τον πα-

ταξαντα

2. εξελευσεται η γερουσια σου και οι κριται

σου και εκµετρησουσιν επι τας πολεις τας κυ-

κλω του τραυµατιου

3. και εσται η πολις η εγγιζουσα τω τραυµατια

και ληµψεται η γερουσια της πολεως εκεινης

δαµαλιν εκ ϐοων ητις ουκ ειργασται και ητις

ους ειλκυσεν Ϲυγον

4. και καταβιβασουσιν η γερουσια της πολεως

εκεινης την δαµαλιν εις ϕαραγγα τραςειαν ητις

ουκ ειργασται ουδε σπειρεται και νευροκοπη-

σουσιν την δαµαλιν εν τη ϕαραγγι

5. και προσελευσονται οι ιερεις οι λευιται οτι

αυτους επελεξεν κυριος ο χεος σου παρεστηκε-

ναι αυτω και ευλογειν επι τω ονοµατι αυτου και

επι τω στοµατι αυτων εσται πασα αντιλογια και

πασα αφη

6. και πασα η γερουσια της πολεως εκεινης οι

εγγιζοντες τω τραυµατια νιψονται τας ςειρας επι

την κεφαλην της δαµαλεως της νενευροκοπη-

µενης εν τη ϕαραγγι

7. και αποκριχεντες ερουσιν αι ςειρες ηµων

ουκ εξεςεαν το αιµα τουτο και οι οφχαλµοι

ηµων ους εωρακασιν

8. ιλεως γενου τω λαω σου ισραηλ ους ελυ-

τρωσω κυριε εκ γης αιγυπτου ινα µη γενηται

αιµα αναιτιον εν τω λαω σου ισραηλ και εξιλα-

σχησεται αυτοις το αιµα

9. συ δε εξαρεις το αιµα το αναιτιον εξ υµων

αυτων εαν ποιησης το καλον και το αρεστον

εναντι κυριου του χεου σου

10. εαν δε εξελχων εις πολεµον επι τους

εςχρους σου και παραδω σοι κυριος ο χεος σου

εις τας ςειρας σου και προνοµευσεις την προ-

νοµην αυτων

11. και ιδης εν τη προνοµη γυναικα καλην

τω ειδει και ενχυµηχης αυτης και λαβης αυτην

σαυτω γυναικα

12. και εισαξεις αυτην ενδον εις την οικιαν

σου και ξυρησεις την κεφαλην αυτης και πε-

ϱιονυςιεις αυτην

13. και περιελεις τα ιµατια της αιςµαλωσιας

αυτης απ αυτης και καχιεται εν τη οικια σου και

κλαυσεται τον πατερα και την µητερα µηνος

ηµερας και µετα ταυτα εισελευση προς αυτην

και συνοικισχηση αυτη και εσται σου γυνη
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14. και εσται εαν µη χελης αυτην εξαποστελε-

ις αυτην ελευχεραν και πρασει ου πραχησεται

αργυριου ουκ αχετησεις αυτην διοτι εταπεινω-

σας αυτην

15. εαν δε γενωνται ανχρωπω δυο γυναικες

µια αυτων ηγαπηµενη και µια αυτων µισουµενη

και τεκωσιν αυτω η ηγαπηµενη και η µισουµενη

και γενηται υιος πρωτοτοκος της µισουµενης

16. και εσται η αν ηµερα κατακληροδοτη τοις

υιοις αυτου τα υπαρςοντα αυτου ου δυνησεται

πρωτοτοκευσαι τω υιω της ηγαπηµενης υπερι-

δων τον υιον της µισουµενης τον πρωτοτοκον

17. αλλα τον πρωτοτοκον υιον της µισουµενης

επιγνωσεται δουναι αυτω διπλα απο παντων ων

αν ευρεχη αυτω οτι ουτος εστιν αρςη τεκνων

αυτου και τουτω καχηκει τα πρωτοτοκια

18. εαν δε τινι η υιος απειχης και ερεχιστης

ους υπακουων ϕωνην πατρος και ϕωνην µητρος

και παιδευσωσιν αυτον και µη εισακουη αυτων

19. και συλλαβοντες αυτον ο πατηρ αυτου και

η µητηρ αυτου και εξαξουσιν αυτον επι την γε-

ϱουσιαν της πολεως αυτου και επι την πυλην

του τοπου αυτου

20. και ερουσιν τοις ανδρασιν της πολεως αυ-

των ο υιος ηµων ουτος απειχει και ερεχιζει ους

υπακουει της ϕωνης ηµων συµβολοκοπων οινο-

ϕλυγει

21. και λιχοβολησουσιν αυτον οι ανδρες της

πολεως αυτου εν λιχοις και αποχανειται και

εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων και οι επι-

λοιποι ακουσαντες ϕοβηχησονται

22. εαν δε γενηται εν τινι αµαρτια κριµα χα-

νατου και αποχανη και κρεµασητε αυτον επι

ξυλου

23. ουκ επικοιµηχησεται το σωµα αυτου επι

του ξυλου αλλα ταφη χαψετε αυτον εν τη ηµε-

ϱα εκεινη οτι κεκατηραµενος υπο χεου πας κρε-

µαµενος επι ξυλου και ου µιανειτε την γην ην

κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι εν κληρω

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-5m22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 µη ιδων τον µοσςον του αδελφου σου η

το προβατον αυτου πλανωµενα εν τη οδω υπε-

ϱιδης αυτα αποστροφη αποστρεψεις αυτα τω

αδελφω σου και αποδωσεις αυτω

2. εαν δε µη εγγιζη ο αδελφος σου προς σε

µηδε επιστη αυτον συναξεις αυτα ενδον εις την

οικιαν σου και εσται µετα σου εως αν Ϲητηση

αυτα ο αδελφος σου και αποδωσεις αυτω

3. ουτως ποιησεις τον ονον αυτου και ουτως

ποιησεις το ιµατιον αυτου και ουτως ποιησεις

κατα πασαν απωλειαν του αδελφου σου οσα

εαν αποληται παρ αυτου και ευρης ου δυνηση

υπεριδειν

4. ουκ οψη τον ονον του αδελφου σου η τον

µοσςον αυτου πεπτωκοτας εν τη οδω µη υπερι-

δης αυτους ανιστων αναστησεις µετ αυτου

5. ουκ εσται σκευη ανδρος επι γυναικι ουδε

µη ενδυσηται ανηρ στολην γυναικειαν οτι ϐδε-

λυγµα κυριω τω χεω σου εστιν πας ποιων ταυτα

6. εαν δε συναντησης νοσσια ορνεων προ προ-

σωπου σου εν τη οδω η επι παντι δενδρει η επι

της γης νεοσσοις η ωοις και η µητηρ χαλπη

επι των νεοσσων η επι των ωων ου ληµψη την

µητερα µετα των τεκνων

7. αποστολη αποστελεις την µητερα τα δε πα-

ιδια ληµψη σεαυτω ινα ευ σοι γενηται και πο-

λυηµερος εση

8. εαν δε οικοδοµησης οικιαν καινην και πο-

ιησεις στεφανην τω δωµατι σου και ου ποιησεις

ϕονον εν τη οικια σου εαν πεση ο πεσων απ

αυτου

9. ου κατασπερεις τον αµπελωνα σου διαφο-

ϱον ινα µη αγιασχη το γενηµα και το σπερµα ο

εαν σπειρης µετα του γενηµατος του αµπελωνος

σου

10. ουκ αροτριασεις εν µοσςω και ονω επι το

αυτο

11. ουκ ενδυση κιβδηλον ερια και λινον εν

τω αυτω

12. στρεπτα ποιησεις σεαυτω επι των τεσ-

σαρων κρασπεδων των περιβολαιων σου α εαν

περιβαλη εν αυτοις

13. εαν δε τις λαβη γυναικα και συνοικηση

αυτη και µισηση αυτην

14. και επιχη αυτη προφασιστικους λογους

και κατενεγκη αυτης ονοµα πονηρον και λεγη

την γυναικα ταυτην ειληφα και προσελχων

αυτη ους ευρηκα αυτης παρχενια

15. και λαβων ο πατηρ της παιδος και η µητηρ

εξοισουσιν τα παρχενια της παιδος προς την γε-

ϱουσιαν επι την πυλην
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16. και ερει ο πατηρ της παιδος τη γερουσια

την χυγατερα µου ταυτην δεδωκα τω ανχρωπω

τουτω γυναικα και µισησας αυτην

17. αυτος νυν επιτιχησιν αυτη προφασιστικο-

υς λογους λεγων ους ευρηκα τη χυγατρι σου

παρχενια και ταυτα τα παρχενια της χυγατρος

µου και αναπτυξουσιν το ιµατιον εναντιον της

γερουσιας της πολεως

18. και ληµψεται η γερουσια της πολεως εκε-

ινης τον ανχρωπον εκεινον και παιδευσουσιν

αυτον

19. και Ϲηµιωσουσιν αυτον εκατον σικλους

και δωσουσιν τω πατρι της νεανιδος οτι εξηνεγ-

κεν ονοµα πονηρον επι παρχενον ισραηλιτιν

και αυτου εσται γυνη ου δυνησεται εξαποστε-

ιλαι αυτην τον απαντα ςρονον

20. εαν δε επ αληχειας γενηται ο λογος ουτος

και µη ευρεχη παρχενια τη νεανιδι

21. και εξαξουσιν την νεανιν επι τας χυρας

οικου πατρος αυτης και λιχοβολησουσιν αυ-

την οι ανδρες της πολεως αυτης εν λιχοις και

αποχανειται οτι εποιησεν αφροσυνην εν υιοις

ισραηλ εκπορνευσαι τον οικον του πατρος αυ-

της και εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων

22. εαν δε ευρεχη ανχρωπος κοιµωµενος µετα

γυναικος συνωκισµενης ανδρι αποκτενειτε αµ-

ϕοτερους τον ανδρα τον κοιµωµενον µετα της

γυναικος και την γυναικα και εξαρεις τον πονη-

ϱον εξ ισραηλ

23. εαν δε γενηται παις παρχενος µεµνηστευ-

µενη ανδρι και ευρων αυτην ανχρωπος εν πο-

λει κοιµηχη µετ αυτης

24. εξαξετε αµφοτερους επι την πυλην της πο-

λεως αυτων και λιχοβοληχησονται εν λιχοις

και αποχανουνται την νεανιν οτι ουκ εβοησεν

εν τη πολει και τον ανχρωπον οτι εταπεινωσεν

την γυναικα του πλησιον και εξαρεις τον πονη-

ϱον εξ υµων αυτων

25. εαν δε εν πεδιω ευρη ανχρωπος την πα-

ιδα την µεµνηστευµενην και ϐιασαµενος κοιµ-

ηχη µετ αυτης αποκτενειτε τον ανχρωπον τον

κοιµωµενον µετ αυτης µονον

26. και τη νεανιδι ου ποιησετε ουδεν ουκ εστιν

τη νεανιδι αµαρτηµα χανατου οτι ως ει τις επα-

ναστη ανχρωπος επι τον πλησιον και ϕονευση

αυτου ψυςην ουτως το πραγµα τουτο

27. οτι εν τω αγρω ευρεν αυτην εβοησεν η

νεανις η µεµνηστευµενη και ο ϐοηχησων ουκ

ην αυτη

28. εαν δε τις ευρη την παιδα την παρχενον

ητις ου µεµνηστευται και ϐιασαµενος κοιµηχη

µετ αυτης και ευρεχη

29. δωσει ο ανχρωπος ο κοιµηχεις µετ αυτης

τω πατρι της νεανιδος πεντηκοντα διδραςµα αρ-

γυριου και αυτου εσται γυνη ανχ ων εταπεινω-

σεν αυτην ου δυνησεται εξαποστειλαι αυτην τον

απαντα ςρονον

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-5m23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 ου ληµψεται ανχρωπος την γυναικα του

πατρος αυτου και ουκ αποκαλυψει συγκαλυµ-

µα του πατρος αυτου

2. ουκ εισελευσεται χλαδιας και αποκεκοµµε-

νος εις εκκλησιαν κυριου

3. ουκ εισελευσεται εκ πορνης εις εκκλησιαν

κυριου

4. ουκ εισελευσεται αµµανιτης και µωαβιτης

εις εκκλησιαν κυριου και εως δεκατης γενεας

ουκ εισελευσεται εις εκκλησιαν κυριου και εως

εις τον αιωνα

5. παρα το µη συναντησαι αυτους υµιν µετα

αρτων και υδατος εν τη οδω εκπορευοµενων

υµων εξ αιγυπτου και οτι εµισχωσαντο επι σε

τον ϐαλααµ υιον ϐεωρ εκ της µεσοποταµιας κα-

ταρασασχαι σε

6. και ουκ ηχελησεν κυριος ο χεος σου εισα-

κουσαι του ϐαλααµ και µετεστρεψεν κυριος ο

χεος σου τας καταρας εις ευλογιαν οτι ηγαπη-

σεν σε κυριος ο χεος σου

7. ου προσαγορευσεις ειρηνικα αυτοις και

συµφεροντα αυτοις πασας τας ηµερας σου εις

τον αιωνα

8. ου ϐδελυξη ιδουµαιον οτι αδελφος σου εσ-

τιν ου ϐδελυξη αιγυπτιον οτι παροικος εγενου

εν τη γη αυτου

9. υιοι εαν γενηχωσιν αυτοις γενεα τριτη εισε-

λευσονται εις εκκλησιαν κυριου

10. εαν δε εξελχης παρεµβαλειν επι τους

εςχρους σου και ϕυλαξη απο παντος ϱηµατος

πονηρου
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11. εαν η εν σοι ανχρωπος ος ουκ εσται κα-

χαρος εκ ϱυσεως αυτου νυκτος και εξελευσεται

εξω της παρεµβολης και ουκ εισελευσεται εις

την παρεµβολην

12. και εσται το προς εσπεραν λουσεται το

σωµα αυτου υδατι και δεδυκοτος ηλιου εισε-

λευσεται εις την παρεµβολην

13. και τοπος εσται σοι εξω της παρεµβολης

και εξελευση εκει εξω

14. και πασσαλος εσται σοι επι της Ϲωνης σου

και εσται οταν διακαχιζανης εξω και ορυξεις

εν αυτω και επαγαγων καλυψεις την ασςηµο-

συνην σου εν αυτω

15. οτι κυριος ο χεος σου εµπεριπατει εν τη

παρεµβολη σου εξελεσχαι σε και παραδουναι

τον εςχρον σου προ προσωπου σου και εσται η

παρεµβολη σου αγια και ουκ οφχησεται εν σοι

ασςηµοσυνη πραγµατος και αποστρεψει απο

σου

16. ου παραδωσεις παιδα τω κυριω αυτου ος

προστεχειται σοι παρα του κυριου αυτου

17. µετα σου κατοικησει εν υµιν κατοικησει

εν παντι τοπω ου εαν αρεση αυτω ου χλιψεις

αυτον

18. ουκ εσται πορνη απο χυγατερων ισραηλ

και ουκ εσται πορνευων απο υιων ισραηλ ουκ

εσται τελεσφορος απο χυγατερων ισραηλ και

ουκ εσται τελισκοµενος απο υιων ισραηλ

19. ου προσοισεις µισχωµα πορνης ουδε αλ-

λαγµα κυνος εις τον οικον κυριου του χεου σου

προς πασαν ευςην οτι ϐδελυγµα κυριω τω χεω

σου εστιν και αµφοτερα

20. ουκ εκτοκιεις τω αδελφω σου τοκον αρ-

γυριου και τοκον ϐρωµατων και τοκον παντος

πραγµατος ου αν εκδανεισης

21. τω αλλοτριω εκτοκιεις τω δε αδελφω σου

ουκ εκτοκιεις ινα ευλογηση σε κυριος ο χεος

σου εν πασι τοις εργοις σου επι της γης εις ην

εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην

22. εαν δε ευξη ευςην κυριω τω χεω σου ου

ςρονιεις αποδουναι αυτην οτι εκζητων εκζητη-

σει κυριος ο χεος σου παρα σου και εσται εν σοι

αµαρια

23. εαν δε µη χελης ευξασχαι ουκ εστιν εν σοι

αµαρτια

24. τα εκπορευοµενα δια των ςειλεων σου ϕυ-

λαξη και ποιησεις ον τροπον ευξω κυριω τω χεω

σου δοµα ο ελαλησας τω στοµατι σου

25. εαν δε εισελχης εις αµητον του πλησιον

σου και συλλεξεις εν ταις ςερσιν σου σταςυς

και δρεπανον ου µη επιβαλης επι τον αµητον

του πλησιον σου

26. εαν δε εισελχης εις τον αµπελωνα του

πλησιον σου ϕαγη σταφυλην οσον ψυςην σου

εµπλησχηναι εις δε αγγος ουκ εµβαλεις

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-5m24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 εαν δε τις λαβη γυναικα και συνοικηση

αυτη και εσται εαν µη ευρη ςαριν εναντιον

αυτου οτι ευρεν εν αυτη ασςηµον πραγµα και

γραψει αυτη ϐιβλιον αποστασιου και δωσει εις

τας ςειρας αυτης και εξαποστελει αυτην εκ της

οικιας αυτου

2. και απελχουσα γενηται ανδρι ετερω

3. και µισηση αυτην ο ανηρ ο εσςατος και

γραψει αυτη ϐιβλιον αποστασιου και δωσει εις

τας ςειρας αυτης και εξαποστελει αυτην εκ της

οικιας αυτου η αποχανη ο ανηρ ο εσςατος ος

ελαβεν αυτην εαυτω γυναικα

4. ου δυνησεται ο ανηρ ο προτερος ο εξαποστε-

ιλας αυτην επαναστρεψας λαβειν αυτην εαυτω

γυναικα µετα το µιανχηναι αυτην οτι ϐδελυγ-

µα εστιν εναντιον κυριου του χεου σου και ου

µιανειτε την γην ην κυριος ο χεος υµων διδωσιν

υµιν εν κληρω

5. εαν δε τις λαβη γυναικα προσφατως ουκ

εξελευσεται εις τον πολεµον και ουκ επιβληχη-

σεται αυτω ουδεν πραγµα αχωος εσται εν τη

οικια αυτου ενιαυτον ενα ευφρανει την γυναικα

αυτου ην ελαβεν

6. ουκ ενεςυρασεις µυλον ουδε επιµυλιον οτι

ψυςην ουτος ενεςυραζει

7. εαν δε αλω ανχρωπος κλεπτων ψυςην των

αδελφων αυτου των υιων ισραηλ και κατα-

δυναστευσας αυτον αποδωται αποχανειται ο

κλεπτης εκεινος και εξαρεις τον πονηρον εξ

υµων αυτων

8. προσεςε σεαυτω εν τη αφη της λεπρας ϕυ-

λαξη σφοδρα ποιειν κατα παντα τον νοµον ον
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εαν αναγγειλωσιν υµιν οι ιερεις οι λευιται ον

τροπον ενετειλαµην υµιν ϕυλαξασχε ποιειν

9. µνησχητι οσα εποιησεν κυριος ο χεος σου

τη µαριαµ εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ

αιγυπτου

10. εαν οφειληµα η εν τω πλησιον σου οφε-

ιληµα οτιουν ουκ εισελευση εις την οικιαν αυ-

του ενεςυρασαι το ενεςυρον

11. εξω στηση και ο ανχρωπος ου το δανειον

σου εστιν εν αυτω εξοισει σοι το ενεςυρον εξω

12. εαν δε ο ανχρωπος πενηται ου κοιµηχηση

εν τω ενεςυρω αυτου

13. αποδοσει αποδωσεις το ενεςυρον αυτου

περι δυσµας ηλιου και κοιµηχησεται εν τω ιµα-

τιω αυτου και ευλογησει σε και εσται σοι ελεη-

µοσυνη εναντιον κυριου του χεου σου

14. ουκ απαδικησεις µισχον πενητος και ενδε-

ους εκ των αδελφων σου η εκ των προσηλυτων

των εν ταις πολεσιν σου

15. αυχηµερον αποδωσεις τον µισχον αυτου

ουκ επιδυσεται ο ηλιος επ αυτω οτι πενης εστιν

και εν αυτω εςει την ελπιδα και ου καταβοη-

σεται κατα σου προς κυριον και εσται εν σοι

αµαρτια

16. ουκ αποχανουνται πατερες υπερ τεκνων

και υιοι ουκ αποχανουνται υπερ πατερων εκα-

στος τη εαυτου αµαρτια αποχανειται

17. ουκ εκκλινεις κρισιν προσηλυτου και ορ-

ϕανου και ςηρας και ουκ ενεςυρασεις ιµατιον

ςηρας

18. και µνησχηση οτι οικετης ησχα εν γη

αιγυπτω και ελυτρωσατο σε κυριος ο χεος σου

εκειχεν δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το

ϱηµα τουτο

19. εαν δε αµησης αµητον εν τω αγρω σου

και επιλαχη δραγµα εν τω αγρω σου ουκ επα-

ναστραφηση λαβειν αυτο τω πτωςω και τω προ-

σηλυτω και τω ορφανω και τη ςηρα εσται ινα

ευλογηση σε κυριος ο χεος σου εν πασι τοις

εργοις των ςειρων σου

20. εαν δε ελαιαλογησης ουκ επαναστρεψεις

καλαµησασχαι τα οπισω σου τω προσηλυτω και

τω ορφανω και τη ςηρα εσται και µνησχηση οτι

οικετης ησχα εν γη αιγυπτω δια τουτο εγω σοι

εντελλοµαι ποιειν το ϱηµα τουτο

21. εαν δε τρυγησης τον αµπελωνα σου ουκ

επανατρυγησεις αυτον τα οπισω σου τω προση-

λυτω και τω ορφανω και τη ςηρα εσται

22. και µνησχηση οτι οικετης ησχα εν γη

αιγυπτω δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν

το ϱηµα τουτο

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-5m25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 εαν δε γενηται αντιλογια ανα µεσον

ανχρωπων και προσελχωσιν εις κρισιν και

κρινωσιν και δικαιωσωσιν τον δικαιον και κα-

ταγνωσιν του ασεβους

2. και εσται εαν αξιος η πληγων ο ασεβων και

καχιεις αυτον εναντι των κριτων και µαστιγωσο-

υσιν αυτον εναντιον αυτων κατα την ασεβειαν

αυτου αριχµω

3. τεσσαρακοντα µαστιγωσουσιν αυτον ου

προσχησουσιν εαν δε προσχωσιν µαστιγωσαι

αυτον υπερ ταυτας τας πληγας πλειους ασςη-

µονησει ο αδελφος σου εναντιον σου

4. ου ϕιµωσεις ϐουν αλοωντα

5. εαν δε κατοικωσιν αδελφοι επι το αυτο και

αποχανη εις εξ αυτων σπερµα δε µη η αυτω ουκ

εσται η γυνη του τεχνηκοτος εξω ανδρι µη εγγι-

Ϲοντι ο αδελφος του ανδρος αυτης εισελευσεται

προς αυτην και ληµψεται αυτην εαυτω γυναικα

και συνοικησει αυτη

6. και εσται το παιδιον ο εαν τεκη κατασταχη-

σεται εκ του ονοµατος του τετελευτηκοτος και

ουκ εξαλειφχησεται το ονοµα αυτου εξ ισραηλ

7. εαν δε µη ϐουληται ο ανχρωπος λαβειν την

γυναικα του αδελφου αυτου και αναβησεται η

γυνη επι την πυλην επι την γερουσιαν και ερει

ου χελει ο αδελφος του ανδρος µου αναστησαι

το ονοµα του αδελφου αυτου εν ισραηλ ουκ

ηχελησεν ο αδελφος του ανδρος µου

8. και καλεσουσιν αυτον η γερουσια της πο-

λεως αυτου και ερουσιν αυτω και στας ειπη ου

ϐουλοµαι λαβειν αυτην

9. και προσελχουσα η γυνη του αδελφου

αυτου εναντι της γερουσιας και υπολυσει το

υποδηµα αυτου το εν απο του ποδος αυτου και

εµπτυσεται εις το προσωπον αυτου και αποκρι-

χεισα ερει ουτως ποιησουσιν τω ανχρωπω ος

ουκ οικοδοµησει τον οικον του αδελφου αυτου
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10. και κληχησεται το ονοµα αυτου εν ισραηλ

οικος του υπολυχεντος το υποδηµα

11. εαν δε µαςωνται ανχρωποι επι το αυτο

ανχρωπος µετα του αδελφου αυτου και προ-

σελχη γυνη ενος αυτων εξελεσχαι τον ανδρα

αυτης εκ ςειρος του τυπτοντος αυτον και εκτε-

ινασα την ςειρα επιλαβηται των διδυµων αυτου

12. αποκοψεις την ςειρα αυτης ου ϕεισεται ο

οφχαλµος σου επ αυτη

13. ουκ εσται εν τω µαρσιππω σου σταχµιον

και σταχµιον µεγα η µικρον

14. ουκ εσται εν τη οικια σου µετρον και µε-

τρον µεγα η µικρον

15. σταχµιον αληχινον και δικαιον εσται σοι

και µετρον αληχινον και δικαιον εσται σοι ινα

πολυηµερος γενη επι της γης ης κυριος ο χεος

σου διδωσιν σοι εν κληρω

16. οτι ϐδελυγµα κυριω τω χεω σου πας ποιων

ταυτα πας ποιων αδικον

17. µνησχητι οσα εποιησεν σοι αµαληκ εν τη

οδω εκπορευοµενου σου εξ αιγυπτου

18. πως αντεστη σοι εν τη οδω και εκοψεν σου

την ουραγιαν τους κοπιωντας οπισω σου συ δε

επεινας και εκοπιας και ουκ εφοβηχη τον χεον

19. και εσται ηνικα εαν καταπαυση σε κυριος

ο χεος σου απο παντων των εςχρων σου των

κυκλω σου εν τη γη η κυριος ο χεος σου διδωσιν

σοι εν κληρω κατακληρονοµησαι εξαλειψεις το

ονοµα αµαληκ εκ της υπο τον ουρανον και ου

µη επιλαχη

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-5m26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 και εσται εαν εισελχης εις την γην ην

κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι εν κληρω και

κατακληρονοµησης αυτην και κατοικησης επ

αυτης

2. και ληµψη απο της απαρςης των καρπων

της γης σου ης κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι

και εµβαλεις εις καρταλλον και πορευση εις

τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο χεος σου

επικληχηναι το ονοµα αυτου εκει

3. και ελευση προς τον ιερεα ος εαν η εν ταις

ηµεραις εκειναις και ερεις προς αυτον αναγ-

γελλω σηµερον κυριω τω χεω µου οτι εισεληλυ-

χα εις την γην ην ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν

ηµων δουναι ηµιν

4. και ληµψεται ο ιερευς τον καρταλλον εκ

των ςειρων σου και χησει αυτον απεναντι του

χυσιαστηριου κυριου του χεου σου

5. και αποκριχηση και ερεις εναντι κυριου του

χεου σου συριαν απεβαλεν ο πατηρ µου και κα-

τεβη εις αιγυπτον και παρωκησεν εκει εν αρι-

χµω ϐραςει και εγενετο εκει εις εχνος µεγα και

πληχος πολυ και µεγα

6. και εκακωσαν ηµας οι αιγυπτιοι και εταπε-

ινωσαν ηµας και επεχηκαν ηµιν εργα σκληρα

7. και ανεβοησαµεν προς κυριον τον χεον

των πατερων ηµων και εισηκουσεν κυριος της

ϕωνης ηµων και ειδεν την ταπεινωσιν ηµων και

τον µοςχον ηµων και τον χλιµµον ηµων

8. και εξηγαγεν ηµας κυριος εξ αιγυπτου αυ-

τος εν ισςυι µεγαλη και εν ςειρι κραταια και

εν ϐραςιονι αυτου τω υψηλω και εν οραµασιν

µεγαλοις και εν σηµειοις και εν τερασιν

9. και εισηγαγεν ηµας εις τον τοπον τουτον και

εδωκεν ηµιν την γην ταυτην γην ϱεουσαν γαλα

και µελι

10. και νυν ιδου ενηνοςα την απαρςην των

γενηµατων της γης ης εδωκας µοι κυριε γην

ϱεουσαν γαλα και µελι και αφησεις αυτα απε-

ναντι κυριου του χεου σου και προσκυνησεις

εκει εναντι κυριου του χεου σου

11. και ευφρανχηση εν πασιν τοις αγαχοις οις

εδωκεν σοι κυριος ο χεος σου και τη οικια σου

συ και ο λευιτης και ο προσηλυτος ο εν σοι

12. εαν δε συντελεσης αποδεκατωσαι παν το

επιδεκατον των γενηµατων της γης σου εν τω

ετει τω τριτω το δευτερον επιδεκατον δωσεις τω

λευιτη και τω προσηλυτω και τω ορφανω και

τη ςηρα και ϕαγονται εν ταις πολεσιν σου και

εµπλησχησονται

13. και ερεις εναντιον κυριου του χεου σου

εξεκαχαρα τα αγια εκ της οικιας µου και εδω-

κα αυτα τω λευιτη και τω προσηλυτω και τω

ορφανω και τη ςηρα κατα πασας τας εντολας

ας ενετειλω µοι ου παρηλχον την εντολην σου

και ουκ επελαχοµην

14. και ουκ εφαγον εν οδυνη µου απ αυτων

ουκ εκαρπωσα απ αυτων εις ακαχαρτον ουκ

εδωκα απ αυτων τω τεχνηκοτι υπηκουσα της

ϕωνης κυριου του χεου µου εποιησα καχα ενε-

τειλω µοι
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15. κατιδε εκ του οικου του αγιου σου εκ

του ουρανου και ευλογησον τον λαον σου τον

ισραηλ και την γην ην εδωκας αυτοις καχα

ωµοσας τοις πατρασιν ηµων δουναι ηµιν γην

ϱεουσαν γαλα και µελι

16. εν τη ηµερα ταυτη κυριος ο χεος σου ενε-

τειλατο σοι ποιησαι παντα τα δικαιωµατα ταυτα

και τα κριµατα και ϕυλαξεσχε και ποιησετε αυ-

τα εξ ολης της καρδιας υµων και εξ ολης της

ψυςης υµων

17. τον χεον ειλου σηµερον ειναι σου χεον και

πορευεσχαι εν ταις οδοις αυτου και ϕυλασσε-

σχαι τα δικαιωµατα και τα κριµατα αυτου και

υπακουειν της ϕωνης αυτου

18. και κυριος ειλατο σε σηµερον γενεσχαι

σε αυτω λαον περιουσιον καχαπερ ειπεν σοι

ϕυλασσειν πασας τας εντολας αυτου

19. και ειναι σε υπερανω παντων των εχνων

ως εποιησεν σε ονοµαστον και καυςηµα και δο-

ξαστον ειναι σε λαον αγιον κυριω τω χεω σου

καχως ελαλησεν

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-5m27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και προσεταξεν µωυσης και η γερουσια

ισραηλ λεγων ϕυλασσεσχε πασας τας εντολας

ταυτας οσας εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον

2. και εσται η αν ηµερα διαβητε τον ιορδανην

εις την γην ην κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι και

στησεις σεαυτω λιχους µεγαλους και κονιασεις

αυτους κονια

3. και γραψεις επι των λιχων παντας τους λο-

γους του νοµου τουτου ως αν διαβητε τον ιορ-

δανην ηνικα εαν εισελχητε εις την γην ην κυ-

ϱιος ο χεος των πατερων σου διδωσιν σοι γην

ϱεουσαν γαλα και µελι ον τροπον ειπεν κυριος

ο χεος των πατερων σου σοι

4. και εσται ως αν διαβητε τον ιορδανην στησε-

τε τους λιχους τουτους ους εγω εντελλοµαι σοι

σηµερον εν ορει γαιβαλ και κονιασεις αυτους

κονια

5. και οικοδοµησεις εκει χυσιαστηριον κυριω

τω χεω σου χυσιαστηριον εκ λιχων ουκ επιβα-

λεις επ αυτους σιδηρον

6. λιχους ολοκληρους οικοδοµησεις χυσια-

στηριον κυριω τω χεω σου και ανοισεις επ αυτο

ολοκαυτωµατα κυριω τω χεω σου

7. και χυσεις εκει χυσιαν σωτηριου κυριω τω

χεω σου και ϕαγη και εµπλησχηση και ευφρα-

νχηση εναντιον κυριου του χεου σου

8. και γραψεις επι των λιχων παντα τον νοµον

τουτον σαφως σφοδρα

9. και ελαλησεν µωυσης και οι ιερεις οι λευ-

ιται παντι ισραηλ λεγοντες σιωπα και ακουε

ισραηλ εν τη ηµερα ταυτη γεγονας εις λαον

κυριω τω χεω σου

10. και εισακουση της ϕωνης κυριου του χεου

σου και ποιησεις πασας τας εντολας αυτου και

τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι

σηµερον

11. και ενετειλατο µωυσης τω λαω εν τη ηµε-

ϱα εκεινη λεγων

12. ουτοι στησονται ευλογειν τον λαον εν ορει

γαριζιν διαβαντες τον ιορδανην συµεων λευι ιο-

υδας ισσαςαρ ιωσηφ και ϐενιαµιν

13. και ουτοι στησονται επι της καταρας εν

ορει γαιβαλ ϱουβην γαδ και ασηρ Ϲαβουλων

δαν και νεφχαλι

14. και αποκριχεντες οι λευιται ερουσιν παντι

ισραηλ ϕωνη µεγαλη

15. επικαταρατος ανχρωπος οστις ποιησει

γλυπτον και ςωνευτον ϐδελυγµα κυριω εργον

ςειρων τεςνιτου και χησει αυτο εν αποκρυφω

και αποκριχεις πας ο λαος ερουσιν γενοιτο

16. επικαταρατος ο ατιµαζων πατερα αυτου η

µητερα αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

17. επικαταρατος ο µετατιχεις ορια του πλη-

σιον και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

18. επικαταρατος ο πλανων τυφλον εν οδω

και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

19. επικαταρατος ος αν εκκλινη κρισιν προ-

σηλυτου και ορφανου και ςηρας και ερουσιν

πας ο λαος γενοιτο

20. επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα γυναικος

του πατρος αυτου οτι απεκαλυψεν συγκαλυµ-

µα του πατρος αυτου και ερουσιν πας ο λαος

γενοιτο

21. επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα παντος

κτηνους και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο
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22. επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα αδελφης

εκ πατρος η εκ µητρος αυτου και ερουσιν πας

ο λαος γενοιτο

23. επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα πενχε-

ϱας αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο επι-

καταρατος ο κοιµωµενος µετα αδελφης γυνα-

ικος αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

24. επικαταρατος ο τυπτων τον πλησιον αυτου

δολω και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

25. επικαταρατος ος αν λαβη δωρα παταξαι

ψυςην αιµατος αχωου και ερουσιν πας ο λαος

γενοιτο

26. επικαταρατος πας ανχρωπος ος ουκ εµµε-

νει εν πασιν τοις λογοις του νοµου τουτου του

ποιησαι αυτους και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-5m28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 και εσται ως αν διαβητε τον ιορδανην

εις την γην ην κυριος ο χεος υµων διδωσιν υµιν

εαν ακοη εισακουσητε της ϕωνης κυριου του

χεου υµων ϕυλασσειν και ποιειν πασας τας εν-

τολας αυτου ας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον

και δωσει σε κυριος ο χεος σου υπερανω παν-

των των εχνων της γης

2. και ηξουσιν επι σε πασαι αι ευλογιαι αυ-

ται και ευρησουσιν σε εαν ακοη ακουσης της

ϕωνης κυριου του χεου σου

3. ευλογηµενος συ εν πολει και ευλογηµενος

συ εν αγρω

4. ευλογηµενα τα εκγονα της κοιλιας σου και

τα γενηµατα της γης σου τα ϐουκολια των ϐοων

σου και τα ποιµνια των προβατων σου

5. ευλογηµεναι αι αποχηκαι σου και τα εγκα-

ταλειµµατα σου

6. ευλογηµενος συ εν τω εισπορευεσχαι σε και

ευλογηµενος συ εν τω εκπορευεσχαι σε

7. παραδω κυριος ο χεος σου τους εςχρο-

υς σου τους ανχεστηκοτας σοι συντετριµµενους

προ προσωπου σου οδω µια εξελευσονται προς

σε και εν επτα οδοις ϕευξονται απο προσωπου

σου

8. αποστειλαι κυριος επι σε την ευλογιαν εν

τοις ταµιειοις σου και εν πασιν ου αν επιβαλης

την ςειρα σου επι της γης ης κυριος ο χεος σου

διδωσιν σοι

9. αναστησαι σε κυριος ο χεος σου εαυτω λαον

αγιον ον τροπον ωµοσεν τοις πατρασιν σου εαν

εισακουσης της ϕωνης κυριου του χεου σου και

πορευχης εν ταις οδοις αυτου

10. και οψονται σε παντα τα εχνη της γης οτι

το ονοµα κυριου επικεκληται σοι και ϕοβηχη-

σονται σε

11. και πληχυνει σε κυριος ο χεος σου εις

αγαχα επι τοις εκγονοις της κοιλιας σου και επι

τοις γενηµασιν της γης σου και επι τοις εκγονοις

των κτηνων σου επι της γης ης ωµοσεν κυριος

τοις πατρασιν σου δουναι σοι

12. ανοιξαι σοι κυριος τον χησαυρον αυτου

τον αγαχον τον ουρανον δουναι τον υετον τη γη

σου επι καιρου αυτου ευλογησαι παντα τα εργα

των ςειρων σου και δανιεις εχνεσιν πολλοις συ

δε ου δανιη και αρξεις συ εχνων πολλων σου

δε ουκ αρξουσιν

13. καταστησαι σε κυριος ο χεος σου εις κε-

ϕαλην και µη εις ουραν και εση τοτε επανω και

ουκ εση υποκατω εαν ακουσης των εντολων

κυριου του χεου σου οσα εγω εντελλοµαι σοι

σηµερον ϕυλασσειν και ποιειν

14. ου παραβηση απο παντων των λογων ων

εγω εντελλοµαι σοι σηµερον δεξια ουδε αριστε-

ϱα πορευεσχαι οπισω χεων ετερων λατρευειν

αυτοις

15. και εσται εαν µη εισακουσης της ϕωνης

κυριου του χεου σου ϕυλασσειν και ποιειν πα-

σας τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι

σοι σηµερον και ελευσονται επι σε πασαι αι κα-

ταραι αυται και καταληµψονται σε

16. επικαταρατος συ εν πολει και επικαταρα-

τος συ εν αγρω

17. επικαταρατοι αι αποχηκαι σου και τα εγ-

καταλειµµατα σου

18. επικαταρατα τα εκγονα της κοιλιας σου

και τα γενηµατα της γης σου τα ϐουκολια των

ϐοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου

19. επικαταρατος συ εν τω εκπορευεσχαι σε

και επικαταρατος συ εν τω εισπορευεσχαι σε

20. εξαποστειλαι κυριος σοι την ενδειαν και

την εκλιµιαν και την αναλωσιν επι παντα ου

αν επιβαλης την ςειρα σου οσα εαν ποιησης
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εως αν εξολεχρευση σε και εως αν απολεση σε

εν ταςει δια τα πονηρα επιτηδευµατα σου διοτι

εγκατελιπες µε

21. προσκολλησαι κυριος εις σε τον χανατον

εως αν εξαναλωση σε απο της γης εις ην συ

εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην

22. παταξαι σε κυριος απορια και πυρετω και

ϱιγει και ερεχισµω και ϕονω και ανεµοφχορια

και τη ωςρα και καταδιωξονται σε εως αν απο-

λεσωσιν σε

23. και εσται σοι ο ουρανος ο υπερ κεφαλης

σου ςαλκους και η γη η υποκατω σου σιδηρα

24. δωη κυριος τον υετον τη γη σου κονιορτον

και ςους εκ του ουρανου καταβησεται επι σε

εως αν εκτριψη σε και εως αν απολεση σε

25. δωη σε κυριος επικοπην εναντιον των

εςχρων σου εν οδω µια εξελευση προς αυτους

και εν επτα οδοις ϕευξη απο προσωπου αυτων

και εση εν διασπορα εν πασαις ταις ϐασιλειαις

της γης

26. και εσονται οι νεκροι υµων καταβρωµα

τοις πετεινοις του ουρανου και τοις χηριοις της

γης και ουκ εσται ο αποσοβων

27. παταξαι σε κυριος εν ελκει αιγυπτιω εν

ταις εδραις και ψωρα αγρια και κνηφη ωστε µη

δυνασχαι σε ιαχηναι

28. παταξαι σε κυριος παραπληξια και αορα-

σια και εκστασει διανοιας

29. και εση ψηλαφων µεσηµβριας ωσει ψη-

λαφησαι ο τυφλος εν τω σκοτει και ουκ ευοδω-

σει τας οδους σου και εση τοτε αδικουµενος και

διαρπαζοµενος πασας τας ηµερας και ουκ εσται

σοι ο ϐοηχων

30. γυναικα ληµψη και ανηρ ετερος εξει αυ-

την οικιαν οικοδοµησεις και ουκ οικησεις εν

αυτη αµπελωνα ϕυτευσεις και ου τρυγησεις αυ-

τον

31. ο µοσςος σου εσφαγµενος εναντιον σου

και ου ϕαγη εξ αυτου ο ονος σου ηρπασµενος

απο σου και ουκ αποδοχησεται σοι τα προβατα

σου δεδοµενα τοις εςχροις σου και ουκ εσται

σοι ο ϐοηχων

32. οι υιοι σου και αι χυγατερες σου δεδοµε-

ναι εχνει ετερω και οι οφχαλµοι σου ϐλεψονται

σφακελιζοντες εις αυτα και ουκ ισςυσει η ςειρ

σου

33. τα εκφορια της γης σου και παντας τους

πονους σου ϕαγεται εχνος ο ουκ επιστασαι και

εση αδικουµενος και τεχραυσµενος πασας τας

ηµερας

34. και εση παραπληκτος δια τα οραµατα των

οφχαλµων σου α ϐλεψη

35. παταξαι σε κυριος εν ελκει πονηρω επι τα

γονατα και επι τας κνηµας ωστε µη δυνασχαι

σε ιαχηναι απο ιςνους των ποδων σου εως της

κορυφης σου

36. απαγαγοι κυριος σε και τους αρςοντας σου

ους εαν καταστησης επι σεαυτον εις εχνος ο ουκ

επιστασαι συ και οι πατερες σου και λατρευσεις

εκει χεοις ετεροις ξυλοις και λιχοις

37. και εση εκει εν αινιγµατι και παραβολη

και διηγηµατι εν πασιν τοις εχνεσιν εις ους αν

απαγαγη σε κυριος εκει

38. σπερµα πολυ εξοισεις εις το πεδιον και

ολιγα εισοισεις οτι κατεδεται αυτα η ακρις

39. αµπελωνα ϕυτευσεις και κατεργα και

οινον ου πιεσαι ουδε ευφρανχηση εξ αυτου οτι

καταφαγεται αυτα ο σκωληξ

40. ελαιαι εσονται σοι εν πασι τοις οριοις σου

και ελαιον ου ςριση οτι εκρυησεται η ελαια σου

41. υιους και χυγατερας γεννησεις και ουκ

εσονται σοι απελευσονται γαρ εν αιςµαλωσια

42. παντα τα ξυλινα σου και τα γενηµατα της

γης σου εξαναλωσει η ερυσιβη

43. ο προσηλυτος ος εστιν εν σοι αναβησεται

επι σε ανω ανω συ δε καταβηση κατω κατω

44. ουτος δανιει σοι συ δε τουτω ου δανιεις

ουτος εσται κεφαλη συ δε εση ουρα

45. και ελευσονται επι σε πασαι αι καταραι

αυται και καταδιωξονται σε και καταληµψονται

σε εως αν εξολεχρευση σε και εως αν απολεση

σε οτι ουκ εισηκουσας της ϕωνης κυριου του

χεου σου ϕυλαξαι τας εντολας αυτου και τα

δικαιωµατα αυτου οσα ενετειλατο σοι

46. και εσται εν σοι σηµεια και τερατα και εν

τω σπερµατι σου εως του αιωνος

47. ανχ ων ουκ ελατρευσας κυριω τω χεω σου

εν ευφροσυνη και αγαχη καρδια δια το πληχος

παντων

48. και λατρευσεις τοις εςχροις σου ους επα-

ποστελει κυριος επι σε εν λιµω και εν διψει και
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εν γυµνοτητι και εν εκλειψει παντων και επιχη-

σει κλοιον σιδηρουν επι τον τραςηλον σου εως

αν εξολεχρευση σε

49. επαξει κυριος επι σε εχνος µακροχεν απ

εσςατου της γης ωσει ορµηµα αετου εχνος ο ουκ

ακουση της ϕωνης αυτου

50. εχνος αναιδες προσωπω οστις ου χαυµα-

σει προσωπον πρεσβυτου και νεον ουκ ελεησει

51. και κατεδεται τα εκγονα των κτηνων σου

και τα γενηµατα της γης σου ωστε µη καταλιπε-

ιν σοι σιτον οινον ελαιον τα ϐουκολια των ϐοων

σου και τα ποιµνια των προβατων σου εως αν

απολεση σε

52. και εκτριψη σε εν πασαις ταις πολεσιν σου

εως αν καχαιρεχωσιν τα τειςη σου τα υψηλα

και τα οςυρα εφ οις συ πεποιχας επ αυτοις εν

παση τη γη σου και χλιψει σε εν πασαις ταις

πολεσιν σου αις εδωκεν σοι κυριος ο χεος σου

53. και ϕαγη τα εκγονα της κοιλιας σου κρεα

υιων σου και χυγατερων σου οσα εδωκεν σοι

κυριος ο χεος σου εν τη στενοςωρια σου και εν

τη χλιψει σου η χλιψει σε ο εςχρος σου

54. ο απαλος εν σοι και ο τρυφερος σφοδρα

ϐασκανει τω οφχαλµω τον αδελφον και την γυ-

ναικα την εν τω κολπω αυτου και τα καταλε-

λειµµενα τεκνα α αν καταλειφχη

55. ωστε δουναι ενι αυτων απο των σαρκων

των τεκνων αυτου ων αν κατεσχη δια το µη κα-

ταλειφχηναι αυτω µηχεν εν τη στενοςωρια σου

και εν τη χλιψει σου η αν χλιψωσιν σε οι εςχροι

σου εν πασαις ταις πολεσιν σου

56. και η απαλη εν υµιν και η τρυφερα σφο-

δρα ης ουςι πειραν ελαβεν ο πους αυτης ϐα-

ινειν επι της γης δια την τρυφεροτητα και δια

την απαλοτητα ϐασκανει τω οφχαλµω αυτης

τον ανδρα αυτης τον εν τω κολπω αυτης και

τον υιον και την χυγατερα αυτης

57. και το ςοριον αυτης το εξελχον δια των

µηρων αυτης και το τεκνον ο αν τεκη καταφα-

γεται γαρ αυτα δια την ενδειαν παντων κρυφη

εν τη στενοςωρια σου και εν τη χλιψει σου η

χλιψει σε ο εςχρος σου εν πασαις ταις πολεσιν

σου

58. εαν µη εισακουσητε ποιειν παντα τα ϱηµα-

τα του νοµου τουτου τα γεγραµµενα εν τω ϐι-

ϐλιω τουτω ϕοβεισχαι το ονοµα το εντιµον και

το χαυµαστον τουτο κυριον τον χεον σου

59. και παραδοξασει κυριος τας πληγας σου

και τας πληγας του σπερµατος σου πληγας µε-

γαλας και χαυµαστας και νοσους πονηρας και

πιστας

60. και επιστρεψει επι σε πασαν την οδυνην

αιγυπτου την πονηραν ην διευλαβου απο προ-

σωπου αυτων και κολληχησονται εν σοι

61. και πασαν µαλακιαν και πασαν πληγην

την µη γεγραµµενην εν τω ϐιβλιω του νοµου το-

υτου επαξει κυριος επι σε εως αν εξολεχρευση

σε

62. και καταλειφχησεσχε εν αριχµω ϐραςει

ανχ ων οτι ητε ωσει τα αστρα του ουρανου τω

πληχει οτι ουκ εισηκουσατε της ϕωνης κυριου

του χεου υµων

63. και εσται ον τροπον ευφρανχη κυριος εφ

υµιν ευ ποιησαι υµας και πληχυναι υµας ουτως

ευφρανχησεται κυριος εφ υµιν εξολεχρευσαι

υµας και εξαρχησεσχε απο της γης εις ην υµεις

εισπορευεσχε εκει κληρονοµησαι αυτην

64. και διασπερει σε κυριος ο χεος σου εις

παντα τα εχνη απ ακρου της γης εως ακρου της

γης και δουλευσεις εκει χεοις ετεροις ξυλοις

και λιχοις ους ουκ ηπιστω συ και οι πατερες

σου

65. αλλα και εν τοις εχνεσιν εκεινοις ουκ

αναπαυσει σε ουδ ου µη γενηται στασις τω ιςνει

του ποδος σου και δωσει σοι κυριος εκει καρ-

διαν αχυµουσαν και εκλειποντας οφχαλµους

και τηκοµενην ψυςην

66. και εσται η Ϲωη σου κρεµαµενη απεναντι

των οφχαλµων σου και ϕοβηχηση ηµερας και

νυκτος και ου πιστευσεις τη Ϲωη σου

67. το πρωι ερεις πως αν γενοιτο εσπερα και

το εσπερας ερεις πως αν γενοιτο πρωι απο του

ϕοβου της καρδιας σου α ϕοβηχηση και απο

των οραµατων των οφχαλµων σου ων οψη

68. και αποστρεψει σε κυριος εις αιγυπτον εν

πλοιοις και εν τη οδω η ειπα ου προσχησεσχε

ετι ιδειν αυτην και πραχησεσχε εκει τοις εςχρο-

ις υµων εις παιδας και παιδισκας και ουκ εσται

ο κτωµενος

69. ουτοι οι λογοι της διαχηκης ους ενετειλατο

κυριος µωυση στησαι τοις υιοις ισραηλ εν γη

µωαβ πλην της διαχηκης ης διεχετο αυτοις εν

ςωρηβ
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Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-5m29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και εκαλεσεν µωυσης παντας τους υιους

ισραηλ και ειπεν προς αυτους υµεις εωρακατε

παντα οσα εποιησεν κυριος εν γη αιγυπτω ενω-

πιον υµων ϕαραω και τοις χεραπουσιν αυτου

και παση τη γη αυτου

2. τους πειρασµους τους µεγαλους ους εωρα-

κασιν οι οφχαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα

τα µεγαλα εκεινα

3. και ουκ εδωκεν κυριος ο χεος υµιν καρ-

διαν ειδεναι και οφχαλµους ϐλεπειν και ωτα

ακουειν εως της ηµερας ταυτης

4. και ηγαγεν υµας τεσσαρακοντα ετη εν τη

ερηµω ουκ επαλαιωχη τα ιµατια υµων και τα

υποδηµατα υµων ου κατετριβη απο των ποδων

υµων

5. αρτον ουκ εφαγετε οινον και σικερα ουκ

επιετε ινα γνωτε οτι ουτος κυριος ο χεος υµων

6. και ηλχετε εως του τοπου τουτου και εξη-

λχεν σηων ϐασιλευς εσεβων και ωγ ϐασιλευς

της ϐασαν εις συναντησιν ηµιν εν πολεµω και

επαταξαµεν αυτους

7. και ελαβοµεν την γην αυτων και εδωκα αυ-

την εν κληρω τω ϱουβην και τω γαδδι και τω

ηµισει ϕυλης µανασση

8. και ϕυλαξεσχε ποιειν παντας τους λογους

της διαχηκης ταυτης ινα συνητε παντα οσα πο-

ιησετε

9. υµεις εστηκατε παντες σηµερον εναντιον

κυριου του χεου υµων οι αρςιφυλοι υµων και η

γερουσια υµων και οι κριται υµων και οι γραµ-

µατοεισαγωγεις υµων πας ανηρ ισραηλ

10. αι γυναικες υµων και τα εκγονα υµων και

ο προσηλυτος ο εν µεσω της παρεµβολης υµων

απο ξυλοκοπου υµων και εως υδροφορου υµων

11. παρελχειν εν τη διαχηκη κυριου του χεου

σου και εν ταις αραις αυτου οσα κυριος ο χεος

σου διατιχεται προς σε σηµερον

12. ινα στηση σε αυτω εις λαον και αυτος εσται

σου χεος ον τροπον ειπεν σοι και ον τροπον

ωµοσεν τοις πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ

και ιακωβ

13. και ους υµιν µονοις εγω διατιχεµαι την

διαχηκην ταυτην και την αραν ταυτην

14. αλλα και τοις ωδε ουσι µεχ ηµων σηµε-

ϱον εναντιον κυριου του χεου υµων και τοις µη

ουσιν µεχ ηµων ωδε σηµερον

15. οτι υµεις οιδατε ως κατωκησαµεν εν γη

αιγυπτω και παρηλχοµεν εν µεσω των εχνων

ους παρηλχετε

16. και ειδετε τα ϐδελυγµατα αυτων και τα

ειδωλα αυτων ξυλον και λιχον αργυριον και

ςρυσιον α εστιν παρ αυτοις

17. µη τις εστιν εν υµιν ανηρ η γυνη η πατρια

η ϕυλη τινος η διανοια εξεκλινεν απο κυριου

του χεου υµων πορευεσχαι λατρευειν τοις χεοις

των εχνων εκεινων µη τις εστιν εν υµιν ϱιζα ανω

ϕυουσα εν ςολη και πικρια

18. και εσται εαν ακουση τα ϱηµατα της αρας

ταυτης και επιφηµισηται εν τη καρδια αυτου λε-

γων οσια µοι γενοιτο οτι εν τη αποπλανησει της

καρδιας µου πορευσοµαι ινα µη συναπολεση ο

αµαρτωλος τον αναµαρτητον

19. ου µη χεληση ο χεος ευιλατευσαι αυτω

αλλ η τοτε εκκαυχησεται οργη κυριου και ο

Ϲηλος αυτου εν τω ανχρωπω εκεινω και κολλ-

ηχησονται εν αυτω πασαι αι αραι της διαχηκης

ταυτης αι γεγραµµεναι εν τω ϐιβλιω του νοµου

τουτου και εξαλειψει κυριος το ονοµα αυτου εκ

της υπο τον ουρανον

20. και διαστελει αυτον κυριος εις κακα εκ

παντων των υιων ισραηλ κατα πασας τας αρας

της διαχηκης τας γεγραµµενας εν τω ϐιβλιω του

νοµου τουτου

21. και ερουσιν η γενεα η ετερα οι υιοι υµων οι

αναστησονται µεχ υµας και ο αλλοτριος ος αν

ελχη εκ γης µακροχεν και οψονται τας πλη-

γας της γης εκεινης και τας νοσους αυτης ας

απεστειλεν κυριος επ αυτην

22. χειον και αλα κατακεκαυµενον πασα η

γη αυτης ου σπαρησεται ουδε ανατελει ουδε

µη αναβη επ αυτην παν ςλωρον ωσπερ κατε-

στραφη σοδοµα και γοµορρα αδαµα και σεβωιµ

ας κατεστρεψεν κυριος εν χυµω και οργη

23. και ερουσιν παντα τα εχνη δια τι εποιησεν

κυριος ουτως τη γη ταυτη τις ο χυµος της οργης

ο µεγας ουτος

24. και ερουσιν οτι κατελιποσαν την διαχηκην

κυριου του χεου των πατερων αυτων α διεχετο

τοις πατρασιν αυτων οτε εξηγαγεν αυτους εκ

γης αιγυπτου
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25. και πορευχεντες ελατρευσαν χεοις ετερο-

ις και προσεκυνησαν αυτοις οις ουκ ηπισταντο

ουδε διενειµεν αυτοις

26. και ωργισχη χυµω κυριος επι την γην εκε-

ινην επαγαγειν επ αυτην κατα πασας τας κατα-

ϱας τας γεγραµµενας εν τω ϐιβλιω του νοµου

τουτου

27. και εξηρεν αυτους κυριος απο της γης αυ-

των εν χυµω και οργη και παροξυσµω µεγαλω

σφοδρα και εξεβαλεν αυτους εις γην ετεραν

ωσει νυν

28. τα κρυπτα κυριω τω χεω ηµων τα δε ϕα-

νερα ηµιν και τοις τεκνοις ηµων εις τον αιωνα

ποιειν παντα τα ϱηµατα του νοµου τουτου

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-5m30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 και εσται ως αν ελχωσιν επι σε παν-

τα τα ϱηµατα ταυτα η ευλογια και η καταρα

ην εδωκα προ προσωπου σου και δεξη εις την

καρδιαν σου εν πασιν τοις εχνεσιν ου εαν σε

διασκορπιση κυριος εκει

2. και επιστραφηση επι κυριον τον χεον σου

και υπακουση της ϕωνης αυτου κατα παντα οσα

εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εξ ολης της καρ-

διας σου και εξ ολης της ψυςης σου

3. και ιασεται κυριος τας αµαρτιας σου και

ελεησει σε και παλιν συναξει σε εκ παντων των

εχνων εις ους διεσκορπισεν σε κυριος εκει

4. εαν η η διασπορα σου απ ακρου του ουρα-

νου εως ακρου του ουρανου εκειχεν συναξει

σε κυριος ο χεος σου και εκειχεν ληµψεται σε

κυριος ο χεος σου

5. και εισαξει σε κυριος ο χεος σου εις την γην

ην εκληρονοµησαν οι πατερες σου και κληρο-

νοµησεις αυτην και ευ σε ποιησει και πλεονα-

στον σε ποιησει υπερ τους πατερας σου

6. και περικαχαριει κυριος την καρδιαν σου

και την καρδιαν του σπερµατος σου αγαπαν κυ-

ϱιον τον χεον σου εξ ολης της καρδιας σου και

εξ ολης της ψυςης σου ινα Ϲης συ

7. και δωσει κυριος ο χεος σου τας αρας ταυ-

τας επι τους εςχρους σου και επι τους µισουντας

σε οι εδιωξαν σε

8. και συ επιστραφηση και εισακουση της

ϕωνης κυριου του χεου σου και ποιησεις τας

εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµε-

ϱον

9. και πολυωρησει σε κυριος ο χεος σου εν

παντι εργω των ςειρων σου εν τοις εκγονοις της

κοιλιας σου και εν τοις γενηµασιν της γης σου

και εν τοις εκγονοις των κτηνων σου οτι επι-

στρεψει κυριος ο χεος σου ευφρανχηναι επι σε

εις αγαχα καχοτι ηυφρανχη επι τοις πατρασιν

σου

10. εαν εισακουσης της ϕωνης κυριου του χε-

ου σου ϕυλασσεσχαι και ποιειν πασας τας εν-

τολας αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τας

κρισεις αυτου τας γεγραµµενας εν τω ϐιβλιω

του νοµου τουτου εαν επιστραφης επι κυριον

τον χεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ

ολης της ψυςης σου

11. οτι η εντολη αυτη ην εγω εντελλοµαι σοι

σηµερον ους υπερογκος εστιν ουδε µακραν απο

σου

12. ουκ εν τω ουρανω ανω εστιν λεγων τις

αναβησεται ηµιν εις τον ουρανον και ληµψεται

αυτην ηµιν και ακουσαντες αυτην ποιησοµεν

13. ουδε περαν της χαλασσης εστιν λεγων τις

διαπερασει ηµιν εις το περαν της χαλασσης και

ληµψεται ηµιν αυτην και ακουστην ηµιν ποιη-

σει αυτην και ποιησοµεν

14. εστιν σου εγγυς το ϱηµα σφοδρα εν τω

στοµατι σου και εν τη καρδια σου και εν ταις

ςερσιν σου αυτο ποιειν

15. ιδου δεδωκα προ προσωπου σου σηµερον

την Ϲωην και τον χανατον το αγαχον και το κα-

κον

16. εαν εισακουσης τας εντολας κυριου του

χεου σου ας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγα-

παν κυριον τον χεον σου πορευεσχαι εν πασαις

ταις οδοις αυτου ϕυλασσεσχαι τα δικαιωµατα

αυτου και τας κρισεις αυτου και Ϲησεσχε και

πολλοι εσεσχε και ευλογησει σε κυριος ο χεος

σου εν παση τη γη εις ην εισπορευη εκει κλη-

ϱονοµησαι αυτην

17. και εαν µεταστη η καρδια σου και µη εισα-

κουσης και πλανηχεις προσκυνησης χεοις ετε-

ϱοις και λατρευσης αυτοις

18. αναγγελλω σοι σηµερον οτι απωλεια απο-

λεισχε και ου µη πολυηµεροι γενησχε επι της
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γης ης κυριος ο χεος σου διδωσιν σοι εις ην υµε-

ις διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι

αυτην

19. διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρα-

νον και την γην την Ϲωην και τον χανατον δε-

δωκα προ προσωπου υµων την ευλογιαν και

την καταραν εκλεξαι την Ϲωην ινα Ϲης συ και

το σπερµα σου

20. αγαπαν κυριον τον χεον σου εισακουειν

της ϕωνης αυτου και εςεσχαι αυτου οτι τουτο η

Ϲωη σου και η µακροτης των ηµερων σου κα-

τοικειν σε επι της γης ης ωµοσεν κυριος τοις

πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δο-

υναι αυτοις

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-5m31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 και συνετελεσεν µωυσης λαλων παντας

τους λογους τουτους προς παντας υιους ισραηλ

2. και ειπεν προς αυτους εκατον και εικοσι

ετων εγω ειµι σηµερον ου δυνησοµαι ετι εισπο-

ϱευεσχαι και εκπορευεσχαι κυριος δε ειπεν

προς µε ου διαβηση τον ιορδανην τουτον

3. κυριος ο χεος σου ο προπορευοµενος προ

προσωπου σου αυτος εξολεχρευσει τα εχνη

ταυτα απο προσωπου σου και κατακληρονοµη-

σεις αυτους και ιησους ο προπορευοµενος προ

προσωπου σου καχα ελαλησεν κυριος

4. και ποιησει κυριος αυτοις καχα εποιησεν

σηων και ωγ τοις δυσι ϐασιλευσιν των αµορ-

ϱαιων οι ησαν περαν του ιορδανου και τη γη

αυτων καχοτι εξωλεχρευσεν αυτους

5. και παρεδωκεν αυτους κυριος υµιν και πο-

ιησετε αυτοις καχοτι ενετειλαµην υµιν

6. ανδριζου και ισςυε µη ϕοβου µηδε δειλια

µηδε πτοηχης απο προσωπου αυτων οτι κυριος

ο χεος σου ο προπορευοµενος µεχ υµων εν υµιν

ου µη σε ανη ουτε µη σε εγκαταλιπη

7. και εκαλεσεν µωυσης ιησουν και ειπεν

αυτω εναντι παντος ισραηλ ανδριζου και ισςυε

συ γαρ εισελευση προ προσωπου του λαου το-

υτου εις την γην ην ωµοσεν κυριος τοις πατρα-

σιν ηµων δουναι αυτοις και συ κατακληρονοµη-

σεις αυτην αυτοις

8. και κυριος ο συµπορευοµενος µετα σου ουκ

ανησει σε ουδε µη εγκαταλιπη σε µη ϕοβου

µηδε δειλια

9. και εγραψεν µωυσης τα ϱηµατα του νοµου

τουτου εις ϐιβλιον και εδωκεν τοις ιερευσιν τοις

υιοις λευι τοις αιρουσιν την κιβωτον της δια-

χηκης κυριου και τοις πρεσβυτεροις των υιων

ισραηλ

10. και ενετειλατο αυτοις µωυσης εν τη ηµερα

εκεινη λεγων µετα επτα ετη εν καιρω ενιαυτου

αφεσεως εν εορτη σκηνοπηγιας

11. εν τω συµπορευεσχαι παντα ισραηλ οφχη-

ναι ενωπιον κυριου του χεου σου εν τω τοπω ω

αν εκλεξηται κυριος αναγνωσεσχε τον νοµον

τουτον εναντιον παντος ισραηλ εις τα ωτα αυ-

των

12. εκκλησιασας τον λαον τους ανδρας και

τας γυναικας και τα εκγονα και τον προσηλυτον

τον εν ταις πολεσιν υµων ινα ακουσωσιν και

ινα µαχωσιν ϕοβεισχαι κυριον τον χεον υµων

και ακουσονται ποιειν παντας τους λογους του

νοµου τουτου

13. και οι υιοι αυτων οι ουκ οιδασιν ακουσον-

ται και µαχησονται ϕοβεισχαι κυριον τον χεον

υµων πασας τας ηµερας οσας αυτοι Ϲωσιν επι

της γης εις ην υµεις διαβαινετε τον ιορδανην

εκει κληρονοµησαι αυτην

14. και ειπεν κυριος προς µωυσην ιδου ηγγι-

κασιν αι ηµεραι του χανατου σου καλεσον ιη-

σουν και στητε παρα τας χυρας της σκηνης του

µαρτυριου και εντελουµαι αυτω και επορευχη

µωυσης και ιησους εις την σκηνην του µαρτυ-

ϱιου και εστησαν παρα τας χυρας της σκηνης

του µαρτυριου

15. και κατεβη κυριος εν νεφελη και εστη πα-

ϱα τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου και

εστη ο στυλος της νεφελης παρα τας χυρας της

σκηνης

16. και ειπεν κυριος προς µωυσην ιδου συ κο-

ιµα µετα των πατερων σου και αναστας ο λα-

ος ουτος εκπορνευσει οπισω χεων αλλοτριων

της γης εις ην ουτος εισπορευεται εκει εις αυ-

την και εγκαταλειψουσιν µε και διασκεδασο-

υσιν την διαχηκην µου ην διεχεµην αυτοις

17. και οργισχησοµαι χυµω εις αυτους εν τη

ηµερα εκεινη και καταλειψω αυτους και απο-

στρεψω το προσωπον µου απ αυτων και εσται
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καταβρωµα και ευρησουσιν αυτον κακα πολλα

και χλιψεις και ερει εν τη ηµερα εκεινη διοτι

ουκ εστιν κυριος ο χεος µου εν εµοι ευροσαν µε

τα κακα ταυτα

18. εγω δε αποστροφη αποστρεψω το προσω-

πον µου απ αυτων εν τη ηµερα εκεινη δια πα-

σας τας κακιας ας εποιησαν οτι επεστρεψαν επι

χεους αλλοτριους

19. και νυν γραψατε τα ϱηµατα της ωδης ταυ-

της και διδαξετε αυτην τους υιους ισραηλ και

εµβαλειτε αυτην εις το στοµα αυτων ινα γενηται

µοι η ωδη αυτη εις µαρτυριον εν υιοις ισραηλ

20. εισαξω γαρ αυτους εις την γην την αγαχην

ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων δουναι αυτοις

γην ϱεουσαν γαλα και µελι και ϕαγονται και

εµπλησχεντες κορησουσιν και επιστραφησον-

ται επι χεους αλλοτριους και λατρευσουσιν αυ-

τοις και παροξυνουσιν µε και διασκεδασουσιν

την διαχηκην µου

21. και αντικαταστησεται η ωδη αυτη κα-

τα προσωπον µαρτυρουσα ου γαρ µη επιλη-

σχη απο στοµατος αυτων και απο στοµατος του

σπερµατος αυτων εγω γαρ οιδα την πονηριαν

αυτων οσα ποιουσιν ωδε σηµερον προ του εισα-

γαγειν µε αυτους εις την γην την αγαχην ην

ωµοσα τοις πατρασιν αυτων

22. και εγραψεν µωυσης την ωδην ταυτην εν

εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτην τους υιους

ισραηλ

23. και ενετειλατο µωυσης ιησοι και ειπεν

αυτω ανδριζου και ισςυε συ γαρ εισαξεις το-

υς υιους ισραηλ εις την γην ην ωµοσεν κυριος

αυτοις και αυτος εσται µετα σου

24. ηνικα δε συνετελεσεν µωυσης γραφων

παντας τους λογους του νοµου τουτου εις ϐι-

ϐλιον εως εις τελος

25. και ενετειλατο τοις λευιταις τοις αιρουσιν

την κιβωτον της διαχηκης κυριου λεγων

26. λαβοντες το ϐιβλιον του νοµου τουτου χη-

σετε αυτο εκ πλαγιων της κιβωτου της διαχηκης

κυριου του χεου υµων και εσται εκει εν σοι εις

µαρτυριον

27. οτι εγω επισταµαι τον ερεχισµον σου και

τον τραςηλον σου τον σκληρον ετι γαρ εµου

Ϲωντος µεχ υµων σηµερον παραπικραινοντες

ητε τα προς τον χεον πως ουςι και εσςατον του

χανατου µου

28. εκκλησιασατε προς µε τους ϕυλαρςους

υµων και τους πρεσβυτερους υµων και τους κρι-

τας υµων και τους γραµµατοεισαγωγεις υµων

ινα λαλησω εις τα ωτα αυτων παντας τους λο-

γους τουτους και διαµαρτυρωµαι αυτοις τον τε

ουρανον και την γην

29. οιδα γαρ οτι εσςατον της τελευτης µου

ανοµια ανοµησετε και εκκλινειτε εκ της οδου

ης ενετειλαµην υµιν και συναντησεται υµιν τα

κακα εσςατον των ηµερων οτι ποιησετε το πονη-

ϱον εναντιον κυριου παροργισαι αυτον εν τοις

εργοις των ςειρων υµων

30. και ελαλησεν µωυσης εις τα ωτα πασης

εκκλησιας ισραηλ τα ϱηµατα της ωδης ταυτης

εως εις τελος

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-5m32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 προσεςε ουρανε και λαλησω και ακο-

υετω γη ϱηµατα εκ στοµατος µου

2. προσδοκασχω ως υετος το αποφχεγµα µου

και καταβητω ως δροσος τα ϱηµατα µου ωσει

οµβρος επ αγρωστιν και ωσει νιφετος επι ςορτον

3. οτι ονοµα κυριου εκαλεσα δοτε µεγαλω-

συνην τω χεω ηµων

4. χεος αληχινα τα εργα αυτου και πασαι αι

οδοι αυτου κρισεις χεος πιστος και ουκ εστιν

αδικια δικαιος και οσιος κυριος

5. ηµαρτοσαν ουκ αυτω τεκνα µωµητα γενεα

σκολια και διεστραµµενη

6. ταυτα κυριω ανταποδιδοτε ουτω λαος

µωρος και ουςι σοφος ουκ αυτος ουτος σου πα-

τηρ εκτησατο σε και εποιησεν σε και εκτισεν σε

7. µνησχητε ηµερας αιωνος συνετε ετη γενεας

γενεων επερωτησον τον πατερα σου και αναγ-

γελει σοι τους πρεσβυτερους σου και ερουσιν

σοι

8. οτε διεµεριζεν ο υψιστος εχνη ως διεσπειρεν

υιους αδαµ εστησεν ορια εχνων κατα αριχµον

αγγελων χεου

9. και εγενηχη µερις κυριου λαος αυτου ια-

κωβ σςοινισµα κληρονοµιας αυτου ισραηλ

10. αυταρκησεν αυτον εν γη ερηµω εν διψ-

ει καυµατος εν ανυδρω εκυκλωσεν αυτον και
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επαιδευσεν αυτον και διεφυλαξεν αυτον ως κο-

ϱαν οφχαλµου

11. ως αετος σκεπασαι νοσσιαν αυτου και επι

τοις νεοσσοις αυτου επεποχησεν διεις τας πτε-

ϱυγας αυτου εδεξατο αυτους και ανελαβεν αυ-

τους επι των µεταφρενων αυτου

12. κυριος µονος ηγεν αυτους και ουκ ην µετ

αυτων χεος αλλοτριος

13. ανεβιβασεν αυτους επι την ισςυν της γης

εψωµισεν αυτους γενηµατα αγρων εχηλασαν

µελι εκ πετρας και ελαιον εκ στερεας πετρας

14. ϐουτυρον ϐοων και γαλα προβατων µε-

τα στεατος αρνων και κριων υιων ταυρων και

τραγων µετα στεατος νεφρων πυρου και αιµα

σταφυλης επιον οινον

15. και εφαγεν ιακωβ και ενεπλησχη και απε-

λακτισεν ο ηγαπηµενος ελιπανχη επαςυνχη

επλατυνχη και εγκατελιπεν χεον τον ποιησαν-

τα αυτον και απεστη απο χεου σωτηρος αυτου

16. παρωξυναν µε επ αλλοτριοις εν ϐδελυγ-

µασιν αυτων εξεπικραναν µε

17. εχυσαν δαιµονιοις και ου χεω χεοις οις

ουκ ηδεισαν καινοι προσφατοι ηκασιν ους ουκ

ηδεισαν οι πατερες αυτων

18. χεον τον γεννησαντα σε εγκατελιπες και

επελαχου χεου του τρεφοντος σε

19. και ειδεν κυριος και εζηλωσεν και παρ-

ωξυνχη δι οργην υιων αυτου και χυγατερων

20. και ειπεν αποστρεψω το προσωπον µου

απ αυτων και δειξω τι εσται αυτοις επ εσςατων

οτι γενεα εξεστραµµενη εστιν υιοι οις ουκ εστιν

πιστις εν αυτοις

21. αυτοι παρεζηλωσαν µε επ ου χεω παρωρ-

γισαν µε εν τοις ειδωλοις αυτων καγω παρα-

Ϲηλωσω αυτους επ ουκ εχνει επ εχνει ασυνετω

παροργιω αυτους

22. οτι πυρ εκκεκαυται εκ του χυµου µου καυ-

χησεται εως αδου κατω καταφαγεται γην και τα

γενηµατα αυτης ϕλεξει χεµελια ορεων

23. συναξω εις αυτους κακα και τα ϐελη µου

συντελεσω εις αυτους

24. τηκοµενοι λιµω και ϐρωσει ορνεων και

οπισχοτονος ανιατος οδοντας χηριων αποστελω

εις αυτους µετα χυµου συροντων επι γης

25. εξωχεν ατεκνωσει αυτους µαςαιρα και εκ

των ταµιειων ϕοβος νεανισκος συν παρχενω

χηλαζων µετα καχεστηκοτος πρεσβυτου

26. ειπα διασπερω αυτους παυσω δη εξ

ανχρωπων το µνηµοσυνον αυτων

27. ει µη δι οργην εςχρων ινα µη µακροςρονι-

σωσιν και ινα µη συνεπιχωνται οι υπεναντιοι µη

ειπωσιν η ςειρ ηµων η υψηλη και ουςι κυριος

εποιησεν ταυτα παντα

28. οτι εχνος απολωλεκος ϐουλην εστιν και

ουκ εστιν εν αυτοις επιστηµη

29. ουκ εφρονησαν συνιεναι ταυτα καταδεξα-

σχωσαν εις τον επιοντα ςρονον

30. πως διωξεται εις ςιλιους και δυο µετακινη-

σουσιν µυριαδας ει µη ο χεος απεδοτο αυτους

και κυριος παρεδωκεν αυτους

31. οτι ουκ εστιν ως ο χεος ηµων οι χεοι αυτων

οι δε εςχροι ηµων ανοητοι

32. εκ γαρ αµπελου σοδοµων η αµπελος αυ-

των και η κληµατις αυτων εκ γοµορρας η στα-

ϕυλη αυτων σταφυλη ςολης ϐοτρυς πικριας

αυτοις

33. χυµος δρακοντων ο οινος αυτων και χυ-

µος ασπιδων ανιατος

34. ουκ ιδου ταυτα συνηκται παρ εµοι και εσ-

ϕραγισται εν τοις χησαυροις µου

35. εν ηµερα εκδικησεως ανταποδωσω εν κα-

ιρω οταν σφαλη ο πους αυτων οτι εγγυς ηµερα

απωλειας αυτων και παρεστιν ετοιµα υµιν

36. οτι κρινει κυριος τον λαον αυτου και επι

τοις δουλοις αυτου παρακληχησεται ειδεν γαρ

παραλελυµενους αυτους και εκλελοιποτας εν

επαγωγη και παρειµενους

37. και ειπεν κυριος που εισιν οι χεοι αυτων

εφ οις επεποιχεισαν επ αυτοις

38. ων το στεαρ των χυσιων αυτων ησχιετε και

επινετε τον οινον των σπονδων αυτων αναστη-

τωσαν και ϐοηχησατωσαν υµιν και γενηχητω-

σαν υµιν σκεπασται

39. ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι και ουκ εστιν χεος

πλην εµου εγω αποκτενω και Ϲην ποιησω πα-

ταξω καγω ιασοµαι και ουκ εστιν ος εξελειται

εκ των ςειρων µου

40. οτι αρω εις τον ουρανον την ςειρα µου και

οµουµαι τη δεξια µου και ερω Ϲω εγω εις τον

αιωνα

41. οτι παροξυνω ως αστραπην την µαςαιραν

µου και ανχεξεται κριµατος η ςειρ µου και αν-

ταποδωσω δικην τοις εςχροις και τοις µισουσιν

µε ανταποδωσω
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42. µεχυσω τα ϐελη µου αφ αιµατος και η µα-

ςαιρα µου καταφαγεται κρεα αφ αιµατος τραυ-

µατιων και αιςµαλωσιας απο κεφαλης αρςον-

των εςχρων

43. ευφρανχητε ουρανοι αµα αυτω και προ-

σκυνησατωσαν αυτω παντες υιοι χεου ευφρα-

νχητε εχνη µετα του λαου αυτου και ενισςυ-

σατωσαν αυτω παντες αγγελοι χεου οτι το αιµα

των υιων αυτου εκδικαται και εκδικησει και αν-

ταποδωσει δικην τοις εςχροις και τοις µισουσιν

ανταποδωσει και εκκαχαριει κυριος την γην του

λαου αυτου

44. και εγραψεν µωυσης την ωδην ταυτην εν

εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτην τους υιο-

υς ισραηλ και εισηλχεν µωυσης και ελαλησεν

παντας τους λογους του νοµου τουτου εις τα ωτα

του λαου αυτος και ιησους ο του ναυη

45. και συνετελεσεν µωυσης λαλων παντι

ισραηλ

46. και ειπεν προς αυτους προσεςετε τη καρ-

δια επι παντας τους λογους τουτους ους εγω

διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον α εντελεισχε τοις

υιοις υµων ϕυλασσειν και ποιειν παντας τους

λογους του νοµου τουτου

47. οτι ουςι λογος κενος ουτος υµιν οτι αυτη η

Ϲωη υµων και ενεκεν του λογου τουτου µακροη-

µερευσετε επι της γης εις ην υµεις διαβαινετε

τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην

48. και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη

ηµερα ταυτη λεγων

49. αναβηχι εις το ορος το αβαριν τουτο ορος

ναβαυ ο εστιν εν γη µωαβ κατα προσωπον ιε-

ϱιςω και ιδε την γην ςανααν ην εγω διδωµι τοις

υιοις ισραηλ εις κατασςεσιν

50. και τελευτα εν τω ορει εις ο αναβαινεις

εκει και προστεχητι προς τον λαον σου ον τρο-

πον απεχανεν ααρων ο αδελφος σου εν ωρ τω

ορει και προσετεχη προς τον λαον αυτου

51. διοτι ηπειχησατε τω ϱηµατι µου εν τοις υιο-

ις ισραηλ επι του υδατος αντιλογιας καδης εν

τη ερηµω σιν διοτι ους ηγιασατε µε εν τοις υιοις

ισραηλ

52. οτι απεναντι οψη την γην και εκει ουκ

εισελευση

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-5m33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 και αυτη η ευλογια ην ευλογησεν µωυ-

σης ανχρωπος του χεου τους υιους ισραηλ προ

της τελευτης αυτου

2. και ειπεν κυριος εκ σινα ηκει και επεφανεν

εκ σηιρ ηµιν και κατεσπευσεν εξ ορους ϕαραν

συν µυριασιν καδης εκ δεξιων αυτου αγγελοι

µετ αυτου

3. και εφεισατο του λαου αυτου και παντες οι

ηγιασµενοι υπο τας ςειρας σου και ουτοι υπο σε

εισιν και εδεξατο απο των λογων αυτου

4. νοµον ον ενετειλατο ηµιν µωυσης κληρο-

νοµιαν συναγωγαις ιακωβ

5. και εσται εν τω ηγαπηµενω αρςων συνα-

ςχεντων αρςοντων λαων αµα ϕυλαις ισραηλ

6. Ϲητω ϱουβην και µη αποχανετω και εστω

πολυς εν αριχµω

7. και αυτη ιουδα εισακουσον κυριε ϕωνης

ιουδα και εις τον λαον αυτου εισελχοισαν αι

ςειρες αυτου διακρινουσιν αυτω και ϐοηχος εκ

των εςχρων αυτου εση

8. και τω λευι ειπεν δοτε λευι δηλους αυτου

και αληχειαν αυτου τω ανδρι τω οσιω ον επε-

ιρασαν αυτον εν πειρα ελοιδορησαν αυτον επι

υδατος αντιλογιας

9. ο λεγων τω πατρι και τη µητρι ους εορακα

σε και τους αδελφους αυτου ουκ επεγνω και

τους υιους αυτου απεγνω εφυλαξεν τα λογια

σου και την διαχηκην σου διετηρησεν

10. δηλωσουσιν τα δικαιωµατα σου τω ιακωβ

και τον νοµον σου τω ισραηλ επιχησουσιν χυ-

µιαµα εν οργη σου δια παντος επι το χυσιαστη-

ϱιον σου

11. ευλογησον κυριε την ισςυν αυτου και τα

εργα των ςειρων αυτου δεξαι καταξον οσφυν

εςχρων επανεστηκοτων αυτω και οι µισουντες

αυτον µη αναστητωσαν

12. και τω ϐενιαµιν ειπεν ηγαπηµενος υπο κυ-

ϱιου κατασκηνωσει πεποιχως και ο χεος σκιαζει

επ αυτω πασας τας ηµερας και ανα µεσον των

ωµων αυτου κατεπαυσεν

13. και τω ιωσηφ ειπεν απ ευλογιας κυριου

η γη αυτου απο ωρων ουρανου και δροσου και

απο αβυσσων πηγων κατωχεν
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14. και καχ ωραν γενηµατων ηλιου τροπων

και απο συνοδων µηνων

15. και απο κορυφης ορεων αρςης και απο

κορυφης ϐουνων αεναων

16. και καχ ωραν γης πληρωσεως και τα δεκ-

τα τω οφχεντι εν τω ϐατω ελχοισαν επι κε-

ϕαλην ιωσηφ και επι κορυφης δοξασχεις εν

αδελφοις

17. πρωτοτοκος ταυρου το καλλος αυτου κε-

ϱατα µονοκερωτος τα κερατα αυτου εν αυτοις

εχνη κερατιει αµα εως επ ακρου γης αυται µυ-

ϱιαδες εφραιµ και αυται ςιλιαδες µανασση

18. και τω Ϲαβουλων ειπεν ευφρανχητι Ϲαβο-

υλων εν εξοδια σου και ισσαςαρ εν τοις σκηνω-

µασιν αυτου

19. εχνη εξολεχρευσουσιν και επικαλεσεσχε

εκει και χυσετε χυσιαν δικαιοσυνης οτι πλουτος

χαλασσης χηλασει σε και εµπορια παραλιον

κατοικουντων

20. και τω γαδ ειπεν ευλογηµενος εµπλα-

τυνων γαδ ως λεων ανεπαυσατο συντριψας

ϐραςιονα και αρςοντα

21. και ειδεν απαρςην αυτου οτι εκει εµερισχη

γη αρςοντων συνηγµενων αµα αρςηγοις λαων

δικαιοσυνην κυριος εποιησεν και κρισιν αυτου

µετα ισραηλ

22. και τω δαν ειπεν δαν σκυµνος λεοντος και

εκπηδησεται εκ του ϐασαν

23. και τω νεφχαλι ειπεν νεφχαλι πλησµονη

δεκτων και εµπλησχητω ευλογιαν παρα κυριου

χαλασσαν και λιβα κληρονοµησει

24. και τω ασηρ ειπεν ευλογητος απο τεκνων

ασηρ και εσται δεκτος τοις αδελφοις αυτου

ϐαψει εν ελαιω τον ποδα αυτου

25. σιδηρος και ςαλκος το υποδηµα αυτου εσ-

ται και ως αι ηµεραι σου η ισςυς σου

26. ουκ εστιν ωσπερ ο χεος του ηγαπηµενου

ο επιβαινων επι τον ουρανον ϐοηχος σου και ο

µεγαλοπρεπης του στερεωµατος

27. και σκεπασις χεου αρςης και υπο ισςυν

ϐραςιονων αεναων και εκβαλει απο προσωπου

σου εςχρον λεγων απολοιο

28. και κατασκηνωσει ισραηλ πεποιχως µο-

νος επι γης ιακωβ επι σιτω και οινω και ο ουρα-

νος αυτω συννεφης δροσω

29. µακαριος συ ισραηλ τις οµοιος σοι λα-

ος σωζοµενος υπο κυριου υπερασπιει ο ϐοηχος

σου και η µαςαιρα καυςηµα σου και ψευσονται

σε οι εςχροι σου και συ επι τον τραςηλον αυτων

επιβηση

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-5m34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 και ανεβη µωυσης απο αραβωχ µωαβ

επι το ορος ναβαυ επι κορυφην ϕασγα η εστιν

επι προσωπου ιεριςω και εδειξεν αυτω κυριος

πασαν την γην γαλααδ εως δαν

2. και πασαν την γην νεφχαλι και πασαν την

γην εφραιµ και µανασση και πασαν την γην

ιουδα εως της χαλασσης της εσςατης

3. και την ερηµον και τα περιςωρα ιεριςω πο-

λιν ϕοινικων εως σηγωρ

4. και ειπεν κυριος προς µωυσην αυτη η γη ην

ωµοσα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω

σπερµατι υµων δωσω αυτην και εδειξα αυτην

τοις οφχαλµοις σου και εκει ουκ εισελευση

5. και ετελευτησεν µωυσης οικετης κυριου εν

γη µωαβ δια ϱηµατος κυριου

6. και εχαψαν αυτον εν γαι εν γη µωαβ εγγυς

οικου ϕογωρ και ουκ οιδεν ουδεις την ταφην

αυτου εως της ηµερας ταυτης

7. µωυσης δε ην εκατον και εικοσι ετων εν τω

τελευταν αυτον ουκ ηµαυρωχησαν οι οφχαλµοι

αυτου ουδε εφχαρησαν τα ςελυνια αυτου

8. και εκλαυσαν οι υιοι ισραηλ τον µωυσην

εν αραβωχ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριςω

τριακοντα ηµερας και συνετελεσχησαν αι ηµε-

ϱαι πενχους κλαυχµου µωυση

9. και ιησους υιος ναυη ενεπλησχη πνευµα-

τος συνεσεως επεχηκεν γαρ µωυσης τας ςειρας

αυτου επ αυτον και εισηκουσαν αυτου οι υιοι

ισραηλ και εποιησαν καχοτι ενετειλατο κυριος

τω µωυση

10. και ουκ ανεστη ετι προφητης εν ισραηλ ως

µωυσης ον εγνω κυριος αυτον προσωπον κατα

προσωπον

11. εν πασι τοις σηµειοις και τερασιν ον

απεστειλεν αυτον κυριος ποιησαι αυτα εν γη

αιγυπτω ϕαραω και τοις χεραπουσιν αυτου και

παση τη γη αυτου

230 L R Biblia Grecka



Księga Powtórzonego Prawa L R Rozdział 34

12. τα χαυµασια τα µεγαλα και την ςειρα

την κραταιαν α εποιησεν µωυσης εναντι παντος

ισραηλ
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-joz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν

κυριος τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση

λεγων

2. µωυσης ο χεραπων µου τετελευτηκεν νυν

ουν αναστας διαβηχι τον ιορδανην συ και πας

ο λαος ουτος εις την γην ην εγω διδωµι αυτοις

3. πας ο τοπος εφ ον αν επιβητε τω ιςνει των

ποδων υµων υµιν δωσω αυτον ον τροπον ειρηκα

τω µωυση

4. την ερηµον και τον αντιλιβανον εως του πο-

ταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου και εως

της χαλασσης της εσςατης αφ ηλιου δυσµων

εσται τα ορια υµων

5. ουκ αντιστησεται ανχρωπος κατενωπιον

υµων πασας τας ηµερας της Ϲωης σου και

ωσπερ ηµην µετα µωυση ουτως εσοµαι και µετα

σου και ουκ εγκαταλειψω σε ουδε υπεροψοµαι

σε

6. ισςυε και ανδριζου συ γαρ αποδιαστελεις

τω λαω τουτω την γην ην ωµοσα τοις πατρασιν

υµων δουναι αυτοις

7. ισςυε ουν και ανδριζου ϕυλασσεσχαι και

ποιειν καχοτι ενετειλατο σοι µωυσης ο παις µου

και ουκ εκκλινεις απ αυτων εις δεξια ουδε εις

αριστερα ινα συνης εν πασιν οις εαν πρασσης

8. και ουκ αποστησεται η ϐιβλος του νοµου

τουτου εκ του στοµατος σου και µελετησεις εν

αυτω ηµερας και νυκτος ινα συνης ποιειν παντα

τα γεγραµµενα τοτε ευοδωχηση και ευοδωσεις

τας οδους σου και τοτε συνησεις

9. ιδου εντεταλµαι σοι ισςυε και ανδριζου µη

δειλιασης µηδε ϕοβηχης οτι µετα σου κυριος ο

χεος σου εις παντα ου εαν πορευη

10. και ενετειλατο ιησους τοις γραµµατευσιν

του λαου λεγων

11. εισελχατε κατα µεσον της παρεµβολης

του λαου και εντειλασχε τω λαω λεγοντες ετο-

ιµαζεσχε επισιτισµον οτι ετι τρεις ηµεραι και

υµεις διαβαινετε τον ιορδανην τουτον εισελχον-

τες κατασςειν την γην ην κυριος ο χεος των

πατερων υµων διδωσιν υµιν

12. και τω ϱουβην και τω γαδ και τω ηµισει

ϕυλης µανασση ειπεν ιησους

13. µνησχητε το ϱηµα κυριου ο ενετειλατο

υµιν µωυσης ο παις κυριου λεγων κυριος ο χε-

ος υµων κατεπαυσεν υµας και εδωκεν υµιν την

γην ταυτην

14. αι γυναικες υµων και τα παιδια υµων και

τα κτηνη υµων κατοικειτωσαν εν τη γη η εδωκεν

υµιν υµεις δε διαβησεσχε ευζωνοι προτεροι των

αδελφων υµων πας ο ισςυων και συµµαςησετε

αυτοις

15. εως αν καταπαυση κυριος ο χεος υµων

τους αδελφους υµων ωσπερ και υµας και κλη-

ϱονοµησωσιν και ουτοι την γην ην κυριος ο χε-

ος ηµων διδωσιν αυτοις και απελευσεσχε εκα-

στος εις την κληρονοµιαν αυτου ην δεδωκεν

υµιν µωυσης εις το περαν του ιορδανου απ ανα-

τολων ηλιου

16. και αποκριχεντες τω ιησοι ειπαν παντα

οσα αν εντειλη ηµιν ποιησοµεν και εις παντα

τοπον ου εαν αποστειλης ηµας πορευσοµεχα

17. κατα παντα οσα ηκουσαµεν µωυση ακο-

υσοµεχα σου πλην εστω κυριος ο χεος ηµων

µετα σου ον τροπον ην µετα µωυση

18. ο δε ανχρωπος ος εαν απειχηση σοι και

οστις µη ακουση των ϱηµατων σου καχοτι αν

αυτω εντειλη αποχανετω αλλα ισςυε και αν-

δριζου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-joz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και απεστειλεν ιησους υιος ναυη εκ σαττιν

δυο νεανισκους κατασκοπευσαι λεγων αναβη-

τε και ιδετε την γην και την ιεριςω και πορευ-

χεντες εισηλχοσαν οι δυο νεανισκοι εις ιεριςω

και εισηλχοσαν εις οικιαν γυναικος πορνης η

ονοµα ϱααβ και κατελυσαν εκει

2. και απηγγελη τω ϐασιλει ιεριςω λεγοντες

εισπεπορευνται ωδε ανδρες των υιων ισραηλ

κατασκοπευσαι την γην

3. και απεστειλεν ο ϐασιλευς ιεριςω και ειπεν

προς ϱααβ λεγων εξαγαγε τους ανδρας τους

εισπεπορευµενους εις την οικιαν σου την νυκτα

κατασκοπευσαι γαρ την γην ηκασιν

4. και λαβουσα η γυνη τους ανδρας εκρυψεν

αυτους και ειπεν αυτοις λεγουσα εισεληλυχα-

σιν προς µε οι ανδρες
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5. ως δε η πυλη εκλειετο εν τω σκοτει και οι

ανδρες εξηλχον ουκ επισταµαι που πεπορευν-

ται καταδιωξατε οπισω αυτων ει καταληµψεσχε

αυτους

6. αυτη δε ανεβιβασεν αυτους επι το δωµα και

εκρυψεν αυτους εν τη λινοκαλαµη τη εστοιβα-

σµενη αυτη επι του δωµατος

7. και οι ανδρες κατεδιωξαν οπισω αυτων οδον

την επι του ιορδανου επι τας διαβασεις και η

πυλη εκλεισχη και εγενετο ως εξηλχοσαν οι

διωκοντες οπισω αυτων

8. και αυτοι δε πριν η κοιµηχηναι αυτους και

αυτη ανεβη επι το δωµα προς αυτους

9. και ειπεν προς αυτους επισταµαι οτι δεδω-

κεν υµιν κυριος την γην επιπεπτωκεν γαρ ο ϕο-

ϐος υµων εφ ηµας

10. ακηκοαµεν γαρ οτι κατεξηρανεν κυριος

ο χεος την ερυχραν χαλασσαν απο προσωπου

υµων οτε εξεπορευεσχε εκ γης αιγυπτου και οσα

εποιησεν τοις δυσι ϐασιλευσιν των αµορραιων

οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων και ωγ

ους εξωλεχρευσατε αυτους

11. και ακουσαντες ηµεις εξεστηµεν τη καρδια

ηµων και ουκ εστη ετι πνευµα εν ουδενι ηµων

απο προσωπου υµων οτι κυριος ο χεος υµων

χεος εν ουρανω ανω και επι της γης κατω

12. και νυν οµοσατε µοι κυριον τον χεον οτι

ποιω υµιν ελεος και ποιησετε και υµεις ελεος

εν τω οικω του πατρος µου

13. και Ϲωγρησετε τον οικον του πατρος µου

και την µητερα µου και τους αδελφους µου και

παντα τον οικον µου και παντα οσα εστιν αυτοις

και εξελεισχε την ψυςην µου εκ χανατου

14. και ειπαν αυτη οι ανδρες η ψυςη ηµων

ανχ υµων εις χανατον και αυτη ειπεν ως αν

παραδω κυριος υµιν την πολιν ποιησετε εις εµε

ελεος και αληχειαν

15. και κατεςαλασεν αυτους δια της χυριδος

16. και ειπεν αυτοις εις την ορεινην απελχε-

τε µη συναντησωσιν υµιν οι καταδιωκοντες και

κρυβησεσχε εκει τρεις ηµερας εως αν απο-

στρεψωσιν οι καταδιωκοντες οπισω υµων και

µετα ταυτα απελευσεσχε εις την οδον υµων

17. και ειπαν οι ανδρες προς αυτην αχωοι

εσµεν τω ορκω σου τουτω

18. ιδου ηµεις εισπορευοµεχα εις µερος της

πολεως και χησεις το σηµειον το σπαρτιον το

κοκκινον τουτο εκδησεις εις την χυριδα δι ης

κατεβιβασας ηµας δι αυτης τον δε πατερα σου

και την µητερα σου και τους αδελφους σου και

παντα τον οικον του πατρος σου συναξεις προς

σεαυτην εις την οικιαν σου

19. και εσται πας ος αν εξελχη την χυραν

της οικιας σου εξω ενοςος εαυτω εσται ηµεις δε

αχωοι τω ορκω σου τουτω και οσοι εαν γενωνται

µετα σου εν τη οικια σου ηµεις ενοςοι εσοµεχα

20. εαν δε τις ηµας αδικηση η και αποκαλυψη

τους λογους ηµων τουτους εσοµεχα αχωοι τω

ορκω σου τουτω

21. και ειπεν αυτοις κατα το ϱηµα υµων ουτως

εστω και εξαπεστειλεν αυτους

22. και επορευχησαν και ηλχοσαν εις την

ορεινην και κατεµειναν εκει τρεις ηµερας και

εξεζητησαν οι καταδιωκοντες πασας τας οδους

και ους ευροσαν

23. και υπεστρεψαν οι δυο νεανισκοι και κα-

τεβησαν εκ του ορους και διεβησαν προς ιησουν

υιον ναυη και διηγησαντο αυτω παντα τα συµ-

ϐεβηκοτα αυτοις

24. και ειπαν προς ιησουν οτι παρεδωκεν κυ-

ϱιος πασαν την γην εν ςειρι ηµων και κατεπτη-

κεν πας ο κατοικων την γην εκεινην αφ ηµων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-joz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ωρχρισεν ιησους το πρωι και απηραν

εκ σαττιν και ηλχοσαν εως του ιορδανου και

κατελυσαν εκει προ του διαβηναι

2. και εγενετο µετα τρεις ηµερας διηλχον οι

γραµµατεις δια της παρεµβολης

3. και ενετειλαντο τω λαω λεγοντες οταν ιδη-

τε την κιβωτον της διαχηκης κυριου του χεου

ηµων και τους ιερεις ηµων και τους λευιτας

αιροντας αυτην απαρειτε απο των τοπων υµων

και πορευεσχε οπισω αυτης

4. αλλα µακραν εστω ανα µεσον υµων και

εκεινης οσον δισςιλιους πηςεις στησεσχε µη

προσεγγισητε αυτη ιν επιστησχε την οδον ην πο-

ϱευεσχε αυτην ου γαρ πεπορευσχε την οδον απ

εςχες και τριτης ηµερας

5. και ειπεν ιησους τω λαω αγνισασχε εις αυ-

ϱιον οτι αυριον ποιησει εν υµιν κυριος χαυµα-

στα
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6. και ειπεν ιησους τοις ιερευσιν αρατε την κι-

ϐωτον της διαχηκης κυριου και προπορευεσχε

του λαου και ηραν οι ιερεις την κιβωτον της δια-

χηκης κυριου και επορευοντο εµπροσχεν του

λαου

7. και ειπεν κυριος προς ιησουν εν τη ηµε-

ϱα ταυτη αρςοµαι υψωσαι σε κατενωπιον παν-

των υιων ισραηλ ινα γνωσιν καχοτι ηµην µετα

µωυση ουτως εσοµαι και µετα σου

8. και νυν εντειλαι τοις ιερευσιν τοις αιρουσιν

την κιβωτον της διαχηκης λεγων ως αν εισε-

λχητε επι µερους του υδατος του ιορδανου και

εν τω ιορδανη στησεσχε

9. και ειπεν ιησους τοις υιοις ισραηλ προσα-

γαγετε ωδε και ακουσατε το ϱηµα κυριου του

χεου ηµων

10. εν τουτω γνωσεσχε οτι χεος Ϲων εν υµιν και

ολεχρευων ολεχρευσει απο προσωπου ηµων

τον ςαναναιον και τον ςετταιον και τον ϕερε-

Ϲαιον και τον ευαιον και τον αµορραιον και τον

γεργεσαιον και τον ιεβουσαιον

11. ιδου η κιβωτος διαχηκης κυριου πασης

της γης διαβαινει τον ιορδανην

12. προςειρισασχε υµιν δωδεκα ανδρας απο

των υιων ισραηλ ενα αφ εκαστης ϕυλης

13. και εσται ως αν καταπαυσωσιν οι ποδες

των ιερεων των αιροντων την κιβωτον της δια-

χηκης κυριου πασης της γης εν τω υδατι του

ιορδανου το υδωρ του ιορδανου εκλειψει το δε

υδωρ το καταβαινον στησεται

14. και απηρεν ο λαος εκ των σκηνωµατων

αυτων διαβηναι τον ιορδανην οι δε ιερεις ηρο-

σαν την κιβωτον της διαχηκης κυριου προτεροι

του λαου

15. ως δε εισεπορευοντο οι ιερεις οι αιροντες

την κιβωτον της διαχηκης επι τον ιορδανην και

οι ποδες των ιερεων των αιροντων την κιβωτον

της διαχηκης κυριου εβαφησαν εις µερος του

υδατος του ιορδανου ο δε ιορδανης επληρου

καχ ολην την κρηπιδα αυτου ωσει ηµεραι χερι-

σµου πυρων

16. και εστη τα υδατα τα καταβαινοντα αν-

ωχεν εστη πηγµα εν αφεστηκος µακραν σφο-

δρα σφοδρως εως µερους καριαχιαριµ το δε

καταβαινον κατεβη εις την χαλασσαν αραβα

χαλασσαν αλος εως εις το τελος εξελιπεν και

ο λαος ειστηκει απεναντι ιεριςω

17. και εστησαν οι ιερεις οι αιροντες την κιβω-

τον της διαχηκης κυριου επι ξηρας εν µεσω του

ιορδανου και παντες οι υιοι ισραηλ διεβαινον

δια ξηρας εως συνετελεσεν πας ο λαος διαβα-

ινων τον ιορδανην

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-joz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και επει συνετελεσεν πας ο λαος διαβα-

ινων τον ιορδανην και ειπεν κυριος τω ιησοι

λεγων

2. παραλαβων ανδρας απο του λαου ενα αφ

εκαστης ϕυλης

3. συνταξον αυτοις λεγων ανελεσχε εκ µεσου

του ιορδανου ετοιµους δωδεκα λιχους και το-

υτους διακοµισαντες αµα υµιν αυτοις χετε αυ-

τους εν τη στρατοπεδεια υµων ου εαν παρεµ-

ϐαλητε εκει την νυκτα

4. και ανακαλεσαµενος ιησους δωδεκα αν-

δρας των ενδοξων απο των υιων ισραηλ ενα

αφ εκαστης ϕυλης

5. ειπεν αυτοις προσαγαγετε εµπροσχεν µου

προ προσωπου κυριου εις µεσον του ιορδανου

και ανελοµενος εκειχεν εκαστος λιχον αρατω

επι των ωµων αυτου κατα τον αριχµον των

δωδεκα ϕυλων του ισραηλ

6. ινα υπαρςωσιν υµιν ουτοι εις σηµειον κε-

ιµενον δια παντος ινα οταν ερωτα σε ο υιος σου

αυριον λεγων τι εισιν οι λιχοι ουτοι υµιν

7. και συ δηλωσεις τω υιω σου λεγων οτι εξε-

λιπεν ο ιορδανης ποταµος απο προσωπου κι-

ϐωτου διαχηκης κυριου πασης της γης ως διε-

ϐαινεν αυτον και εσονται οι λιχοι ουτοι υµιν

µνηµοσυνον τοις υιοις ισραηλ εως του αιωνος

8. και εποιησαν ουτως οι υιοι ισραηλ καχοτι

ενετειλατο κυριος τω ιησοι και λαβοντες δωδε-

κα λιχους εκ µεσου του ιορδανου καχαπερ συ-

νεταξεν κυριος τω ιησοι εν τη συντελεια της δια-

ϐασεως των υιων ισραηλ και διεκοµισαν αµα

εαυτοις εις την παρεµβολην και απεχηκαν εκει

9. εστησεν δε ιησους και αλλους δωδεκα λι-

χους εν αυτω τω ιορδανη εν τω γενοµενω τοπω

υπο τους ποδας των ιερεων των αιροντων την

κιβωτον της διαχηκης κυριου και εισιν εκει εως

της σηµερον ηµερας
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10. ειστηκεισαν δε οι ιερεις οι αιροντες την

κιβωτον της διαχηκης εν τω ιορδανη εως ου

συνετελεσεν ιησους παντα α ενετειλατο κυριος

αναγγειλαι τω λαω και εσπευσεν ο λαος και

διεβησαν

11. και εγενετο ως συνετελεσεν πας ο λαος

διαβηναι και διεβη η κιβωτος της διαχηκης κυ-

ϱιου και οι λιχοι εµπροσχεν αυτων

12. και διεβησαν οι υιοι ϱουβην και οι υιοι γαδ

και οι ηµισεις ϕυλης µανασση διεσκευασµενοι

εµπροσχεν των υιων ισραηλ καχαπερ ενετειλα-

το αυτοις µωυσης

13. τετρακισµυριοι ευζωνοι εις µαςην διεβη-

σαν εναντιον κυριου εις πολεµον προς την ιε-

ϱιςω πολιν

14. εν εκεινη τη ηµερα ηυξησεν κυριος τον

ιησουν εναντιον παντος του γενους ισραηλ και

εφοβουντο αυτον ωσπερ µωυσην οσον ςρονον

εζη

15. και ειπεν κυριος τω ιησοι λεγων

16. εντειλαι τοις ιερευσιν τοις αιρουσιν την κι-

ϐωτον της διαχηκης του µαρτυριου κυριου εκ-

ϐηναι εκ του ιορδανου

17. και ενετειλατο ιησους τοις ιερευσιν λεγων

εκβητε εκ του ιορδανου

18. και εγενετο ως εξεβησαν οι ιερεις οι αιρον-

τες την κιβωτον της διαχηκης κυριου εκ του

ιορδανου και εχηκαν τους ποδας επι της γης

ωρµησεν το υδωρ του ιορδανου κατα ςωραν

και επορευετο καχα εςχες και τριτην ηµεραν

δι ολης της κρηπιδος

19. και ο λαος ανεβη εκ του ιορδανου δεκατη

του µηνος του πρωτου και κατεστρατοπεδευσαν

οι υιοι ισραηλ εν γαλγαλοις κατα µερος το προς

ηλιου ανατολας απο της ιεριςω

20. και τους δωδεκα λιχους τουτους ους ελα-

ϐεν εκ του ιορδανου εστησεν ιησους εν γαλγα-

λοις

21. λεγων οταν ερωτωσιν υµας οι υιοι υµων

λεγοντες τι εισιν οι λιχοι ουτοι

22. αναγγειλατε τοις υιοις υµων οτι επι ξηρας

διεβη ισραηλ τον ιορδανην

23. αποξηραναντος κυριου του χεου ηµων το

υδωρ του ιορδανου εκ του εµπροσχεν αυτων

µεςρι ου διεβησαν καχαπερ εποιησεν κυριος ο

χεος ηµων την ερυχραν χαλασσαν ην απεξηρα-

νεν κυριος ο χεος ηµων εµπροσχεν ηµων εως

παρηλχοµεν

24. οπως γνωσιν παντα τα εχνη της γης οτι η

δυναµις του κυριου ισςυρα εστιν και ινα υµεις

σεβησχε κυριον τον χεον υµων εν παντι ςρονω

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-joz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και εγενετο ως ηκουσαν οι ϐασιλεις των

αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου και οι

ϐασιλεις της ϕοινικης οι παρα την χαλασσαν

οτι απεξηρανεν κυριος ο χεος τον ιορδανην πο-

ταµον εκ των εµπροσχεν των υιων ισραηλ εν

τω διαβαινειν αυτους και ετακησαν αυτων αι

διανοιαι και κατεπλαγησαν και ουκ ην εν αυ-

τοις ϕρονησις ουδεµια απο προσωπου των υιων

ισραηλ

2. υπο δε τουτον τον καιρον ειπεν κυριος τω

ιησοι ποιησον σεαυτω µαςαιρας πετρινας εκ πε-

τρας ακροτοµου και καχισας περιτεµε τους υιο-

υς ισραηλ

3. και εποιησεν ιησους µαςαιρας πετρινας

ακροτοµους και περιετεµεν τους υιους ισραηλ

επι του καλουµενου τοπου ϐουνος των ακροβυ-

στιων

4. ον δε τροπον περιεκαχαρεν ιησους τους υιο-

υς ισραηλ οσοι ποτε εγενοντο εν τη οδω και

οσοι ποτε απεριτµητοι ησαν των εξεληλυχοτων

εξ αιγυπτου

5. παντας τουτους περιετεµεν ιησους

6. τεσσαρακοντα γαρ και δυο ετη ανεστραπ-

ται ισραηλ εν τη ερηµω τη µαδβαριτιδι διο απε-

ϱιτµητοι ησαν οι πλειστοι αυτων των µαςιµων

των εξεληλυχοτων εκ γης αιγυπτου οι απειχη-

σαντες των εντολων του χεου οις και διωρισεν

µη ιδειν αυτους την γην ην ωµοσεν κυριος τοις

πατρασιν αυτων δουναι ηµιν γην ϱεουσαν γαλα

και µελι

7. αντι δε τουτων αντικατεστησεν τους υιους

αυτων ους ιησους περιετεµεν δια το αυτους γε-

γενησχαι κατα την οδον απεριτµητους

8. περιτµηχεντες δε ησυςιαν ειςον αυτοχι κα-

χηµενοι εν τη παρεµβολη εως υγιασχησαν
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9. και ειπεν κυριος τω ιησοι υιω ναυη εν τη

σηµερον ηµερα αφειλον τον ονειδισµον αιγυπ-

του αφ υµων και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου

εκεινου γαλγαλα

10. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πασςα τη

τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος απο εσπε-

ϱας επι δυσµων ιεριςω εν τω περαν του ιορδα-

νου εν τω πεδιω

11. και εφαγοσαν απο του σιτου της γης αζυµα

και νεα εν ταυτη τη ηµερα

12. εξελιπεν το µαννα µετα το ϐεβρωκεναι

αυτους εκ του σιτου της γης και ουκετι υπηρ-

ςεν τοις υιοις ισραηλ µαννα εκαρπισαντο δε την

ςωραν των ϕοινικων εν τω ενιαυτω εκεινω

13. και εγενετο ως ην ιησους εν ιεριςω και

αναβλεψας τοις οφχαλµοις ειδεν ανχρωπον

εστηκοτα εναντιον αυτου και η ϱοµφαια εσπα-

σµενη εν τη ςειρι αυτου και προσελχων ιησους

ειπεν αυτω ηµετερος ει η των υπεναντιων

14. ο δε ειπεν αυτω εγω αρςιστρατηγος δυνα-

µεως κυριου νυνι παραγεγονα και ιησους επε-

σεν επι προσωπον επι την γην και ειπεν αυτω

δεσποτα τι προστασσεις τω σω οικετη

15. και λεγει ο αρςιστρατηγος κυριου προς

ιησουν λυσαι το υποδηµα εκ των ποδων σου ο

γαρ τοπος εφ ω συ εστηκας αγιος εστιν

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-joz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
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Wulgata Interlinearna

6 και ιεριςω συγκεκλεισµενη και ωςυρωµενη

και ουχεις εξεπορευετο εξ αυτης ουδε εισεπο-

ϱευετο

2. και ειπεν κυριος προς ιησουν ιδου εγω πα-

ϱαδιδωµι υποςειριον σου την ιεριςω και τον ϐα-

σιλεα αυτης τον εν αυτη δυνατους οντας εν

ισςυι

3. συ δε περιστησον αυτη τους µαςιµους κυ-

κλω

5. και εσται ως αν σαλπισητε τη σαλπιγγι ανα-

κραγετω πας ο λαος αµα και ανακραγοντων

αυτων πεσειται αυτοµατα τα τειςη της πολεως

και εισελευσεται πας ο λαος ορµησας εκαστος

κατα προσωπον εις την πολιν

6. και εισηλχεν ιησους ο του ναυη προς τους

ιερεις

7. και ειπεν αυτοις λεγων παραγγειλατε τω

λαω περιελχειν και κυκλωσαι την πολιν και

οι µαςιµοι παραπορευεσχωσαν ενωπλισµενοι

εναντιον κυριου

8. και επτα ιερεις εςοντες επτα σαλπιγγας ιε-

ϱας παρελχετωσαν ωσαυτως εναντιον του κυ-

ϱιου και σηµαινετωσαν ευτονως και η κιβωτος

της διαχηκης κυριου επακολουχειτω

9. οι δε µαςιµοι εµπροσχεν παραπορευεσχω-

σαν και οι ιερεις οι ουραγουντες οπισω της κι-

ϐωτου της διαχηκης κυριου πορευοµενοι και

σαλπιζοντες

10. τω δε λαω ενετειλατο ιησους λεγων µη

ϐοατε µηδε ακουσατω µηχεις υµων την ϕωνην

εως αν ηµεραν αυτος διαγγειλη αναβοησαι και

τοτε αναβοησετε

11. και περιελχουσα η κιβωτος της διαχηκης

του χεου την πολιν ευχεως απηλχεν εις την

παρεµβολην και εκοιµηχη εκει

12. και τη ηµερα τη δευτερα ανεστη ιησους το

πρωι και ηραν οι ιερεις την κιβωτον της διαχη-

κης κυριου

13. και οι επτα ιερεις οι ϕεροντες τας σαλπιγ-

γας τας επτα προεπορευοντο εναντιον κυριου

και µετα ταυτα εισεπορευοντο οι µαςιµοι και ο

λοιπος οςλος οπισχε της κιβωτου της διαχηκης

κυριου και οι ιερεις εσαλπισαν ταις σαλπιγξι

και ο λοιπος οςλος απας περιεκυκλωσε την πο-

λιν εγγυχεν

14. και απηλχεν παλιν εις την παρεµβολην

ουτως εποιει επι εξ ηµερας

15. και τη ηµερα τη εβδοµη ανεστησαν

ορχρου και περιηλχοσαν την πολιν εξακις

16. και τη περιοδω τη εβδοµη εσαλπισαν οι

ιερεις και ειπεν ιησους τοις υιοις ισραηλ κεκρα-

ξατε παρεδωκεν γαρ κυριος υµιν την πολιν

17. και εσται η πολις αναχεµα αυτη και παντα

οσα εστιν εν αυτη κυριω σαβαωχ πλην ϱααβ

την πορνην περιποιησασχε αυτην και οσα εστιν

εν τω οικω αυτης

18. αλλα υµεις ϕυλαξασχε σφοδρα απο του

αναχεµατος µηποτε ενχυµηχεντες υµεις αυτοι

λαβητε απο του αναχεµατος και ποιησητε την

παρεµβολην των υιων ισραηλ αναχεµα και εκ-

τριψητε ηµας
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19. και παν αργυριον η ςρυσιον η ςαλκος η

σιδηρος αγιον εσται τω κυριω εις χησαυρον κυ-

ϱιου εισενεςχησεται

20. και εσαλπισαν ταις σαλπιγξιν οι ιερεις ως

δε ηκουσεν ο λαος την ϕωνην των σαλπιγγων

ηλαλαξεν πας ο λαος αµα αλαλαγµω µεγαλω

και ισςυρω και επεσεν απαν το τειςος κυκλω

και ανεβη πας ο λαος εις την πολιν

21. και ανεχεµατισεν αυτην ιησους και οσα ην

εν τη πολει απο ανδρος και εως γυναικος απο

νεανισκου και εως πρεσβυτου και εως µοσςου

και υποζυγιου εν στοµατι ϱοµφαιας

22. και τοις δυσιν νεανισκοις τοις κατασκο-

πευσασιν ειπεν ιησους εισελχατε εις την οικιαν

της γυναικος και εξαγαγετε αυτην εκειχεν και

οσα εστιν αυτη

23. και εισηλχον οι δυο νεανισκοι οι κατα-

σκοπευσαντες την πολιν εις την οικιαν της γυ-

ναικος και εξηγαγοσαν ϱααβ την πορνην και

τον πατερα αυτης και την µητερα αυτης και το-

υς αδελφους αυτης και παντα οσα ην αυτη και

πασαν την συγγενειαν αυτης και κατεστησαν

αυτην εξω της παρεµβολης ισραηλ

24. και η πολις ενεπρησχη εµπυρισµω συν

πασιν τοις εν αυτη πλην αργυριου και ςρυσιου

και ςαλκου και σιδηρου εδωκαν εις χησαυρον

κυριου εισενεςχηναι

25. και ϱααβ την πορνην και παντα τον οικον

τον πατρικον αυτης εζωγρησεν ιησους και κα-

τωκησεν εν τω ισραηλ εως της σηµερον ηµε-

ϱας διοτι εκρυψεν τους κατασκοπευσαντας ους

απεστειλεν ιησους κατασκοπευσαι την ιεριςω

26. και ωρκισεν ιησους εν τη ηµερα εκεινη

εναντιον κυριου λεγων επικαταρατος ο ανχρω-

πος ος οικοδοµησει την πολιν εκεινην εν τω

πρωτοτοκω αυτου χεµελιωσει αυτην και εν τω

ελαςιστω αυτου επιστησει τας πυλας αυτης και

ουτως εποιησεν οζαν ο εκ ϐαιχηλ εν τω αβιρων

τω πρωτοτοκω εχεµελιωσεν αυτην και εν τω

ελαςιστω διασωχεντι επεστησεν τας πυλας αυ-

της

27. και ην κυριος µετα ιησου και ην το ονοµα

αυτου κατα πασαν την γην

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-joz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
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7 και επληµµελησαν οι υιοι ισραηλ πληµµε-

λειαν µεγαλην και ενοσφισαντο απο του ανα-

χεµατος και ελαβεν αςαρ υιος ςαρµι υιου Ϲα-

µβρι υιου Ϲαρα εκ της ϕυλης ιουδα απο του

αναχεµατος και εχυµωχη οργη κυριος τοις υιο-

ις ισραηλ

2. και απεστειλεν ιησους ανδρας εις γαι η εσ-

τιν κατα ϐαιχηλ λεγων κατασκεψασχε την γαι

και ανεβησαν οι ανδρες και κατεσκεψαντο την

γαι

3. και ανεστρεψαν προς ιησουν και ειπαν προς

αυτον µη αναβητω πας ο λαος αλλ ως δισςιλιοι

η τρισςιλιοι ανδρες αναβητωσαν και εκπολιορ-

κησατωσαν την πολιν µη αναγαγης εκει τον λα-

ον παντα ολιγοι γαρ εισιν

4. και ανεβησαν ωσει τρισςιλιοι ανδρες και

εφυγον απο προσωπου των ανδρων γαι

5. και απεκτειναν απ αυτων ανδρες γαι εις

τριακοντα και εξ ανδρας και κατεδιωξαν αυτο-

υς απο της πυλης και συνετριψαν αυτους επι

του καταφερους και επτοηχη η καρδια του λα-

ου και εγενετο ωσπερ υδωρ

6. και διερρηξεν ιησους τα ιµατια αυτου και

επεσεν ιησους επι την γην επι προσωπον εναν-

τιον κυριου εως εσπερας αυτος και οι πρεσβυ-

τεροι ισραηλ και επεβαλοντο ςουν επι τας κε-

ϕαλας αυτων

7. και ειπεν ιησους δεοµαι κυριε ινα τι διε-

ϐιβασεν ο παις σου τον λαον τουτον τον ιορ-

δανην παραδουναι αυτον τω αµορραιω απολε-

σαι ηµας και ει κατεµειναµεν και κατωκισχηµεν

παρα τον ιορδανην

8. και τι ερω επει µετεβαλεν ισραηλ αυςενα

απεναντι του εςχρου αυτου

9. και ακουσας ο ςαναναιος και παντες οι κα-

τοικουντες την γην περικυκλωσουσιν ηµας και

εκτριψουσιν ηµας απο της γης και τι ποιησεις

το ονοµα σου το µεγα

10. και ειπεν κυριος προς ιησουν αναστηχι

ινα τι τουτο συ πεπτωκας επι προσωπον σου

11. ηµαρτηκεν ο λαος και παρεβη την δια-

χηκην ην διεχεµην προς αυτους και κλεψαν-

τες απο του αναχεµατος ενεβαλον εις τα σκευη

αυτων
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12. ου µη δυνωνται οι υιοι ισραηλ υποστηναι

κατα προσωπον των εςχρων αυτων αυςενα επι-

στρεψουσιν εναντι των εςχρων αυτων οτι εγεν-

ηχησαν αναχεµα ου προσχησω ετι ειναι µεχ

υµων εαν µη εξαρητε το αναχεµα εξ υµων αυ-

των

13. αναστας αγιασον τον λαον και ειπον αγια-

σχηναι εις αυριον ταδε λεγει κυριος ο χεος

ισραηλ το αναχεµα εν υµιν εστιν ου δυνησεσχε

αντιστηναι απεναντι των εςχρων υµων εως αν

εξαρητε το αναχεµα εξ υµων

14. και συναςχησεσχε παντες το πρωι κατα

ϕυλας και εσται η ϕυλη ην αν δειξη κυριος

προσαξετε κατα δηµους και τον δηµον ον εαν

δειξη κυριος προσαξετε κατ οικον και τον οικον

ον εαν δειξη κυριος προσαξετε κατ ανδρα

15. και ος αν ενδειςχη κατακαυχησεται εν πυ-

ϱι και παντα οσα εστιν αυτω οτι παρεβη την δια-

χηκην κυριου και εποιησεν ανοµηµα εν ισραηλ

16. και ωρχρισεν ιησους και προσηγαγεν τον

λαον κατα ϕυλας και ενεδειςχη η ϕυλη ιουδα

17. και προσηςχη κατα δηµους και ενεδειςχη

δηµος ο Ϲαραι και προσηςχη κατα ανδρα

18. και ενεδειςχη αςαρ υιος Ϲαµβρι υιου Ϲαρα

19. και ειπεν ιησους τω αςαρ δος δοξαν σηµε-

ϱον τω κυριω χεω ισραηλ και δος την εξοµο-

λογησιν και αναγγειλον µοι τι εποιησας και µη

κρυψης απ εµου

20. και απεκριχη αςαρ τω ιησοι και ειπεν αλ-

ηχως ηµαρτον εναντιον κυριου χεου ισραηλ

ουτως και ουτως εποιησα

21. ειδον εν τη προνοµη ψιλην ποικιλην

καλην και διακοσια διδραςµα αργυριου και

γλωσσαν µιαν ςρυσην πεντηκοντα διδραςµων

και ενχυµηχεις αυτων ελαβον και ιδου αυτα

εγκεκρυπται εν τη γη εν τη σκηνη µου και το

αργυριον κεκρυπται υποκατω αυτων

22. και απεστειλεν ιησους αγγελους και εδρα-

µον εις την σκηνην εις την παρεµβολην και

ταυτα ην εγκεκρυµµενα εις την σκηνην και το

αργυριον υποκατω αυτων

23. και εξηνεγκαν αυτα εκ της σκηνης και

ηνεγκαν προς ιησουν και τους πρεσβυτερους

ισραηλ και εχηκαν αυτα εναντι κυριου

24. και ελαβεν ιησους τον αςαρ υιον Ϲαρα και

ανηγαγεν αυτον εις ϕαραγγα αςωρ και τους υιο-

υς αυτου και τας χυγατερας αυτου και τους µο-

σςους αυτου και τα υποζυγια αυτου και παντα

τα προβατα αυτου και την σκηνην αυτου και

παντα τα υπαρςοντα αυτου και πας ο λαος µετ

αυτου και ανηγαγεν αυτους εις εµεκαςωρ

25. και ειπεν ιησους τω αςαρ τι ωλεχρευ-

σας ηµας εξολεχρευσαι σε κυριος καχα και

σηµερον και ελιχοβολησαν αυτον λιχοις πας

ισραηλ

26. και επεστησαν αυτω σωρον λιχων µεγαν

και επαυσατο κυριος του χυµου της οργης δια

τουτο επωνοµασεν αυτο εµεκαςωρ εως της ηµε-

ϱας ταυτης

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-joz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ειπεν κυριος προς ιησουν µη ϕοβηχης

µηδε δειλιασης λαβε µετα σου τους ανδρας

παντας τους πολεµιστας και αναστας αναβηχι

εις γαι ιδου δεδωκα εις τας ςειρας σου τον ϐα-

σιλεα γαι και την γην αυτου

2. και ποιησεις την γαι ον τροπον εποιησας την

ιεριςω και τον ϐασιλεα αυτης και την προνοµην

των κτηνων προνοµευσεις σεαυτω καταστησον

δε σεαυτω ενεδρα τη πολει εις τα οπισω

3. και ανεστη ιησους και πας ο λαος ο πολεµι-

στης ωστε αναβηναι εις γαι επελεξεν δε ιησους

τριακοντα ςιλιαδας ανδρων δυνατους εν ισςυι

και απεστειλεν αυτους νυκτος

4. και ενετειλατο αυτοις λεγων υµεις ενεδρευ-

σατε οπισω της πολεως µη µακραν γινεσχε απο

της πολεως και εσεσχε παντες ετοιµοι

5. και εγω και παντες οι µετ εµου προσαξοµεν

προς την πολιν και εσται ως αν εξελχωσιν οι

κατοικουντες γαι εις συναντησιν ηµιν καχαπερ

και πρωην και ϕευξοµεχα απο προσωπου αυ-

των

6. και ως αν εξελχωσιν οπισω ηµων αποσπα-

σοµεν αυτους απο της πολεως και ερουσιν ϕευ-

γουσιν ουτοι απο προσωπου ηµων ον τροπον και

εµπροσχεν

7. υµεις δε εξαναστησεσχε εκ της ενεδρας και

πορευσεσχε εις την πολιν

8. κατα το ϱηµα τουτο ποιησετε ιδου εντεταλ-

µαι υµιν
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9. και απεστειλεν αυτους ιησους και επορευ-

χησαν εις την ενεδραν και ενεκαχισαν ανα µε-

σον ϐαιχηλ και ανα µεσον γαι απο χαλασσης

της γαι

10. και ορχρισας ιησους το πρωι επεσκεψατο

τον λαον και ανεβησαν αυτος και οι πρεσβυτε-

ϱοι κατα προσωπον του λαου επι γαι

11. και πας ο λαος ο πολεµιστης µετ αυτου

ανεβησαν και πορευοµενοι ηλχον εξ εναντιας

της πολεως απ ανατολων

12. και τα ενεδρα της πολεως απο χαλασσης

14. και εγενετο ως ειδεν ϐασιλευς γαι εσπευ-

σεν και εξηλχεν εις συναντησιν αυτοις επ ευ-

χειας εις τον πολεµον αυτος και πας ο λαος ο

µετ αυτου και αυτος ουκ ηδει οτι ενεδρα αυτω

εστιν οπισω της πολεως

15. και ειδεν και ανεςωρησεν ιησους και

ισραηλ απο προσωπου αυτων

16. και κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ

και αυτοι απεστησαν απο της πολεως

17. ου κατελειφχη ουχεις εν τη γαι ος ου κατε-

διωξεν οπισω ισραηλ και κατελιπον την πολιν

ανεωγµενην και κατεδιωξαν οπισω ισραηλ

18. και ειπεν κυριος προς ιησουν εκτεινον την

ςειρα σου εν τω γαισω τω εν τη ςειρι σου επι

την πολιν εις γαρ τας ςειρας σου παραδεδωκα

αυτην και τα ενεδρα εξαναστησονται εν ταςει

εκ του τοπου αυτων και εξετεινεν ιησους την

ςειρα αυτου τον γαισον επι την πολιν

19. και τα ενεδρα εξανεστησαν εν ταςει εκ

του τοπου αυτων και εξηλχοσαν οτε εξετεινεν

την ςειρα και ηλχοσαν επι την πολιν και κατε-

λαβοντο αυτην και σπευσαντες ενεπρησαν την

πολιν εν πυρι

20. και περιβλεψαντες οι κατοικοι γαι εις τα

οπισω αυτων και εχεωρουν καπνον αναβαινον-

τα εκ της πολεως εις τον ουρανον και ουκετι

ειςον που ϕυγωσιν ωδε η ωδε

21. και ιησους και πας ισραηλ ειδον οτι ελα-

ϐον τα ενεδρα την πολιν και οτι ανεβη ο καπνος

της πολεως εις τον ουρανον και µεταβαλοµενοι

επαταξαν τους ανδρας της γαι

22. και ουτοι εξηλχοσαν εκ της πολεως εις

συναντησιν και εγενηχησαν ανα µεσον της πα-

ϱεµβολης ουτοι εντευχεν και ουτοι εντευχεν και

επαταξαν εως του µη καταλειφχηναι αυτων σε-

σωσµενον και διαπεφευγοτα

23. και τον ϐασιλεα της γαι συνελαβον Ϲωντα

και προσηγαγον αυτον προς ιησουν

24. και ως επαυσαντο οι υιοι ισραηλ αποκ-

τεννοντες παντας τους εν τη γαι τους εν τοις

πεδιοις και εν τω ορει επι της καταβασεως ου

κατεδιωξαν αυτους απ αυτης εις τελος και απε-

στρεψεν ιησους εις γαι και επαταξεν αυτην εν

στοµατι ϱοµφαιας

25. και εγενηχησαν οι πεσοντες εν τη ηµερα

εκεινη απο ανδρος και εως γυναικος δωδεκα

ςιλιαδες παντας τους κατοικουντας γαι

27. πλην των κτηνων και των σκυλων των εν

τη πολει παντα α επρονοµευσαν οι υιοι ισραηλ

κατα προσταγµα κυριου ον τροπον συνεταξεν

κυριος τω ιησοι

28. και ενεπυρισεν ιησους την πολιν εν πυρι

ςωµα αοικητον εις τον αιωνα εχηκεν αυτην εως

της ηµερας ταυτης

29. και τον ϐασιλεα της γαι εκρεµασεν επι

ξυλου διδυµου και ην επι του ξυλου εως εσπε-

ϱας και επιδυνοντος του ηλιου συνεταξεν ιη-

σους και καχειλοσαν αυτου το σωµα απο του

ξυλου και ερριψαν αυτον εις τον ϐοχρον και

επεστησαν αυτω σωρον λιχων εως της ηµερας

ταυτης

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-joz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 ως δ ηκουσαν οι ϐασιλεις των αµορραιων

οι εν τω περαν του ιορδανου οι εν τη ορεινη

και οι εν τη πεδινη και οι εν παση τη παραλια

της χαλασσης της µεγαλης και οι προς τω αν-

τιλιβανω και οι ςετταιοι και οι ςαναναιοι και οι

ϕερεζαιοι και οι ευαιοι και οι αµορραιοι και οι

γεργεσαιοι και οι ιεβουσαιοι

2. ουκ ην ϱηµα απο παντων ων ενετειλατο

µωυσης τω ιησοι ο ουκ ανεγνω ιησους εις τα

ωτα πασης εκκλησιας υιων ισραηλ τοις ανδρα-

σιν και ταις γυναιξιν και τοις παιδιοις και τοις

προσηλυτοις τοις προσπορευοµενοις τω ισραηλ

3. και οι κατοικουντες γαβαων ηκουσαν παντα

οσα εποιησεν κυριος τη ιεριςω και τη γαι

4. και εποιησαν και γε αυτοι µετα πανουργιας

και ελχοντες επεσιτισαντο και ητοιµασαντο και
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λαβοντες σακκους παλαιους επι των ονων αυ-

των και ασκους οινου παλαιους και κατερρω-

γοτας αποδεδεµενους

5. και τα κοιλα των υποδηµατων αυτων και τα

σανδαλια αυτων παλαια και καταπεπελµατω-

µενα εν τοις ποσιν αυτων και τα ιµατια αυτων

πεπαλαιωµενα επανω αυτων και ο αρτος αυτων

του επισιτισµου ξηρος και ευρωτιων και ϐεβρω-

µενος

6. και ηλχοσαν προς ιησουν εις την παρεµ-

ϐολην ισραηλ εις γαλγαλα και ειπαν προς ιη-

σουν και ισραηλ εκ γης µακροχεν ηκαµεν και

νυν διαχεσχε ηµιν διαχηκην

7. και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς τον ςορραιον

ορα µη εν εµοι κατοικεις και πως σοι διαχωµαι

διαχηκην

8. και ειπαν προς ιησουν οικεται σου εσµεν

και ειπεν προς αυτους ιησους ποχεν εστε και

ποχεν παραγεγονατε

9. και ειπαν εκ γης µακροχεν σφοδρα ηκασιν

οι παιδες σου εν ονοµατι κυριου του χεου σου

ακηκοαµεν γαρ το ονοµα αυτου και οσα εποιη-

σεν εν αιγυπτω

10. και οσα εποιησεν τοις ϐασιλευσιν των

αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω

σηων ϐασιλει εσεβων και τω ωγ ϐασιλει της

ϐασαν ος κατωκει εν ασταρωχ και εν εδραιν

11. και ακουσαντες ειπαν προς ηµας οι πρεσ-

ϐυτεροι ηµων και παντες οι κατοικουντες την

γην ηµων λεγοντες λαβετε εαυτοις επισιτισµον

εις την οδον και πορευχητε εις συναντησιν αυ-

των και ερειτε προς αυτους οικεται σου εσµεν

και νυν διαχεσχε ηµιν διαχηκην

12. ουτοι οι αρτοι χερµους εφωδιασχηµεν αυ-

τους εν τη ηµερα η εξηλχοµεν παραγενεσχαι

προς υµας νυν δε εξηρανχησαν και γεγονασιν

ϐεβρωµενοι

13. και ουτοι οι ασκοι του οινου ους επλησα-

µεν καινους και ουτοι ερρωγασιν και τα ιµατια

ηµων και τα υποδηµατα ηµων πεπαλαιωται απο

της πολλης οδου σφοδρα

14. και ελαβον οι αρςοντες του επισιτισµου

αυτων και κυριον ουκ επηρωτησαν

15. και εποιησεν ιησους προς αυτους ειρηνην

και διεχετο προς αυτους διαχηκην του διασω-

σαι αυτους και ωµοσαν αυτοις οι αρςοντες της

συναγωγης

16. και εγενετο µετα τρεις ηµερας µετα το δια-

χεσχαι προς αυτους διαχηκην ηκουσαν οτι εγ-

γυχεν αυτων εισιν και οτι εν αυτοις κατοικουσιν

17. και απηραν οι υιοι ισραηλ και ηλχον εις

τας πολεις αυτων αι δε πολεις αυτων γαβαων

και κεφιρα και ϐηρωχ και πολις ιαριν

18. και ουκ εµαςεσαντο αυτοις οι υιοι ισραηλ

οτι ωµοσαν αυτοις παντες οι αρςοντες κυριον

τον χεον ισραηλ και διεγογγυσαν πασα η συ-

ναγωγη επι τοις αρςουσιν

19. και ειπαν οι αρςοντες παση τη συναγωγη

ηµεις ωµοσαµεν αυτοις κυριον τον χεον ισραηλ

και νυν ου δυνησοµεχα αψασχαι αυτων

20. τουτο ποιησοµεν Ϲωγρησαι αυτους και πε-

ϱιποιησοµεχα αυτους και ουκ εσται καχ ηµων

οργη δια τον ορκον ον ωµοσαµεν αυτοις

21. Ϲησονται και εσονται ξυλοκοποι και υδρο-

ϕοροι παση τη συναγωγη καχαπερ ειπαν αυτοις

οι αρςοντες

22. και συνεκαλεσεν αυτους ιησους και ειπεν

αυτοις δια τι παρελογισασχε µε λεγοντες µα-

κραν απο σου εσµεν σφοδρα υµεις δε εγςωριοι

εστε των κατοικουντων εν ηµιν

23. και νυν επικαταρατοι εστε ου µη εκλιπη εξ

υµων δουλος ουδε ξυλοκοπος εµοι και τω χεω

µου

24. και απεκριχησαν τω ιησοι λεγοντες ανηγ-

γελη ηµιν οσα συνεταξεν κυριος ο χεος σου

µωυση τω παιδι αυτου δουναι υµιν την γην ταυ-

την και εξολεχρευσαι ηµας και παντας τους κα-

τοικουντας επ αυτης απο προσωπου υµων και

εφοβηχηµεν σφοδρα περι των ψυςων ηµων απο

προσωπου υµων και εποιησαµεν το πραγµα το-

υτο

25. και νυν ιδου ηµεις υποςειριοι υµιν ως αρε-

σκει υµιν και ως δοκει υµιν ποιησατε ηµιν

26. και εποιησαν αυτοις ουτως και εξειλατο

αυτους ιησους εν τη ηµερα εκεινη εκ ςειρων

υιων ισραηλ και ουκ ανειλον αυτους

27. και κατεστησεν αυτους ιησους εν τη ηµε-

ϱα εκεινη ξυλοκοπους και υδροφορους παση

τη συναγωγη και τω χυσιαστηριω του χεου δια

τουτο εγενοντο οι κατοικουντες γαβαων ξυλο-

κοποι και υδροφοροι του χυσιαστηριου του χε-

ου εως της σηµερον ηµερας και εις τον τοπον

ον εαν εκλεξηται κυριος
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Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-joz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 ως δε ηκουσεν αδωνιβεζεκ ϐασιλευς ιε-

ϱουσαληµ οτι ελαβεν ιησους την γαι και εξωλε-

χρευσεν αυτην ον τροπον εποιησαν την ιεριςω

και τον ϐασιλεα αυτης ουτως εποιησαν την γαι

και τον ϐασιλεα αυτης και οτι αυτοµολησαν

οι κατοικουντες γαβαων προς ιησουν και προς

ισραηλ

2. και εφοβηχησαν εν αυτοις σφοδρα ηδει γαρ

οτι µεγαλη πολις γαβαων ωσει µια των µητρο-

πολεων και παντες οι ανδρες αυτης ισςυροι

3. και απεστειλεν αδωνιβεζεκ ϐασιλευς ιερο-

υσαληµ προς αιλαµ ϐασιλεα ςεβρων και προς

ϕιδων ϐασιλεα ιεριµουχ και προς ιεφχα ϐασι-

λεα λαςις και προς δαβιρ ϐασιλεα οδολλαµ

λεγων

4. δευτε αναβητε προς µε και ϐοηχησατε µοι

και εκπολεµησωµεν γαβαων αυτοµολησαν γαρ

προς ιησουν και προς τους υιους ισραηλ

5. και ανεβησαν οι πεντε ϐασιλεις των ιεβο-

υσαιων ϐασιλευς ιερουσαληµ και ϐασιλευς ςε-

ϐρων και ϐασιλευς ιεριµουχ και ϐασιλευς λα-

ςις και ϐασιλευς οδολλαµ αυτοι και πας ο λαος

αυτων και περιεκαχισαν την γαβαων και εξεπο-

λιορκουν αυτην

6. και απεστειλαν οι κατοικουντες γαβαων

προς ιησουν εις την παρεµβολην ισραηλ εις

γαλγαλα λεγοντες µη εκλυσης τας ςειρας σου

απο των παιδων σου αναβηχι προς ηµας το τα-

ςος και εξελου ηµας και ϐοηχησον ηµιν οτι

συνηγµενοι εισιν εφ ηµας παντες οι ϐασιλεις

των αµορραιων οι κατοικουντες την ορεινην

7. και ανεβη ιησους εκ γαλγαλων αυτος και

πας ο λαος ο πολεµιστης µετ αυτου πας δυνατος

εν ισςυι

8. και ειπεν κυριος προς ιησουν µη ϕοβηχης

αυτους εις γαρ τας ςειρας σου παραδεδωκα αυ-

τους ους υπολειφχησεται εξ αυτων ουχεις ενω-

πιον υµων

9. και επιπαρεγενετο επ αυτους ιησους αφνω

ολην την νυκτα εισεπορευχη εκ γαλγαλων

10. και εξεστησεν αυτους κυριος απο προσω-

που των υιων ισραηλ και συνετριψεν αυτους

κυριος συντριψιν µεγαλην εν γαβαων και κα-

τεδιωξαν αυτους οδον αναβασεως ωρωνιν και

κατεκοπτον αυτους εως αζηκα και εως µακηδα

11. εν τω δε ϕευγειν αυτους απο προσωπου

των υιων ισραηλ επι της καταβασεως ωρωνιν

και κυριος επερριψεν αυτοις λιχους ςαλαζης εκ

του ουρανου εως αζηκα και εγενοντο πλειους

οι αποχανοντες δια τους λιχους της ςαλαζης η

ους απεκτειναν οι υιοι ισραηλ µαςαιρα εν τω

πολεµω

12. τοτε ελαλησεν ιησους προς κυριον η ηµε-

ϱα παρεδωκεν ο χεος τον αµορραιον υποςειριον

ισραηλ ηνικα συνετριψεν αυτους εν γαβαων

και συνετριβησαν απο προσωπου υιων ισραηλ

και ειπεν ιησους στητω ο ηλιος κατα γαβαων

και η σεληνη κατα ϕαραγγα αιλων

13. και εστη ο ηλιος και η σεληνη εν στασει

εως ηµυνατο ο χεος τους εςχρους αυτων και

εστη ο ηλιος κατα µεσον του ουρανου ου προ-

επορευετο εις δυσµας εις τελος ηµερας µιας

14. και ουκ εγενετο ηµερα τοιαυτη ουδε το

προτερον ουδε το εσςατον ωστε επακουσαι χε-

ον ανχρωπου οτι κυριος συνεπολεµησεν τω

ισραηλ

16. και εφυγον οι πεντε ϐασιλεις ουτοι και

κατεκρυβησαν εις το σπηλαιον το εν µακηδα

17. και απηγγελη τω ιησου λεγοντες ευρηνται

οι πεντε ϐασιλεις κεκρυµµενοι εν τω σπηλαιω

τω εν µακηδα

18. και ειπεν ιησους κυλισατε λιχους επι το

στοµα του σπηλαιου και καταστησατε ανδρας

ϕυλασσειν επ αυτους

19. υµεις δε µη εστηκατε καταδιωκοντες

οπισω των εςχρων υµων και καταλαβετε την

ουραγιαν αυτων και µη αφητε εισελχειν εις τας

πολεις αυτων παρεδωκεν γαρ αυτους κυριος ο

χεος ηµων εις τας ςειρας ηµων

20. και εγενετο ως κατεπαυσεν ιησους και πας

υιος ισραηλ κοπτοντες αυτους κοπην µεγαλην

σφοδρα εως εις τελος και οι διασωζοµενοι διε-

σωχησαν εις τας πολεις τας οςυρας

21. και απεστραφη πας ο λαος προς ιησουν

εις µακηδα υγιεις και ουκ εγρυξεν ουχεις των

υιων ισραηλ τη γλωσση αυτου

22. και ειπεν ιησους ανοιξατε το σπηλαιον και

εξαγαγετε τους πεντε ϐασιλεις τουτους εκ του

σπηλαιου
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23. και εξηγαγοσαν τους πεντε ϐασιλεις εκ

του σπηλαιου τον ϐασιλεα ιερουσαληµ και τον

ϐασιλεα ςεβρων και τον ϐασιλεα ιεριµουχ και

τον ϐασιλεα λαςις και τον ϐασιλεα οδολλαµ

24. και επει εξηγαγον αυτους προς ιησουν

και συνεκαλεσεν ιησους παντα ισραηλ και το-

υς εναρςοµενους του πολεµου τους συµπορευ-

οµενους αυτω λεγων αυτοις προπορευεσχε και

επιχετε τους ποδας υµων επι τους τραςηλους

αυτων και προσελχοντες επεχηκαν τους ποδας

αυτων επι τους τραςηλους αυτων

25. και ειπεν προς αυτους ιησους µη ϕοβηχητε

αυτους µηδε δειλιασητε ανδριζεσχε και ισςυετε

οτι ουτως ποιησει κυριος πασι τοις εςχροις υµων

ους υµεις καταπολεµειτε αυτους

26. και απεκτεινεν αυτους ιησους και εκρεµα-

σεν αυτους επι πεντε ξυλων και ησαν κρεµαµε-

νοι επι των ξυλων εως εσπερας

27. και εγενηχη προς ηλιου δυσµας ενετειλα-

το ιησους και καχειλον αυτους απο των ξυλων

και ερριψαν αυτους εις το σπηλαιον εις ο κα-

τεφυγοσαν εκει και επεκυλισαν λιχους επι το

σπηλαιον εως της σηµερον ηµερας

28. και την µακηδα ελαβοσαν εν τη ηµερα

εκεινη και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφους

και εξωλεχρευσαν παν εµπνεον εν αυτη και ου

κατελειφχη εν αυτη ουδεις διασεσωσµενος και

διαπεφευγως και εποιησαν τω ϐασιλει µακηδα

ον τροπον εποιησαν τω ϐασιλει ιεριςω

29. και απηλχεν ιησους και πας ισραηλ µετ

αυτου εκ µακηδα εις λεβνα και επολιορκει λεβ-

να

30. και παρεδωκεν αυτην κυριος εις ςειρας

ισραηλ και ελαβον αυτην και τον ϐασιλεα αυ-

της και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφους και

παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφχη εν

αυτη ουδε εις διασεσωσµενος και διαπεφευγως

και εποιησαν τω ϐασιλει αυτης ον τροπον επο-

ιησαν τω ϐασιλει ιεριςω

31. και απηλχεν ιησους και πας ισραηλ µετ

αυτου εκ λεβνα εις λαςις και περιεκαχισεν αυ-

την και επολιορκει αυτην

32. και παρεδωκεν κυριος την λαςις εις τας

ςειρας ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα

τη δευτερα και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξι-

ϕους και εξωλεχρευσαν αυτην ον τροπον επο-

ιησαν την λεβνα

33. τοτε ανεβη αιλαµ ϐασιλευς γαζερ ϐοηχη-

σων τη λαςις και επαταξεν αυτον ιησους εν στο-

µατι ξιφους και τον λαον αυτου εως του µη κα-

ταλειφχηναι αυτων σεσωσµενον και διαπεφευ-

γοτα

34. και απηλχεν ιησους και πας ισραηλ µετ

αυτου εκ λαςις εις οδολλαµ και περιεκαχισεν

αυτην και επολιορκησεν αυτην

35. και παρεδωκεν αυτην κυριος εν ςειρι

ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα εκεινη

και εφονευσεν αυτην εν στοµατι ξιφους και παν

εµπνεον εν αυτη εφονευσαν ον τροπον εποιη-

σαν τη λαςις

36. και απηλχεν ιησους και πας ισραηλ µετ

αυτου εις ςεβρων και περιεκαχισεν αυτην

37. και επαταξεν αυτην εν στοµατι ξιφους και

παν εµπνεον οσα ην εν αυτη ουκ ην διασεσω-

σµενος ον τροπον εποιησαν την οδολλαµ εξω-

λεχρευσαν αυτην και οσα ην εν αυτη

38. και απεστρεψεν ιησους και πας ισραηλ εις

δαβιρ και περικαχισαντες αυτην

39. ελαβον αυτην και τον ϐασιλεα αυτης και

τας κωµας αυτης και επαταξαν αυτην εν στο-

µατι ξιφους και εξωλεχρευσαν αυτην και παν

εµπνεον εν αυτη και ου κατελιπον αυτη ουδενα

διασεσωσµενον ον τροπον εποιησαν την ςεβρων

και τω ϐασιλει αυτης ουτως εποιησαν τη δαβιρ

και τω ϐασιλει αυτης

40. και επαταξεν ιησους πασαν την γην της

ορεινης και την ναγεβ και την πεδινην και την

ασηδωχ και τους ϐασιλεις αυτης ου κατελιπον

αυτων σεσωσµενον και παν εµπνεον Ϲωης εξω-

λεχρευσεν ον τροπον ενετειλατο κυριος ο χεος

ισραηλ

41. απο καδης ϐαρνη εως γαζης πασαν την

γοσοµ εως της γαβαων

42. και παντας τους ϐασιλεις αυτων και την

γην αυτων επαταξεν ιησους εις απαξ οτι κυριος

ο χεος ισραηλ συνεπολεµει τω ισραηλ

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-joz11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 ως δε ηκουσεν ιαβιν ϐασιλευς ασωρ

απεστειλεν προς ιωβαβ ϐασιλεα µαρρων και

προς ϐασιλεα συµοων και προς ϐασιλεα αζιφ
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2. και προς τους ϐασιλεις τους κατα σιδωνα

την µεγαλην εις την ορεινην και εις την ϱαβα

απεναντι κενερωχ και εις το πεδιον και εις να-

ϕεδδωρ

3. και εις τους παραλιους ςαναναιους απο

ανατολων και εις τους παραλιους αµορραιο-

υς και ευαιους και ιεβουσαιους και ϕερεζαιους

τους εν τω ορει και τους ςετταιους τους υπο την

αερµων εις γην µασσηφα

4. και εξηλχον αυτοι και οι ϐασιλεις αυτων µετ

αυτων ωσπερ η αµµος της χαλασσης τω πληχει

και ιπποι και αρµατα πολλα σφοδρα

5. και συνηλχον παντες οι ϐασιλεις ουτοι και

παρεγενοντο επι το αυτο και παρενεβαλον επι

του υδατος µαρρων πολεµησαι τον ισραηλ

6. και ειπεν κυριος προς ιησουν µη ϕοβηχης

απο προσωπου αυτων οτι αυριον ταυτην την

ωραν εγω παραδιδωµι τετροπωµενους αυτους

εναντιον του ισραηλ τους ιππους αυτων νευρο-

κοπησεις και τα αρµατα αυτων κατακαυσεις εν

πυρι

7. και ηλχεν ιησους και πας ο λαος ο πολε-

µιστης επ αυτους επι το υδωρ µαρρων εξαπινα

και επεπεσαν επ αυτους εν τη ορεινη

8. και παρεδωκεν αυτους κυριος υποςειριους

ισραηλ και κοπτοντες αυτους κατεδιωκον εως

σιδωνος της µεγαλης και εως µασερων και εως

των πεδιων µασσως κατ ανατολας και κατεκοψ-

αν αυτους εως του µη καταλειφχηναι αυτων

διασεσωσµενον

9. και εποιησεν αυτοις ιησους ον τροπον ενε-

τειλατο αυτω κυριος τους ιππους αυτων ενευ-

ϱοκοπησεν και τα αρµατα αυτων ενεπρησεν εν

πυρι

10. και απεστραφη ιησους εν τω καιρω εκεινω

και κατελαβετο ασωρ και τον ϐασιλεα αυτης

ην δε ασωρ το προτερον αρςουσα πασων των

ϐασιλειων τουτων

11. και απεκτειναν παν εµπνεον εν αυτη εν

ξιφει και εξωλεχρευσαν παντας και ου κατελε-

ιφχη εν αυτη εµπνεον και την ασωρ ενεπρησαν

εν πυρι

12. και πασας τας πολεις των ϐασιλεων και

τους ϐασιλεις αυτων ελαβεν ιησους και ανε-

ιλεν αυτους εν στοµατι ξιφους και εξωλεχρευ-

σαν αυτους ον τροπον συνεταξεν µωυσης ο παις

κυριου

13. αλλα πασας τας πολεις τας κεςωµατισµε-

νας ουκ ενεπρησεν ισραηλ πλην ασωρ µονην

ενεπρησεν ιησους

14. και παντα τα σκυλα αυτης επρονοµευσαν

εαυτοις οι υιοι ισραηλ αυτους δε παντας εξωλε-

χρευσαν εν στοµατι ξιφους εως απωλεσεν αυ-

τους ου κατελιπον εξ αυτων ουδε εν εµπνεον

15. ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση τω

παιδι αυτου και µωυσης ωσαυτως ενετειλατο

τω ιησοι και ουτως εποιησεν ιησους ου παρεβη

ουδεν απο παντων ων συνεταξεν αυτω µωυσης

16. και ελαβεν ιησους πασαν την γην την ορε-

ινην και πασαν την ναγεβ και πασαν την γην

γοσοµ και την πεδινην και την προς δυσµαις

και το ορος ισραηλ και τα ταπεινα

17. τα προς τω ορει απο ορους αςελ και ο

προσαναβαινει εις σηιρ και εως ϐααλγαδ και

τα πεδια του λιβανου υπο το ορος το αερµων

και παντας τους ϐασιλεις αυτων ελαβεν και

ανειλεν αυτους και απεκτεινεν

18. και πλειους ηµερας εποιησεν ιησους προς

τους ϐασιλεις τουτους τον πολεµον

19. και ουκ ην πολις ην ουκ ελαβεν ισραηλ

παντα ελαβοσαν εν πολεµω

20. οτι δια κυριου εγενετο κατισςυσαι αυ-

των την καρδιαν συνανταν εις πολεµον προς

ισραηλ ινα εξολεχρευχωσιν οπως µη δοχη αυ-

τοις ελεος αλλ ινα εξολεχρευχωσιν ον τροπον

ειπεν κυριος προς µωυσην

21. και ηλχεν ιησους εν τω καιρω εκεινω και

εξωλεχρευσεν τους ενακιµ εκ της ορεινης εκ ςε-

ϐρων και εκ δαβιρ και εξ αναβωχ και εκ παντος

γενους ισραηλ και εκ παντος ορους ιουδα συν

ταις πολεσιν αυτων και εξωλεχρευσεν αυτους

ιησους

22. ου κατελειφχη των ενακιµ απο των υιων

ισραηλ αλλα πλην εν γαζη και εν γεχ και εν

ασεδωχ κατελειφχη

23. και ελαβεν ιησους πασαν την γην καχοτι

ενετειλατο κυριος τω µωυση και εδωκεν αυτο-

υς ιησους εν κληρονοµια ισραηλ εν µερισµω

κατα ϕυλας αυτων και η γη κατεπαυσεν πολε-

µουµενη
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Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-joz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ουτοι οι ϐασιλεις της γης ους ανε-

ιλον οι υιοι ισραηλ και κατεκληρονοµησαν την

γην αυτων περαν του ιορδανου αφ ηλιου ανα-

τολων απο ϕαραγγος αρνων εως του ορους

αερµων και πασαν την γην αραβα απ ανατολων

2. σηων τον ϐασιλεα των αµορραιων ος κα-

τωκει εν εσεβων κυριευων απο αροηρ η εστιν

εν τη ϕαραγγι κατα µερος της ϕαραγγος και το

ηµισυ της γαλααδ εως ιαβοκ ορια υιων αµµων

3. και αραβα εως της χαλασσης ςενερεχ κατ

ανατολας και εως της χαλασσης αραβα χα-

λασσαν των αλων απο ανατολων οδον την κα-

τα ασιµωχ απο χαιµαν την υπο ασηδωχ ϕασγα

4. και ωγ ϐασιλευς ϐασαν υπελειφχη εκ των

γιγαντων ο κατοικων εν ασταρωχ και εν εδραιν

5. αρςων απο ορους αερµων και απο σελςα

και πασαν την ϐασαν εως οριων γεσουρι και

την µαςατι και το ηµισυ γαλααδ οριων σηων

ϐασιλεως εσεβων

6. µωυσης ο παις κυριου και οι υιοι ισραηλ

επαταξαν αυτους και εδωκεν αυτην µωυσης

εν κληρονοµια ϱουβην και γαδ και τω ηµισει

ϕυλης µανασση

7. και ουτοι οι ϐασιλεις των αµορραιων ους

ανειλεν ιησους και οι υιοι ισραηλ εν τω περαν

του ιορδανου παρα χαλασσαν ϐααλγαδ εν τω

πεδιω του λιβανου και εως του ορους ςελςα

αναβαινοντων εις σηιρ και εδωκεν αυτην ιησο-

υς ταις ϕυλαις ισραηλ κληρονοµειν κατα κλη-

ϱον αυτων

8. εν τω ορει και εν τω πεδιω και εν αραβα

και εν ασηδωχ και εν τη ερηµω και εν ναγεβ

τον ςετταιον και τον αµορραιον και τον ςανα-

ναιον και τον ϕερεζαιον και τον ευαιον και τον

ιεβουσαιον

9. τον ϐασιλεα ιεριςω και τον ϐασιλεα της γαι

η εστιν πλησιον ϐαιχηλ

10. ϐασιλεα ιερουσαληµ ϐασιλεα ςεβρων

11. ϐασιλεα ιεριµουχ ϐασιλεα λαςις

12. ϐασιλεα αιλαµ ϐασιλεα γαζερ

13. ϐασιλεα δαβιρ ϐασιλεα γαδερ

14. ϐασιλεα ερµαχ ϐασιλεα αραχ

15. ϐασιλεα λεβνα ϐασιλεα οδολλαµ

16. ϐασιλεα µακηδα

17. ϐασιλεα ταφουγ ϐασιλεα οφερ

18. ϐασιλεα αφεκ της σαρων

19. ϐασιλεα ασωρ

20. ϐασιλεα συµοων ϐασιλεα µαρρων ϐασι-

λεα αζιφ

21. ϐασιλεα καδης ϐασιλεα τανας

22. ϐασιλεα µαγεδων ϐασιλεα ιεκοναµ του

ςερµελ

23. ϐασιλεα δωρ του ναφεδδωρ ϐασιλεα γωιµ

της γαλιλαιας

24. ϐασιλεα χαρσα παντες ουτοι ϐασιλεις

εικοσι εννεα

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-joz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και ιησους πρεσβυτερος προβεβηκως

των ηµερων και ειπεν κυριος προς ιησουν συ

προβεβηκας των ηµερων και η γη υπολελειπται

πολλη εις κληρονοµιαν

2. και αυτη η γη η καταλελειµµενη ορια ϕυ-

λιστιιµ ο γεσιρι και ο ςαναναιος

3. απο της αοικητου της κατα προσωπον

αιγυπτου εως των οριων ακκαρων εξ ευωνυµων

των ςαναναιων προσλογιζεται ταις πεντε σατρα-

πειαις των ϕυλιστιιµ τω γαζαιω και τω αζωτιω

και τω ασκαλωνιτη και τω γεχχαιω και τω ακ-

καρωνιτη και τω ευαιω

4. εκ χαιµαν και παση γη ςανααν εναντιον

γαζης και οι σιδωνιοι εως αφεκ εως των οριων

των αµορραιων

5. και πασαν την γην γαβλι ϕυλιστιιµ και παν-

τα τον λιβανον απο ανατολων ηλιου απο γαλ-

γαλ υπο το ορος το αερµων εως της εισοδου

εµαχ

6. πας ο κατοικων την ορεινην απο του λιβα-

νου εως της µασερεφωχµαιµ παντας τους σι-

δωνιους εγω αυτους εξολεχρευσω απο προσω-

που ισραηλ αλλα διαδος αυτην εν κληρω τω

ισραηλ ον τροπον σοι ενετειλαµην

7. και νυν µερισον την γην ταυτην εν κληρο-

νοµια ταις εννεα ϕυλαις και τω ηµισει ϕυλης

µανασση απο του ιορδανου εως της χαλασσης

Biblia Grecka L R 245



Rozdział 14 L R Księga Jozuego

της µεγαλης κατα δυσµας ηλιου δωσεις αυτην

η χαλασσα η µεγαλη οριει

8. ταις δε δυο ϕυλαις και τω ηµισει ϕυλης

µανασση τω ϱουβην και τω γαδ εδωκεν µωυσης

εν τω περαν του ιορδανου κατ ανατολας ηλιου

δεδωκεν αυτην µωυσης ο παις κυριου

9. απο αροηρ η εστιν επι του ςειλους ςειµαρ-

ϱου αρνων και την πολιν την εν µεσω της ϕα-

ϱαγγος και πασαν την µισωρ απο µαιδαβα εως

δαιβαν

10. πασας τας πολεις σηων ϐασιλεως αµορ-

ϱαιων ος εβασιλευσεν εν εσεβων εως των οριων

υιων αµµων

11. και την γαλααδιτιδα και τα ορια γεσιρι

και του µαςατι παν ορος αερµων και πασαν την

ϐασανιτιν εως σελςα

12. πασαν την ϐασιλειαν ωγ εν τη ϐασανιτιδι

ος εβασιλευσεν εν ασταρωχ και εν εδραιν ουτος

κατελειφχη απο των γιγαντων και επαταξεν αυ-

τον µωυσης και εξωλεχρευσεν

13. και ουκ εξωλεχρευσαν οι υιοι ισραηλ τον

γεσιρι και τον µαςατι και τον ςαναναιον και κα-

τωκει ϐασιλευς γεσιρι και ο µαςατι εν τοις υιοις

ισραηλ εως της σηµερον ηµερας

14. πλην της ϕυλης λευι ουκ εδοχη κληρο-

νοµια κυριος ο χεος ισραηλ ουτος αυτων κλη-

ϱονοµια καχα ειπεν αυτοις κυριος και ουτος ο

καταµερισµος ον κατεµερισεν µωυσης τοις υιο-

ις ισραηλ εν αραβωχ µωαβ εν τω περαν του

ιορδανου κατα ιεριςω

15. και εδωκεν µωυσης τη ϕυλη ϱουβην κατα

δηµους αυτων

16. και εγενηχη αυτων τα ορια απο αροηρ η

εστιν κατα προσωπον ϕαραγγος αρνων και η

πολις η εν τη ϕαραγγι αρνων και πασαν την

µισωρ

17. εως εσεβων και πασας τας πολεις τας

ουσας εν τη µισωρ και δαιβων και ϐαµωχβααλ

και οικου ϐεελµων

18. και ιασσα και κεδηµωχ και µεφααχ

19. και καριαχαιµ και σεβαµα και σεραδα και

σιωρ εν τω ορει εµακ

20. και ϐαιχφογωρ και ασηδωχ ϕασγα και ϐα-

ιχασιµωχ

21. και πασας τας πολεις του µισωρ και πασαν

την ϐασιλειαν του σηων ϐασιλεως των αµορρα-

ιων ον επαταξεν µωυσης αυτον και τους ηγουµε-

νους µαδιαµ και τον ευι και τον ϱοκοµ και τον

σουρ και τον ουρ και τον ϱοβε αρςοντας παρα

σηων και τους κατοικουντας την γην

22. και τον ϐαλααµ τον του ϐεωρ τον µαντιν

απεκτειναν εν τη ϱοπη

23. εγενετο δε τα ορια ϱουβην ιορδανης οριον

αυτη η κληρονοµια υιων ϱουβην κατα δηµους

αυτων αι πολεις αυτων και αι επαυλεις αυτων

24. εδωκεν δε µωυσης τοις υιοις γαδ κατα

δηµους αυτων

25. και εγενετο τα ορια αυτων ιαζηρ πασαι αι

πολεις γαλααδ και το ηµισυ γης υιων αµµων

εως αροηρ η εστιν κατα προσωπον ϱαββα

26. και απο εσεβων εως ϱαµωχ κατα την µασ-

σηφα και ϐοτανιν και µααναιν εως των οριων

δαβιρ

27. και εν εµεκ ϐαιχαραµ και ϐαιχαναβρα και

σοκςωχα και σαφαν και την λοιπην ϐασιλειαν

σηων ϐασιλεως εσεβων και ο ιορδανης οριει

εως µερους της χαλασσης ςενερεχ περαν του

ιορδανου απ ανατολων

28. αυτη η κληρονοµια υιων γαδ κατα δηµους

αυτων αι πολεις αυτων και αι επαυλεις αυτων

29. και εδωκεν µωυσης τω ηµισει ϕυλης µα-

νασση κατα δηµους αυτων

30. και εγενετο τα ορια αυτων απο µααναιµ

και πασα ϐασιλεια ϐασανι και πασα ϐασιλεια

ωγ ϐασιλεως ϐασαν και πασας τας κωµας ιαιρ

αι εισιν εν τη ϐασανιτιδι εξηκοντα πολεις

31. και το ηµισυ της γαλααδ και εν ασταρωχ

και εν εδραιν πολεις ϐασιλειας ωγ εν ϐασανιτι-

δι και εδοχησαν τοις υιοις µαςιρ υιου µανασση

και τοις ηµισεσιν υιοις µαςιρ υιου µανασση κατα

δηµους αυτων

32. ουτοι ους κατεκληρονοµησεν µωυσης περ-

αν του ιορδανου εν αραβωχ µωαβ εν τω περαν

του ιορδανου κατα ιεριςω απο ανατολων

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-joz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και ουτοι οι κατακληρονοµησαντες υιων

ισραηλ εν τη γη ςανααν οις κατεκληρονοµη-

σεν αυτοις ελεαζαρ ο ιερευς και ιησους ο του
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ναυη και οι αρςοντες πατριων ϕυλων των υιων

ισραηλ

2. κατα κληρους εκληρονοµησαν ον τροπον

ενετειλατο κυριος εν ςειρι ιησου ταις εννεα ϕυ-

λαις και τω ηµισει ϕυλης

3. απο του περαν του ιορδανου και τοις λευ-

ιταις ουκ εδωκεν κληρον εν αυτοις

4. οτι ησαν οι υιοι ιωσηφ δυο ϕυλαι µανασση

και εφραιµ και ουκ εδοχη µερις εν τη γη τοις

λευιταις αλλ η πολεις κατοικειν και τα αφωρι-

σµενα αυτων τοις κτηνεσιν και τα κτηνη αυτων

5. ον τροπον ενετειλατο κυριος τω µωυση

ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ και εµερισαν την

γην

6. και προσηλχοσαν οι υιοι ιουδα προς ιησο-

υν εν γαλγαλ και ειπεν προς αυτον ςαλεβ ο

του ιεφοννη ο κενεζαιος συ επιστη το ϱηµα ο

ελαλησεν κυριος προς µωυσην ανχρωπον του

χεου περι εµου και σου εν καδης ϐαρνη

7. τεσσαρακοντα γαρ ετων ηµην οτε απεστε-

ιλεν µε µωυσης ο παις του χεου εκ καδης ϐαρνη

κατασκοπευσαι την γην και απεκριχην αυτω

λογον κατα τον νουν αυτου

8. οι δε αδελφοι µου οι αναβαντες µετ εµου

µετεστησαν την καρδιαν του λαου εγω δε προ-

σετεχην επακολουχησαι κυριω τω χεω µου

9. και ωµοσεν µωυσης εν εκεινη τη ηµερα λε-

γων η γη εφ ην επεβης σοι εσται εν κληρω και

τοις τεκνοις σου εις τον αιωνα οτι προσετεχης

επακολουχησαι οπισω κυριου του χεου ηµων

10. και νυν διεχρεψεν µε κυριος ον τροπον

ειπεν τουτο τεσσαρακοστον και πεµπτον ετος αφ

ου ελαλησεν κυριος το ϱηµα τουτο προς µωυ-

σην και επορευχη ισραηλ εν τη ερηµω και νυν

ιδου εγω σηµερον ογδοηκοντα και πεντε ετων

11. ετι ειµι σηµερον ισςυων ωσει οτε απεστε-

ιλεν µε µωυσης ωσαυτως ισςυω νυν εξελχειν

και εισελχειν εις τον πολεµον

12. και νυν αιτουµαι σε το ορος τουτο καχα

ειπεν κυριος τη ηµερα εκεινη οτι συ ακηκοας

το ϱηµα τουτο τη ηµερα εκεινη νυνι δε οι ενα-

κιµ εκει εισιν πολεις οςυραι και µεγαλαι εαν

ουν κυριος µετ εµου η εξολεχρευσω αυτους ον

τροπον ειπεν µοι κυριος

13. και ευλογησεν αυτον ιησους και εδωκεν

την ςεβρων τω ςαλεβ υιω ιεφοννη υιου κενεζ εν

κληρω

14. δια τουτο εγενηχη η ςεβρων τω ςαλεβ τω

του ιεφοννη του κενεζαιου εν κληρω εως της

ηµερας ταυτης δια το αυτον επακολουχησαι τω

προσταγµατι κυριου χεου ισραηλ

15. το δε ονοµα της ςεβρων ην το προτερον

πολις αρβοκ µητροπολις των ενακιµ αυτη και

η γη εκοπασεν του πολεµου

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-joz15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και εγενετο τα ορια ϕυλης ιουδα κατα

δηµους αυτων απο των οριων της ιδουµαιας απο

της ερηµου σιν εως καδης προς λιβα

2. και εγενηχη αυτων τα ορια απο λιβος εως

µερους της χαλασσης της αλυκης απο της λο-

ϕιας της ϕερουσης επι λιβα

3. και διαπορευεται απεναντι της προσαναβα-

σεως ακραβιν και εκπεριπορευεται σεννα και

αναβαινει απο λιβος επι καδης ϐαρνη και εκ-

πορευεται ασωρων και προσαναβαινει εις αδ-

δαρα και περιπορευεται την κατα δυσµας κα-

δης

4. και πορευεται επι ασεµωνα και διεκβαλει

εως ϕαραγγος αιγυπτου και εσται αυτου η διε-

ξοδος των οριων επι την χαλασσαν τουτο εστιν

αυτων ορια απο λιβος

5. και τα ορια απο ανατολων πασα η χαλασσα

η αλυκη εως του ιορδανου και τα ορια αυτων

απο ϐορρα και απο της λοφιας της χαλασσης

και απο του µερους του ιορδανου

6. επιβαινει τα ορια επι ϐαιχαγλα και παραπο-

ϱευεται απο ϐορρα επι ϐαιχαραβα και προσα-

ναβαινει τα ορια επι λιχον ϐαιων υιου ϱουβην

7. και προσαναβαινει τα ορια επι το τεταρτον

της ϕαραγγος αςωρ και καταβαινει επι γαλγαλ

η εστιν απεναντι της προσβασεως αδδαµιν η εσ-

τιν κατα λιβα τη ϕαραγγι και διεκβαλει επι το

υδωρ πηγης ηλιου και εσται αυτου η διεξοδος

πηγη ϱωγηλ

8. και αναβαινει τα ορια εις ϕαραγγα ονοµ επι

νωτου ιεβους απο λιβος αυτη εστιν ιερουσαληµ

και διεκβαλλει τα ορια επι κορυφην ορους η

εστιν κατα προσωπον ϕαραγγος ονοµ προς χα-

λασσης η εστιν εκ µερους γης ϱαφαιν επι ϐορρα

9. και διεκβαλλει το οριον απο κορυφης του

ορους επι πηγην υδατος ναφχω και διεκβαλλει
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εις το ορος εφρων και εξαξει το οριον εις ϐααλ

αυτη εστιν πολις ιαριµ

10. και περιελευσεται οριον απο ϐααλ επι χα-

λασσαν και παρελευσεται εις ορος ασσαρες επι

νωτου πολιν ιαριµ απο ϐορρα αυτη εστιν ςα-

σλων και καταβησεται επι πολιν ηλιου και πα-

ϱελευσεται επι λιβα

11. και διεκβαλει το οριον κατα νωτου ακ-

καρων επι ϐορραν και διεκβαλει τα ορια εις

σακςαρωνα και παρελευσεται ορος της ϐαλα

και διεκβαλει επι ιαβνηλ και εσται η διεξοδος

των οριων επι χαλασσαν

12. και τα ορια αυτων απο χαλασσης η χα-

λασσα η µεγαλη οριει ταυτα τα ορια υιων ιουδα

κυκλω κατα δηµους αυτων

13. και τω ςαλεβ υιω ιεφοννη εδωκεν µερι-

δα εν µεσω υιων ιουδα δια προσταγµατος του

χεου και εδωκεν αυτω ιησους την πολιν αρβοκ

µητροπολιν ενακ αυτη εστιν ςεβρων

14. και εξωλεχρευσεν εκειχεν ςαλεβ υιος ιε-

ϕοννη τους τρεις υιους ενακ τον σουσι και τον

χολµι και τον αςιµα

15. και ανεβη εκειχεν ςαλεβ επι τους κατοικο-

υντας δαβιρ το δε ονοµα δαβιρ ην το προτερον

πολις γραµµατων

16. και ειπεν ςαλεβ ος εαν λαβη και εκκοψη

την πολιν των γραµµατων και κυριευση αυτης

δωσω αυτω την αςσαν χυγατερα µου εις γυνα-

ικα

17. και ελαβεν αυτην γοχονιηλ υιος κενεζ

αδελφος ςαλεβ ο νεωτερος και εδωκεν αυτω

την αςσαν χυγατερα αυτου αυτω γυναικα

18. και εγενετο εν τω εισπορευεσχαι αυτην

και συνεβουλευσατο αυτω λεγουσα αιτησοµαι

τον πατερα µου αγρον και εβοησεν εκ του ονου

και ειπεν αυτη ςαλεβ τι εστιν σοι

19. και ειπεν αυτω δος µοι ευλογιαν οτι εις

γην ναγεβ δεδωκας µε δος µοι την γολαχµαιν

και εδωκεν αυτη ςαλεβ την γολαχµαιν την ανω

και την γολαχµαιν την κατω

20. αυτη η κληρονοµια ϕυλης υιων ιουδα

21. εγενηχησαν δε αι πολεις αυτων πολις

πρωτη ϕυλης υιων ιουδα εφ οριων εδωµ επι

της ερηµου καιβαισελεηλ και αρα και ασωρ

22. και ικαµ και ϱεγµα και αρουηλ

23. και καδης και ασοριωναιν

24. και µαιναµ και ϐαλµαιναν και αι κωµαι

αυτων

25. και αι πολεις ασερων αυτη ασωρ

26. και σην και σαλµαα και µωλαδα

27. και σερι και ϐαιφαλαδ

28. και ςολασεωλα και ϐηρσαβεε και αι

κωµαι αυτων και αι επαυλεις αυτων

29. ϐαλα και ϐακωκ και ασοµ

30. και ελβωυδαδ και ϐαιχηλ και ερµα

31. και σεκελακ και µαςαριµ και σεχεννακ

32. και λαβως και σαλη και ερωµωχ πολεις

κχ και αι κωµαι αυτων

33. εν τη πεδινη ασταωλ και ϱαα και ασσα

34. και ϱαµεν και τανω και ιλουχωχ και µα-

ιανι

35. και ιερµουχ και οδολλαµ και µεµβρα και

σαωςω και αζηκα

36. και σακαριµ και γαδηρα και αι επαυλεις

αυτης πολεις δεκα τεσσαρες και αι κωµαι αυ-

των

37. σεννα και αδασαν και µαγαδαγαδ

38. και δαλαλ και µασφα και ιακαρεηλ

39. και λαςης και ϐασηδωχ και ιδεαδαλεα

40. και ςαβρα και µαςες και µααςως

41. και γεδδωρ και ϐαγαδιηλ και νωµαν και

µακηδαν πολεις δεκαεξ και αι κωµαι αυτων

42. λεµνα και ιχακ

43. και ανως και ιανα και νασιβ

44. και κειλαµ και ακιεζι και κεζιβ και ϐαχη-

σαρ και αιλων πολεις δεκα και αι κωµαι αυτων

45. ακκαρων και αι κωµαι αυτης και αι επαυ-

λεις αυτων

46. απο ακκαρων γεµνα και πασαι οσαι εισιν

πλησιον ασηδωχ και αι κωµαι αυτων

47. ασιεδωχ και αι κωµαι αυτης και αι επαυ-

λεις αυτης γαζα και αι κωµαι αυτης και αι επαυ-

λεις αυτης εως του ςειµαρρου αιγυπτου και η

χαλασσα η µεγαλη διοριζει

48. και εν τη ορεινη σαµιρ και ιεχερ και σωςα

49. και ϱεννα και πολις γραµµατων αυτη δα-

ϐιρ

50. και ανων και εσκαιµαν και αισαµ

51. και γοσοµ και ςαλου και ςαννα πολεις

ενδεκα και αι κωµαι αυτων
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52. αιρεµ και ϱεµνα και σοµα

53. και ιεµαιν και ϐαιχαςου και ϕακουα

54. και ευµα και πολις αρβοκ αυτη εστιν ςε-

ϐρων και σωρχ πολεις εννεα και αι επαυλεις

αυτων

55. µαωρ και ςερµελ και οζιβ και ιταν

56. και ιαριηλ και ιαρικαµ και Ϲακαναιµ

57. και γαβαα και χαµναχα πολεις εννεα και

αι κωµαι αυτων

58. αλουα και ϐαιχσουρ και γεδδων

59. χεκω και εφραχα αυτη εστιν ϐαιχλεεµ και

ϕαγωρ και αιταν και κουλον και ταταµ και εω-

ϐης και καρεµ και γαλεµ και χεχηρ και µανοςω

πολεις ενδεκα και αι κωµαι αυτων

60. καριαχβααλ αυτη η πολις ιαριµ και σωχη-

ϐα πολεις δυο και αι επαυλεις αυτων

61. και ϐαδδαργις και χαραβααµ και αινων

και αιςιοζα

62. και ναφλαζων και αι πολεις σαδωµ και

ανκαδης πολεις επτα και αι κωµαι αυτων

63. και ο ιεβουσαιος κατωκει εν ιερουσαληµ

και ουκ ηδυνασχησαν οι υιοι ιουδα απολεσαι

αυτους και κατωκησαν οι ιεβουσαιοι εν ιερο-

υσαληµ εως της ηµερας εκεινης

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-joz16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και εγενετο τα ορια υιων ιωσηφ απο

του ιορδανου του κατα ιεριςω απ ανατολων και

αναβησεται απο ιεριςω εις την ορεινην την ερη-

µον εις ϐαιχηλ λουζα

2. και εξελευσεται εις ϐαιχηλ και παρελευσε-

ται επι τα ορια του ςαταρωχι

3. και διελευσεται επι την χαλασσαν επι τα

ορια απταλιµ εως των οριων ϐαιχωρων την

κατω και εσται η διεξοδος αυτων επι την χα-

λασσαν

4. και εκληρονοµησαν οι υιοι ιωσηφ εφραιµ

και µανασση

5. και εγενηχη ορια υιων εφραιµ κατα δηµο-

υς αυτων και εγενηχη τα ορια της κληρονοµιας

αυτων απο ανατολων αταρωχ και εροκ εως ϐα-

ιχωρων την ανω και γαζαρα

6. και διελευσεται τα ορια επι την χαλασσαν

εις ικασµων απο ϐορρα χερµα περιελευσεται

επι ανατολας εις χηνασα και σελλησα και πα-

ϱελευσεται απ ανατολων εις ιανωκα

7. και εις µαςω και αταρωχ και αι κωµαι αυ-

των και ελευσεται επι ιεριςω και διεκβαλει επι

τον ιορδανην

8. και απο ταφου πορευσεται τα ορια επι χα-

λασσαν επι ςελκανα και εσται η διεξοδος αυ-

των επι χαλασσαν αυτη η κληρονοµια ϕυλης

εφραιµ κατα δηµους αυτων

9. και αι πολεις αι αφορισχεισαι τοις υιοις

εφραιµ ανα µεσον της κληρονοµιας υιων µα-

νασση πασαι αι πολεις και αι κωµαι αυτων

10. και ουκ απωλεσεν εφραιµ τον ςαναναιον

τον κατοικουντα εν γαζερ και κατωκει ο ςανα-

ναιος εν τω εφραιµ εως της ηµερας ταυτης εως

ανεβη ϕαραω ϐασιλευς αιγυπτου και ελαβεν

αυτην και ενεπρησεν αυτην εν πυρι και τους

ςαναναιους και τους ϕερεζαιους και τους κα-

τοικουντας εν γαζερ εξεκεντησαν και εδωκεν

αυτην ϕαραω εν ϕερνη τη χυγατρι αυτου

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-joz17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και εγενετο τα ορια ϕυλης υιων µανασση

οτι ουτος πρωτοτοκος τω ιωσηφ τω µαςιρ πρω-

τοτοκω µανασση πατρι γαλααδ ανηρ γαρ πολε-

µιστης ην εν τη γαλααδιτιδι και εν τη ϐασανιτιδι

2. και εγενηχη τοις υιοις µανασση τοις λοιποις

κατα δηµους αυτων τοις υιοις ιεζερ και τοις υιοις

κελεζ και τοις υιοις ιεζιηλ και τοις υιοις συςεµ

και τοις υιοις συµαριµ και τοις υιοις οφερ ουτοι

οι αρσενες κατα δηµους αυτων

3. και τω σαλπααδ υιω οφερ ουκ ησαν αυτω

υιοι αλλ η χυγατερες και ταυτα τα ονοµατα των

χυγατερων σαλπααδ µααλα και νουα και εγλα

και µελςα και χερσα

4. και εστησαν εναντιον ελεαζαρ του ιερεως

και εναντιον ιησου και εναντιον των αρςοντων

λεγουσαι ο χεος ενετειλατο δια ςειρος µωυση

δουναι ηµιν κληρονοµιαν εν µεσω των αδελ-

ϕων ηµων και εδοχη αυταις δια προσταγµατος

κυριου κληρος εν τοις αδελφοις του πατρος αυ-

των
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5. και επεσεν ο σςοινισµος αυτων απο ανασσα

και πεδιον λαβεκ εκ της γαλααδ η εστιν περαν

του ιορδανου

6. οτι χυγατερες υιων µανασση εκληρονοµη-

σαν κληρον εν µεσω των αδελφων αυτων η δε

γη γαλααδ εγενηχη τοις υιοις µανασση τοις κα-

ταλελειµµενοις

7. και εγενηχη ορια υιων µανασση δηλαναχ

η εστιν κατα προσωπον υιων αναχ και πορευ-

εται επι τα ορια επι ιαµιν και ιασσιβ επι πηγην

χαφχωχ

8. τω µανασση εσται και χαφεχ επι των οριων

µανασση τοις υιοις εφραιµ

9. και καταβησεται τα ορια επι ϕαραγγα κα-

ϱανα επι λιβα κατα ϕαραγγα ιαριηλ τερεµινχος

τω εφραιµ ανα µεσον πολεως µανασση και ορια

µανασση επι τον ϐορραν εις τον ςειµαρρουν και

εσται αυτου η διεξοδος χαλασσα

10. απο λιβος τω εφραιµ και επι ϐορραν µα-

νασση και εσται η χαλασσα ορια αυτοις και επι

ασηρ συναψουσιν επι ϐορραν και τω ισσαςαρ

απ ανατολων

11. και εσται µανασση εν ισσαςαρ και εν ασηρ

ϐαιχσαν και αι κωµαι αυτων και τους κατοικο-

υντας δωρ και τας κωµας αυτης και τους κατο-

ικουντας µαγεδδω και τας κωµας αυτης και το

τριτον της ναφετα και τας κωµας αυτης

12. και ουκ ηδυνασχησαν οι υιοι µανασση

εξολεχρευσαι τας πολεις ταυτας και ηρςετο ο

ςαναναιος κατοικειν εν τη γη ταυτη

13. και εγενηχη και επει κατισςυσαν οι υιοι

ισραηλ και εποιησαν τους ςαναναιους υπηκο-

ους εξολεχρευσαι δε αυτους ουκ εξωλεχρευ-

σαν

14. αντειπαν δε οι υιοι ιωσηφ τω ιησου λεγον-

τες δια τι εκληρονοµησας ηµας κληρον ενα και

σςοινισµα εν εγω δε λαος πολυς ειµι και ο χεος

ευλογησεν µε

15. και ειπεν αυτοις ιησους ει λαος πολυς ει

αναβηχι εις τον δρυµον και εκκαχαρον σεαυτω

ει στενοςωρει σε το ορος το εφραιµ

16. και ειπαν ουκ αρκεσει ηµιν το ορος το

εφραιµ και ιππος επιλεκτος και σιδηρος τω ςα-

ναναιω τω κατοικουντι εν αυτω εν ϐαιχσαν και

εν ταις κωµαις αυτης εν τη κοιλαδι ιεζραελ

17. και ειπεν ιησους τοις υιοις ιωσηφ ει λαος

πολυς ει και ισςυν µεγαλην εςεις ουκ εσται σοι

κληρος εις

18. ο γαρ δρυµος εσται σοι οτι δρυµος εστιν

και εκκαχαριεις αυτον και εσται σοι και οταν

εξολεχρευσης τον ςαναναιον οτι ιππος επιλεκ-

τος εστιν αυτω συ γαρ υπερισςυεις αυτου

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-joz18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και εξεκκλησιασχη πασα συναγωγη

υιων ισραηλ εις σηλω και επηξαν εκει την

σκηνην του µαρτυριου και η γη εκρατηχη υπ

αυτων

2. και κατελειφχησαν οι υιοι ισραηλ οι ουκ

εκληρονοµησαν επτα ϕυλαι

3. και ειπεν ιησους τοις υιοις ισραηλ εως τινος

εκλυχησεσχε κληρονοµησαι την γην ην εδω-

κεν κυριος ο χεος ηµων

4. δοτε εξ υµων τρεις ανδρας εκ ϕυλης και

ανασταντες διελχετωσαν την γην και διαγραψ-

ατωσαν αυτην εναντιον µου καχα δεησει διελε-

ιν αυτην και ηλχοσαν προς αυτον

5. και διειλεν αυτοις επτα µεριδας ιουδας στη-

σεται αυτοις οριον απο λιβος και οι υιοι ιωσηφ

στησονται αυτοις απο ϐορρα

6. υµεις δε µερισατε την γην επτα µεριδας και

ενεγκατε προς µε ωδε και εξοισω υµιν κληρον

εναντι κυριου του χεου ηµων

7. ου γαρ εστιν µερις τοις υιοις λευι εν υµιν

ιερατεια γαρ κυριου µερις αυτου και γαδ και

ϱουβην και το ηµισυ ϕυλης µανασση ελαβοσαν

την κληρονοµιαν αυτων περαν του ιορδανου

επ ανατολας ην εδωκεν αυτοις µωυσης ο παις

κυριου

8. και ανασταντες οι ανδρες επορευχησαν και

ενετειλατο ιησους τοις ανδρασιν τοις πορευοµε-

νοις ςωροβατησαι την γην λεγων πορευεσχε και

ςωροβατησατε την γην και παραγενηχητε προς

µε και ωδε εξοισω υµιν κληρον εναντι κυριου

εν σηλω

9. και επορευχησαν και εςωροβατησαν την

γην και ειδοσαν αυτην και εγραψαν αυτην κα-

τα πολεις αυτης επτα µεριδας εις ϐιβλιον και

ηνεγκαν προς ιησουν
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10. και ενεβαλεν αυτοις ιησους κληρον εν

σηλω εναντι κυριου

11. και εξηλχεν ο κληρος ϕυλης ϐενιαµιν

πρωτος κατα δηµους αυτων και εξηλχεν ορια

του κληρου αυτων ανα µεσον ιουδα και ανα

µεσον των υιων ιωσηφ

12. και εγενηχη αυτων τα ορια απο ϐορρα

απο του ιορδανου προσαναβησεται τα ορια κα-

τα νωτου ιεριςω απο ϐορρα και αναβησεται επι

το ορος επι την χαλασσαν και εσται αυτου η

διεξοδος η µαδβαριτις ϐαιχων

13. και διελευσεται εκειχεν τα ορια λουζα

επι νωτου λουζα απο λιβος αυτη εστιν ϐαιχηλ

και καταβησεται τα ορια µααταρωχορες επι την

ορεινην η εστιν προς λιβα ϐαιχωρων η κατω

14. και διελευσεται τα ορια και περιελευσεται

επι το µερος το ϐλεπον παρα χαλασσαν απο

λιβος απο του ορους επι προσωπον ϐαιχωρων

λιβα και εσται αυτου η διεξοδος εις καριαχβα-

αλ αυτη εστιν καριαχιαριν πολις υιων ιουδα

τουτο εστιν το µερος το προς χαλασσαν

15. και µερος το προς λιβα απο µερους καρια-

χβααλ και διελευσεται ορια εις γασιν επι πηγην

υδατος ναφχω

16. και καταβησεται τα ορια επι µερους του

ορους ο εστιν κατα προσωπον ναπης ονναµ ο

εστιν εκ µερους εµεκραφαιν απο ϐορρα και

καταβησεται γαιεννα επι νωτου ιεβουσαι απο

λιβος και καταβησεται επι πηγην ϱωγηλ

17. και διελευσεται επι πηγην ϐαιχσαµυς και

παρελευσεται επι γαλιλωχ η εστιν απεναντι

προς αναβασιν αιχαµιν και καταβησεται επι λι-

χον ϐαιων υιων ϱουβην

18. και διελευσεται κατα νωτου ϐαιχαραβα

απο ϐορρα και καταβησεται

19. επι τα ορια επι νωτου ϐαιχαγλα απο ϐορ-

ϱα και εσται η διεξοδος των οριων επι λοφιαν

της χαλασσης των αλων επι ϐορραν εις µερος

του ιορδανου απο λιβος ταυτα τα ορια εστιν απο

λιβος

20. και ο ιορδανης οριει απο µερους ανα-

τολων αυτη η κληρονοµια υιων ϐενιαµιν τα

ορια αυτης κυκλω κατα δηµους

21. και εγενηχησαν αι πολεις των υιων ϐενια-

µιν κατα δηµους αυτων ιεριςω και ϐαιχεγλιω

και αµεκασις

22. και ϐαιχαβαρα και σαρα και ϐησανα

23. και αιιν και ϕαρα και εφραχα

24. και καραφα και κεφιρα και µονι και γα-

ϐαα πολεις δεκα δυο και αι κωµαι αυτων

25. γαβαων και ϱαµα και ϐεηρωχα

26. και µασσηµα και µιρων και αµωκη

27. και ϕιρα και καφαν και νακαν και σελη-

καν και χαρεηλα

28. και ιεβους αυτη εστιν ιερουσαληµ και πο-

λεις και γαβαωχιαριµ πολεις τρεις και δεκα και

αι κωµαι αυτων αυτη η κληρονοµια υιων ϐενια-

µιν κατα δηµους αυτων

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-joz19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και εξηλχεν ο δευτερος κληρος των

υιων συµεων και εγενηχη η κληρονοµια αυτων

ανα µεσον κληρων υιων ιουδα

2. και εγενηχη ο κληρος αυτων ϐηρσαβεε και

σαµαα και κωλαδαµ

3. και αρσωλα και ϐωλα και ασοµ

4. και ελχουλα και ϐουλα και ερµα

5. και σικελακ και ϐαιχµαςερεβ και σαρσο-

υσιν

6. και ϐαχαρωχ και οι αγροι αυτων πολεις

δεκα τρεις και αι κωµαι αυτων

7. ερεµµων και χαλςα και εχερ και ασαν πο-

λεις τεσσαρες και αι κωµαι αυτων

8. κυκλω των πολεων αυτων εως ϐαρεκ πο-

ϱευοµενων ϐαµεχ κατα λιβα αυτη η κληρονο-

µια ϕυλης υιων συµεων κατα δηµους αυτων

9. απο του κληρου ιουδα η κληρονοµια ϕυλης

υιων συµεων οτι εγενηχη η µερις υιων ιουδα

µειζων της αυτων και εκληρονοµησαν οι υιοι

συµεων εν µεσω του κληρου αυτων

10. και εξηλχεν ο κληρος ο τριτος τω Ϲαβο-

υλων κατα δηµους αυτων εσται τα ορια της

κληρονοµιας αυτων εσεδεκ

11. γωλα ορια αυτων η χαλασσα και µαρα-

γελλα και συναψει επι ϐαιχαραβα εις την ϕα-

ϱαγγα η εστιν κατα προσωπον ιεκµαν

12. και ανεστρεψεν απο σεδδουκ εξ εναντιας

απ ανατολων ϐαιχσαµυς επι τα ορια ςασελ-

ωχαιχ και διελευσεται επι δαβιρωχ και προ-

σαναβησεται επι ϕαγγαι
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13. και εκειχεν περιελευσεται εξ εναντιας επ

ανατολας επι γεβερε επι πολιν κατασεµ και διε-

λευσεται επι ϱεµµωνα αµαχαρ αοζα

14. και περιελευσεται ορια επι ϐορραν επι αµ-

ωχ και εσται η διεξοδος αυτων επι γαιφαηλ

15. και καταναχ και ναβααλ και συµοων και

ιεριςω και ϐαιχµαν

16. αυτη η κληρονοµια ϕυλης υιων Ϲαβουλων

κατα δηµους αυτων πολεις και αι κωµαι αυτων

17. και τω ισσαςαρ εξηλχεν ο κληρος ο τεταρ-

τος

18. και εγενηχη τα ορια αυτων ιαζηλ και ςα-

σαλωχ και σουναν

19. και αγιν και σιωνα και ϱεηρωχ και ανα-

ςερεχ

20. και δαβιρων και κισων και ϱεβες

21. και ϱεµµας και ιεων και τοµµαν και αιµα-

ϱεκ και ϐηρσαφης

22. και συναψει τα ορια επι γαιχβωρ και επι

σαλιµ κατα χαλασσαν και ϐαιχσαµυς και εσται

αυτου η διεξοδος των οριων ο ιορδανης

23. αυτη η κληρονοµια ϕυλης υιων ισσαςαρ

κατα δηµους αυτων αι πολεις και αι κωµαι αυ-

των

24. και εξηλχεν ο κληρος ο πεµπτος ασηρ

25. και εγενηχη τα ορια αυτων εξ ελεκεχ και

αλεφ και ϐαιχοκ και κεαφ

26. και ελιµελεκ και αµιηλ και µαασα και

συναψει τω καρµηλω κατα χαλασσαν και τω

σιων και λαβαναχ

27. και επιστρεψει απ ανατολων ηλιου και

ϐαιχεγενεχ και συναψει τω Ϲαβουλων και εκ

γαι και ϕχαιηλ κατα ϐορραν και εισελευσεται

ορια σαφχαιβαιχµε και ιναηλ και διελευσεται

εις ςωβα µασοµελ

28. και ελβων και ϱααβ και εµεµαων και κα-

νχαν εως σιδωνος της µεγαλης

29. και αναστρεψει τα ορια εις ϱαµα και εως

πηγης µασφασσατ και των τυριων και ανα-

στρεψει τα ορια επι ιασιφ και εσται η διεξοδος

αυτου η χαλασσα και απο λεβ και εςοζοβ

30. και αρςωβ και αφεκ και ϱααυ

31. αυτη η κληρονοµια ϕυλης υιων ασηρ κα-

τα δηµους αυτων πολεις και αι κωµαι αυτων

32. και τω νεφχαλι εξηλχεν ο κληρος ο εκτος

33. και εγενηχη τα ορια αυτων µοολαµ και

µωλα και ϐεσεµιιν και αρµε και ναβωκ και ιε-

ϕχαµαι εως δωδαµ και εγενηχησαν αι διεξοδοι

αυτου ο ιορδανης

34. και επιστρεψει τα ορια επι χαλασσαν εναχ

χαβωρ και διελευσεται εκειχεν ιακανα και συ-

ναψει τω Ϲαβουλων απο νοτου και ασηρ συναψ-

ει κατα χαλασσαν και ο ιορδανης απ ανατολων

ηλιου

35. και αι πολεις τειςηρεις των τυριων τυρος

και ωµαχα δακεχ και κενερεχ

36. και αρµαιχ και αραηλ και ασωρ

37. και καδες και ασσαρι και πηγη ασορ

38. και κερωε και µεγαλα αριµ και ϐαιχχαµε

και χεσσαµυς

39. αυτη η κληρονοµια ϕυλης υιων νεφχαλι

40. και τω δαν εξηλχεν ο κληρος ο εβδοµος

41. και εγενηχη τα ορια αυτων σαραχ και ασα

πολεις σαµµαυς

42. και σαλαβιν και αµµων και σιλαχα

43. και αιλων και χαµναχα και ακκαρων

44. και αλκαχα και ϐεγεχων και γεβεελαν

45. και αζωρ και ϐαναιβακατ και γεχρεµµων

46. και απο χαλασσης ιερακων οριον πλησιον

ιοππης

47. και ουκ εξεχλιψαν οι υιοι δαν τον αµορρα-

ιον τον χλιβοντα αυτους εν τω ορει και ουκ ειων

αυτους οι αµορραιοι καταβηναι εις την κοιλα-

δα και εχλιψαν απ αυτων το οριον της µεριδος

αυτων

48. και ο αµορραιος υπεµεινεν του κατοικειν

εν ελωµ και εν σαλαµιν και εβαρυνχη η ςειρ

του εφραιµ επ αυτους και εγενοντο αυτοις εις

ϕορον

49. και επορευχησαν εµβατευσαι την γην κα-

τα το οριον αυτων και εδωκαν οι υιοι ισραηλ

κληρον ιησοι τω υιω ναυη εν αυτοις

50. δια προσταγµατος του χεου και εδωκαν

αυτω την πολιν ην ητησατο χαµνασαρας η εστιν

εν τω ορει εφραιµ και ωκοδοµησεν την πολιν

και κατωκει εν αυτη

51. αυται αι διαιρεσεις ας κατεκληρονοµησεν

ελεαζαρ ο ιερευς και ιησους ο του ναυη και οι

αρςοντες των πατριων εν ταις ϕυλαις ισραηλ

κατα κληρους εν σηλω εναντιον κυριου παρα
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τας χυρας της σκηνης του µαρτυριου και επο-

ϱευχησαν εµβατευσαι την γην

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-joz20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και ελαλησεν κυριος τω ιησοι λεγων

2. λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων δοτε τας

πολεις των ϕυγαδευτηριων ας ειπα προς υµας

δια µωυση

3. ϕυγαδευτηριον τω ϕονευτη τω παταξαντι

ψυςην ακουσιως και εσονται υµιν αι πολεις ϕυ-

γαδευτηριον και ουκ αποχανειται ο ϕονευτης

υπο του αγςιστευοντος το αιµα εως αν καταστη

εναντιον της συναγωγης εις κρισιν

7. και διεστειλεν την καδης εν τη γαλιλαια

εν τω ορει τω νεφχαλι και συςεµ εν τω ορει τω

εφραιµ και την πολιν αρβοκ αυτη εστιν ςεβρων

εν τω ορει τω ιουδα

8. και εν τω περαν του ιορδανου εδωκεν ϐοσορ

εν τη ερηµω εν τω πεδιω απο της ϕυλης ϱουβην

και αρηµωχ εν τη γαλααδ εκ της ϕυλης γαδ

και την γαυλων εν τη ϐασανιτιδι εκ της ϕυλης

µανασση

9. αυται αι πολεις αι επικλητοι τοις υιοις

ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν

αυτοις καταφυγειν εκει παντι παιοντι ψυςην

ακουσιως ινα µη αποχανη εν ςειρι του αγςι-

στευοντος το αιµα εως αν καταστη εναντι της

συναγωγης εις κρισιν

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-joz21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και προσηλχοσαν οι αρςιπατριωται των

υιων λευι προς ελεαζαρ τον ιερεα και προς ιη-

σουν τον του ναυη και προς τους αρςιφυλους

πατριων εκ των ϕυλων ισραηλ

2. και ειπον προς αυτους εν σηλω εν γη ςανα-

αν λεγοντες ενετειλατο κυριος εν ςειρι µωυση

δουναι ηµιν πολεις κατοικειν και τα περισπορια

τοις κτηνεσιν ηµων

3. και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις εν

τω κατακληρονοµειν δια προσταγµατος κυριου

τας πολεις και τα περισπορια αυτων

4. και εξηλχεν ο κληρος τω δηµω κααχ και

εγενετο τοις υιοις ααρων τοις ιερευσιν τοις λευ-

ιταις απο ϕυλης ιουδα και απο ϕυλης συµεων

και απο ϕυλης ϐενιαµιν κληρωτι πολεις δεκα

τρεις

5. και τοις υιοις κααχ τοις καταλελειµµενο-

ις εκ της ϕυλης εφραιµ και εκ της ϕυλης δαν

και απο του ηµισους ϕυλης µανασση κληρωτι

πολεις δεκα

6. και τοις υιοις γεδσων απο της ϕυλης ισσα-

ςαρ και απο της ϕυλης ασηρ και απο της ϕυλης

νεφχαλι και απο του ηµισους ϕυλης µανασση

εν τω ϐασαν πολεις δεκα τρεις

7. και τοις υιοις µεραρι κατα δηµους αυτων

απο ϕυλης ϱουβην και απο ϕυλης γαδ και απο

ϕυλης Ϲαβουλων κληρωτι πολεις δωδεκα

8. και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις τας

πολεις και τα περισπορια αυτων ον τροπον ενε-

τειλατο κυριος τω µωυση κληρωτι

9. και εδωκεν η ϕυλη υιων ιουδα και η ϕυλη

υιων συµεων και απο της ϕυλης υιων ϐενιαµιν

τας πολεις και επεκληχησαν

10. τοις υιοις ααρων απο του δηµου του κααχ

των υιων λευι οτι τουτοις εγενηχη ο κληρος

11. και εδωκεν αυτοις την καριαχαρβοκ

µητροπολιν των ενακ αυτη εστιν ςεβρων εν τω

ορει ιουδα τα δε περισπορια κυκλω αυτης

12. και τους αγρους της πολεως και τας

κωµας αυτης εδωκεν ιησους τοις υιοις ςαλεβ

υιου ιεφοννη εν κατασςεσει

13. και τοις υιοις ααρων την πολιν ϕυγαδευ-

τηριον τω ϕονευσαντι την ςεβρων και τα αφω-

ϱισµενα τα συν αυτη και την λεµνα και τα αφω-

ϱισµενα τα προς αυτη

14. και την αιλωµ και τα αφωρισµενα αυτη

και την τεµα και τα αφωρισµενα αυτη

15. και την γελλα και τα αφωρισµενα αυτη

και την δαβιρ και τα αφωρισµενα αυτη

16. και ασα και τα αφωρισµενα αυτη και τανυ

και τα αφωρισµενα αυτη και ϐαιχσαµυς και τα

αφωρισµενα αυτη πολεις εννεα παρα των δυο

ϕυλων τουτων

17. και παρα της ϕυλης ϐενιαµιν την γαβαων

και τα αφωρισµενα αυτη και γαχεχ και τα αφω-

ϱισµενα αυτη
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18. και αναχωχ και τα αφωρισµενα αυτη και

γαµαλα και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσα-

ϱες

19. πασαι αι πολεις υιων ααρων των ιερεων

δεκα τρεις

20. και τοις δηµοις υιοις κααχ τοις λευιτα-

ις τοις καταλελειµµενοις απο των υιων κααχ

και εγενηχη πολις των οριων αυτων απο ϕυλης

εφραιµ

21. και εδωκαν αυτοις την πολιν του ϕυγα-

δευτηριου την του ϕονευσαντος την συςεµ και

τα αφωρισµενα αυτη και γαζαρα και τα προς

αυτην και τα αφωρισµενα αυτη

22. και την καβσαιµ και τα αφωρισµενα τα

προς αυτη και την ανω ϐαιχωρων και τα αφω-

ϱισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

23. και εκ της ϕυλης δαν την ελκωχαιµ και

τα αφωρισµενα αυτη και την γεχεδαν και τα

αφωρισµενα αυτη

24. και αιλων και τα αφωρισµενα αυτη και

γεχερεµµων και τα αφωρισµενα αυτη πολεις

τεσσαρες

25. και απο του ηµισους ϕυλης µανασση την

τανας και τα αφωρισµενα αυτη και την ιεβαχα

και τα αφωρισµενα αυτη πολεις δυο

26. πασαι πολεις δεκα και τα αφωρισµενα τα

προς αυταις τοις δηµοις υιων κααχ τοις υπολε-

λειµµενοις

27. και τοις υιοις γεδσων τοις λευιταις εκ του

ηµισους ϕυλης µανασση τας πολεις τας αφωρι-

σµενας τοις ϕονευσασι την γαυλων εν τη ϐασα-

νιτιδι και τα αφωρισµενα αυτη και την ϐοσοραν

και τα αφωρισµενα αυτη πολεις δυο

28. και εκ της ϕυλης ισσαςαρ την κισων και

τα αφωρισµενα αυτη και δεββα και τα αφωρι-

σµενα αυτη

29. και την ϱεµµαχ και τα αφωρισµενα αυτη

και πηγην γραµµατων και τα αφωρισµενα αυτη

πολεις τεσσαρες

30. και εκ της ϕυλης ασηρ την ϐασελλαν και

τα αφωρισµενα αυτη και δαββων και τα αφω-

ϱισµενα αυτη

31. και ςελκατ και τα αφωρισµενα αυτη και

ϱααβ και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

32. και εκ της ϕυλης νεφχαλι την πολιν την

αφωρισµενην τω ϕονευσαντι την καδες εν τη

γαλιλαια και τα αφωρισµενα αυτη και την εµ-

µαχ και τα αφωρισµενα αυτη και χεµµων και

τα αφωρισµενα αυτη πολεις τρεις

33. πασαι αι πολεις του γεδσων κατα δηµους

αυτων πολεις δεκα τρεις

34. και τω δηµω υιων µεραρι τοις λευιταις τοις

λοιποις εκ της ϕυλης υιων Ϲαβουλων την µααν

και τα περισπορια αυτης και την καδης και τα

περισπορια αυτης

35. και δεµνα και τα περισπορια αυτης και

σελλα και τα περισπορια αυτης πολεις τεσσα-

ϱες

36. και περαν του ιορδανου του κατα ιεριςω

εκ της ϕυλης ϱουβην την πολιν το ϕυγαδευ-

τηριον του ϕονευσαντος την ϐοσορ εν τη ερηµω

τη µισωρ και τα περισπορια αυτης και την ιαζηρ

και τα περισπορια αυτης

37. και την δεκµων και τα περισπορια αυτης

και την µαφα και τα περισπορια αυτης πολεις

τεσσαρες

38. και απο της ϕυλης γαδ την πολιν το ϕυ-

γαδευτηριον του ϕονευσαντος την ϱαµωχ εν τη

γαλααδ και τα περισπορια αυτης και την καµιν

και τα περισπορια αυτης

39. και την εσεβων και τα περισπορια αυτης

και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτης αι πασαι

πολεις τεσσαρες

40. πασαι πολεις τοις υιοις µεραρι κατα δηµο-

υς αυτων των καταλελειµµενων απο της ϕυλης

λευι και εγενηχη τα ορια πολεις δεκα δυο

41. πασαι αι πολεις των λευιτων εν µεσω κα-

τασςεσεως υιων ισραηλ τεσσαρακοντα οκτω πο-

λεις και τα περισπορια αυτων

42. και ελαβεν ιησους τας µαςαιρας τας πε-

τρινας εν αις περιετεµεν τους υιους ισραηλ τους

γενοµενους εν τη οδω εν τη ερηµω και εχηκεν

αυτας εν χαµνασαρας

43. και εδωκεν κυριος τω ισραηλ πασαν την

γην ην ωµοσεν δουναι τοις πατρασιν αυτων και

κατεκληρονοµησαν αυτην και κατωκησαν εν

αυτη

44. και κατεπαυσεν αυτους κυριος κυκλοχεν

καχοτι ωµοσεν τοις πατρασιν αυτων ουκ ανε-

στη ουχεις κατενωπιον αυτων απο παντων των

εςχρων αυτων παντας τους εςχρους αυτων πα-

ϱεδωκεν κυριος εις τας ςειρας αυτων
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45. ου διεπεσεν απο παντων των ϱηµατων των

καλων ων ελαλησεν κυριος τοις υιοις ισραηλ

παντα παρεγενετο

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-joz22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 τοτε συνεκαλεσεν ιησους τους υιους ϱο-

υβην και τους υιους γαδ και το ηµισυ ϕυλης

µανασση

2. και ειπεν αυτοις υµεις ακηκοατε παντα οσα

ενετειλατο υµιν µωυσης ο παις κυριου και επη-

κουσατε της ϕωνης µου κατα παντα οσα ενετε-

ιλαµην υµιν

3. ουκ εγκαταλελοιπατε τους αδελφους υµων

ταυτας τας ηµερας και πλειους εως της σηµερον

ηµερας εφυλαξασχε την εντολην κυριου του

χεου υµων

4. νυν δε κατεπαυσεν κυριος ο χεος ηµων το-

υς αδελφους ηµων ον τροπον ειπεν αυτοις νυν

ουν αποστραφεντες απελχατε εις τους οικους

υµων και εις την γην της κατασςεσεως υµων ην

εδωκεν υµιν µωυσης εν τω περαν του ιορδανου

5. αλλα ϕυλαξασχε ποιειν σφοδρα τας εντο-

λας και τον νοµον ον ενετειλατο ηµιν ποιειν

µωυσης ο παις κυριου αγαπαν κυριον τον χεον

υµων πορευεσχαι πασαις ταις οδοις αυτου ϕυ-

λαξασχαι τας εντολας αυτου και προσκεισχαι

αυτω και λατρευειν αυτω εξ ολης της διανοιας

υµων και εξ ολης της ψυςης υµων

6. και ηυλογησεν αυτους ιησους και εξαπεστε-

ιλεν αυτους και επορευχησαν εις τους οικους

αυτων

7. και τω ηµισει ϕυλης µανασση εδωκεν µωυ-

σης εν τη ϐασανιτιδι και τω ηµισει εδωκεν ιη-

σους µετα των αδελφων αυτου εν τω περαν του

ιορδανου παρα χαλασσαν και ηνικα εξαπεστε-

ιλεν αυτους ιησους εις τους οικους αυτων και

ευλογησεν αυτους

8. και εν ςρηµασιν πολλοις απηλχοσαν εις

τους οικους αυτων και κτηνη πολλα σφοδρα

και αργυριον και ςρυσιον και σιδηρον και ιµα-

τισµον πολυν και διειλαντο την προνοµην των

εςχρων µετα των αδελφων αυτων

9. και επορευχησαν οι υιοι ϱουβην και οι υιοι

γαδ και το ηµισυ ϕυλης υιων µανασση απο των

υιων ισραηλ εκ σηλω εν γη ςανααν απελχειν

εις γην γαλααδ εις γην κατασςεσεως αυτων ην

εκληρονοµησαν αυτην δια προσταγµατος κυ-

ϱιου εν ςειρι µωυση

10. και ηλχον εις γαλγαλα του ιορδανου η

εστιν εν γη ςανααν και ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ

και οι υιοι ϱουβην και το ηµισυ ϕυλης µανασση

εκει ϐωµον επι του ιορδανου ϐωµον µεγαν του

ιδειν

11. και ηκουσαν οι υιοι ισραηλ λεγοντων ιδου

ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι υιοι ϱουβην και

το ηµισυ ϕυλης µανασση ϐωµον εφ οριων γης

ςανααν επι του γαλααδ του ιορδανου εν τω περ-

αν υιων ισραηλ

12. και συνηχροισχησαν παντες οι υιοι

ισραηλ εις σηλω ωστε αναβαντες εκπολεµησαι

αυτους

13. και απεστειλαν οι υιοι ισραηλ προς τους

υιους ϱουβην και προς τους υιους γαδ και προς

το ηµισυ ϕυλης µανασση εις γην γαλααδ τον τε

ϕινεες υιον ελεαζαρ υιου ααρων του αρςιερεως

14. και δεκα των αρςοντων µετ αυτου αρ-

ςων εις απο οικου πατριας απο πασων ϕυλων

ισραηλ αρςοντες οικων πατριων εισιν ςιλιαρςοι

ισραηλ

15. και παρεγενοντο προς τους υιους γαδ και

προς τους υιους ϱουβην και προς τους ηµισεις

ϕυλης µανασση εις γην γαλααδ και ελαλησαν

προς αυτους λεγοντες

16. ταδε λεγει πασα η συναγωγη κυριου τις η

πληµµελεια αυτη ην επληµµελησατε εναντιον

του χεου ισραηλ αποστραφηναι σηµερον απο

κυριου οικοδοµησαντες υµιν εαυτοις ϐωµον

αποστατας υµας γενεσχαι απο κυριου

17. µη µικρον ηµιν το αµαρτηµα ϕογωρ οτι

ουκ εκαχαρισχηµεν απ αυτου εως της ηµερας

ταυτης και εγενηχη πληγη εν τη συναγωγη κυ-

ϱιου

18. και υµεις αποστραφησεσχε σηµερον απο

κυριου και εσται εαν αποστητε σηµερον απο κυ-

ϱιου και αυριον επι παντα ισραηλ εσται η οργη

19. και νυν ει µικρα υµιν η γη της κατασςε-

σεως υµων διαβητε εις την γην της κατασςεσεως

κυριου ου κατασκηνοι εκει η σκηνη κυριου και

κατακληρονοµησατε εν ηµιν και µη αποσταται

Biblia Grecka L R 255



Rozdział 23 L R Księga Jozuego

απο χεου γενηχητε και µη αποστητε απο κυ-

ϱιου δια το οικοδοµησαι υµας ϐωµον εξω του

χυσιαστηριου κυριου του χεου ηµων

20. ουκ ιδου αςαρ ο του Ϲαρα πληµµελεια

επληµµελησεν απο του αναχεµατος και επι πα-

σαν συναγωγην ισραηλ εγενηχη οργη και ουτος

εις µονος ην µη µονος ουτος απεχανεν τη εαυ-

του αµαρτια

21. και απεκριχησαν οι υιοι ϱουβην και οι υιοι

γαδ και το ηµισυ ϕυλης µανασση και ελαλησαν

τοις ςιλιαρςοις ισραηλ λεγοντες

22. ο χεος χεος εστιν κυριος και ο χεος χε-

ος κυριος αυτος οιδεν και ισραηλ αυτος γνω-

σεται ει εν αποστασια επληµµελησαµεν εναντι

του κυριου µη ϱυσαιτο ηµας εν ταυτη

23. και ει ωκοδοµησαµεν αυτοις ϐωµον ωστε

αποστηναι απο κυριου του χεου ηµων ωστε ανα-

ϐιβασαι επ αυτον χυσιαν ολοκαυτωµατων η

ωστε ποιησαι επ αυτου χυσιαν σωτηριου κυριος

εκζητησει

24. αλλ ενεκεν ευλαβειας ϱηµατος εποιησα-

µεν τουτο λεγοντες ινα µη ειπωσιν αυριον τα

τεκνα υµων τοις τεκνοις ηµων τι υµιν κυριω τω

χεω ισραηλ

25. και ορια εχηκεν κυριος ανα µεσον ηµων

και υµων τον ιορδανην και ουκ εστιν υµιν µερις

κυριου και απαλλοτριωσουσιν οι υιοι υµων τους

υιους ηµων ινα µη σεβωνται κυριον

26. και ειπαµεν ποιησαι ουτως του οικοδοµη-

σαι τον ϐωµον τουτον ους ενεκεν καρπωµατων

ουδε ενεκεν χυσιων

27. αλλ ινα η τουτο µαρτυριον ανα µεσον

ηµων και υµων και ανα µεσον των γενεων ηµων

µεχ ηµας του λατρευειν λατρειαν κυριω εναν-

τιον αυτου εν τοις καρπωµασιν ηµων και εν ταις

χυσιαις ηµων και εν ταις χυσιαις των σωτηριων

ηµων και ουκ ερουσιν τα τεκνα υµων τοις τεκ-

νοις ηµων αυριον ουκ εστιν υµιν µερις κυριου

28. και ειπαµεν εαν γενηται ποτε και λαλησω-

σιν προς ηµας και ταις γενεαις ηµων αυριον και

ερουσιν ιδετε οµοιωµα του χυσιαστηριου κυριου

ο εποιησαν οι πατερες ηµων ους ενεκεν καρ-

πωµατων ουδε ενεκεν χυσιων αλλα µαρτυριον

εστιν ανα µεσον υµων και ανα µεσον ηµων και

ανα µεσον των υιων ηµων

29. µη γενοιτο ουν ηµας αποστραφηναι απο

κυριου εν ταις σηµερον ηµεραις αποστηναι απο

κυριου ωστε οικοδοµησαι ηµας χυσιαστηριον

τοις καρπωµασιν και ταις χυσιαις σαλαµιν και

τη χυσια του σωτηριου πλην του χυσιαστηριου

κυριου ο εστιν εναντιον της σκηνης αυτου

30. και ακουσας ϕινεες ο ιερευς και παντες οι

αρςοντες της συναγωγης ισραηλ οι ησαν µετ αυ-

του τους λογους ους ελαλησαν οι υιοι ϱουβην

και οι υιοι γαδ και το ηµισυ ϕυλης µανασση και

ηρεσεν αυτοις

31. και ειπεν ϕινεες ο ιερευς τοις υιοις ϱουβην

και τοις υιοις γαδ και τω ηµισει ϕυλης µανασση

σηµερον εγνωκαµεν οτι µεχ ηµων κυριος διοτι

ουκ επληµµελησατε εναντιον κυριου πληµµε-

λειαν και οτι ερρυσασχε τους υιους ισραηλ εκ

ςειρος κυριου

32. και απεστρεψεν ϕινεες ο ιερευς και οι αρ-

ςοντες απο των υιων ϱουβην και απο των υιων

γαδ και απο του ηµισους ϕυλης µανασση εκ γης

γαλααδ εις γην ςανααν προς τους υιους ισραηλ

και απεκριχησαν αυτοις τους λογους

33. και ηρεσεν τοις υιοις ισραηλ και ελαλη-

σαν προς τους υιους ισραηλ και ευλογησαν τον

χεον υιων ισραηλ και ειπαν µηκετι αναβηναι

προς αυτους εις πολεµον εξολεχρευσαι την γην

των υιων ϱουβην και των υιων γαδ και του ηµι-

σους ϕυλης µανασση και κατωκησαν επ αυτης

34. και επωνοµασεν ιησους τον ϐωµον των ϱο-

υβην και των γαδ και του ηµισους ϕυλης µα-

νασση και ειπεν οτι µαρτυριον εστιν ανα µεσον

αυτων οτι κυριος ο χεος αυτων εστιν

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-joz23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και εγενετο µεχ ηµερας πλειους µετα

το καταπαυσαι κυριον τον ισραηλ απο παντων

των εςχρων αυτων κυκλοχεν και ιησους πρεσ-

ϐυτερος προβεβηκως ταις ηµεραις

2. και συνεκαλεσεν ιησους παντας τους υιους

ισραηλ και την γερουσιαν αυτων και τους αρ-

ςοντας αυτων και τους γραµµατεις αυτων και

τους δικαστας αυτων και ειπεν προς αυτους εγω

γεγηρακα και προβεβηκα ταις ηµεραις

3. υµεις δε εωρακατε οσα εποιησεν κυριος ο

χεος υµων πασιν τοις εχνεσιν τουτοις απο προ-

σωπου υµων οτι κυριος ο χεος υµων ο εκπο-

λεµησας υµιν
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4. ιδετε οτι επερριφα υµιν τα εχνη τα κατα-

λελειµµενα υµιν ταυτα εν τοις κληροις εις τας

ϕυλας υµων απο του ιορδανου παντα τα εχνη

α εξωλεχρευσα και απο της χαλασσης της µε-

γαλης οριει επι δυσµας ηλιου

5. κυριος δε ο χεος υµων ουτος εξολεχρευσει

αυτους απο προσωπου υµων εως αν απολωνται

και αποστελει αυτοις τα χηρια τα αγρια εως αν

εξολεχρευση αυτους και τους ϐασιλεις αυτων

απο προσωπου υµων και κατακληρονοµησατε

την γην αυτων καχα ελαλησεν κυριος ο χεος

υµων υµιν

6. κατισςυσατε ουν σφοδρα ϕυλασσειν και πο-

ιειν παντα τα γεγραµµενα εν τω ϐιβλιω του νο-

µου µωυση ινα µη εκκλινητε εις δεξιαν η ευω-

νυµα

7. οπως µη εισελχητε εις τα εχνη τα καταλε-

λειµµενα ταυτα και τα ονοµατα των χεων αυτων

ουκ ονοµασχησεται εν υµιν ουδε µη προσκυνη-

σητε αυτοις ουδε µη λατρευσητε αυτοις

8. αλλα κυριω τω χεω υµων προσκολληχησε-

σχε καχαπερ εποιησατε εως της ηµερας ταυτης

9. και εξωλεχρευσεν αυτους κυριος απο προ-

σωπου υµων εχνη µεγαλα και ισςυρα και υµιν

ουχεις αντεστη κατενωπιον υµων εως της ηµε-

ϱας ταυτης

10. εις υµων εδιωξεν ςιλιους οτι κυριος ο χεος

υµων εξεπολεµει υµιν καχαπερ ειπεν υµιν

11. και ϕυλαξασχε σφοδρα του αγαπαν κυ-

ϱιον τον χεον υµων

12. εαν γαρ αποστραφητε και προσχησχε τοις

υπολειφχεισιν εχνεσιν τουτοις τοις µεχ υµων

και επιγαµιας ποιησητε προς αυτους και συγ-

καταµιγητε αυτοις και αυτοι υµιν

13. γινωσκετε οτι ου µη προσχη κυριος του

εξολεχρευσαι τα εχνη ταυτα απο προσωπου

υµων και εσονται υµιν εις παγιδας και εις σκαν-

δαλα και εις ηλους εν ταις πτερναις υµων και

εις ϐολιδας εν τοις οφχαλµοις υµων εως αν

απολησχε απο της γης της αγαχης ταυτης ην

εδωκεν υµιν κυριος ο χεος υµων

14. εγω δε αποτρεςω την οδον καχα και παν-

τες οι επι της γης και γνωσεσχε τη καρδια υµων

και τη ψυςη υµων διοτι ου διεπεσεν εις λογος

απο παντων των λογων ων ειπεν κυριος ο χε-

ος υµων προς παντα τα ανηκοντα υµιν ου διε-

ϕωνησεν εξ αυτων

15. και εσται ον τροπον ηκει εφ υµας παντα

τα ϱηµατα τα καλα α ελαλησεν κυριος προς

υµας ουτως επαξει κυριος ο χεος εφ υµας παν-

τα τα ϱηµατα τα πονηρα εως αν εξολεχρευση

υµας απο της γης της αγαχης ταυτης ης εδωκεν

κυριος υµιν

16. εν τω παραβηναι υµας την διαχηκην κυ-

ϱιου του χεου υµων ην ενετειλατο υµιν και πο-

ϱευχεντες λατρευσητε χεοις ετεροις και προ-

σκυνησητε αυτοις

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-joz24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και συνηγαγεν ιησους πασας ϕυλας

ισραηλ εις σηλω και συνεκαλεσεν τους πρεσ-

ϐυτερους αυτων και τους γραµµατεις αυτων και

τους δικαστας αυτων και εστησεν αυτους απε-

ναντι του χεου

2. και ειπεν ιησους προς παντα τον λαον ταδε

λεγει κυριος ο χεος ισραηλ περαν του ποτα-

µου κατωκησαν οι πατερες υµων το απ αρςης

χαρα ο πατηρ αβρααµ και ο πατηρ ναςωρ και

ελατρευσαν χεοις ετεροις

3. και ελαβον τον πατερα υµων τον αβρααµ

εκ του περαν του ποταµου και ωδηγησα αυτον

εν παση τη γη και επληχυνα αυτου σπερµα και

εδωκα αυτω τον ισαακ

4. και τω ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ και

εδωκα τω ησαυ το ορος το σηιρ κληρονοµησαι

αυτω και ιακωβ και οι υιοι αυτου κατεβησαν εις

αιγυπτον και εγενοντο εκει εις εχνος µεγα και

πολυ και κραταιον

5. και εκακωσαν αυτους οι αιγυπτιοι και επα-

ταξεν κυριος την αιγυπτον εν οις εποιησεν αυ-

τοις και µετα ταυτα εξηγαγεν υµας

6. εξ αιγυπτου και εισηλχατε εις την χαλασ-

σαν την ερυχραν και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι

οπισω των πατερων υµων εν αρµασιν και εν

ιπποις εις την χαλασσαν την ερυχραν

7. και ανεβοησαµεν προς κυριον και εδωκεν

νεφελην και γνοφον ανα µεσον ηµων και ανα

µεσον των αιγυπτιων και επηγαγεν επ αυτους

την χαλασσαν και εκαλυψεν αυτους και ειδο-

σαν οι οφχαλµοι υµων οσα εποιησεν κυριος εν

γη αιγυπτω και ητε εν τη ερηµω ηµερας πλειους
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8. και ηγαγεν υµας εις γην αµορραιων των

κατοικουντων περαν του ιορδανου και παρετα-

ξαντο υµιν και παρεδωκεν αυτους κυριος εις

τας ςειρας υµων και κατεκληρονοµησατε την

γην αυτων και εξωλεχρευσατε αυτους απο προ-

σωπου υµων

9. και ανεστη ϐαλακ ο του σεπφωρ ϐασιλευς

µωαβ και παρεταξατο τω ισραηλ και αποστε-

ιλας εκαλεσεν τον ϐαλααµ αρασασχαι υµιν

10. και ουκ ηχελησεν κυριος ο χεος σου απο-

λεσαι σε και ευλογιαν ευλογησεν υµας και εξε-

ιλατο υµας εκ ςειρων αυτων και παρεδωκεν αυ-

τους

11. και διεβητε τον ιορδανην και παρεγενηχη-

τε εις ιεριςω και επολεµησαν προς υµας οι κα-

τοικουντες ιεριςω ο αµορραιος και ο ςαναναιος

και ο ϕερεζαιος και ο ευαιος και ο ιεβουσαιος

και ο ςετταιος και ο γεργεσαιος και παρεδωκεν

αυτους κυριος εις τας ςειρας υµων

12. και εξαπεστειλεν προτεραν υµων την σφη-

κιαν και εξεβαλεν αυτους απο προσωπου υµων

δωδεκα ϐασιλεις των αµορραιων ουκ εν τη ϱοµ-

ϕαια σου ουδε εν τω τοξω σου

13. και εδωκεν υµιν γην εφ ην ουκ εκοπια-

σατε επ αυτης και πολεις ας ουκ ωκοδοµησατε

και κατωκισχητε εν αυταις και αµπελωνας και

ελαιωνας ους ουκ εφυτευσατε υµεις εδεσχε

14. και νυν ϕοβηχητε κυριον και λατρευσατε

αυτω εν ευχυτητι και εν δικαιοσυνη και περιε-

λεσχε τους χεους τους αλλοτριους οις ελατρευ-

σαν οι πατερες υµων εν τω περαν του ποταµου

και εν αιγυπτω και λατρευετε κυριω

15. ει δε µη αρεσκει υµιν λατρευειν κυριω

ελεσχε υµιν εαυτοις σηµερον τινι λατρευσητε

ειτε τοις χεοις των πατερων υµων τοις εν τω

περαν του ποταµου ειτε τοις χεοις των αµορρα-

ιων εν οις υµεις κατοικειτε επι της γης αυτων

εγω δε και η οικια µου λατρευσοµεν κυριω οτι

αγιος εστιν

16. και αποκριχεις ο λαος ειπεν µη γενοιτο

ηµιν καταλιπειν κυριον ωστε λατρευειν χεοις

ετεροις

17. κυριος ο χεος ηµων αυτος χεος εστιν αυ-

τος ανηγαγεν ηµας και τους πατερας ηµων εξ

αιγυπτου και διεφυλαξεν ηµας εν παση τη οδω

η επορευχηµεν εν αυτη και εν πασιν τοις εχνε-

σιν ους παρηλχοµεν δι αυτων

18. και εξεβαλεν κυριος τον αµορραιον και

παντα τα εχνη τα κατοικουντα την γην απο

προσωπου ηµων αλλα και ηµεις λατρευσοµεν

κυριω ουτος γαρ χεος ηµων εστιν

19. και ειπεν ιησους προς τον λαον ου µη

δυνησχε λατρευειν κυριω οτι χεος αγιος εστιν

και Ϲηλωσας ουτος ουκ ανησει υµων τα αµαρ-

τηµατα και τα ανοµηµατα υµων

20. ηνικα εαν εγκαταλιπητε κυριον και λα-

τρευσητε χεοις ετεροις και επελχων κακωσει

υµας και εξαναλωσει υµας ανχ ων ευ εποιησεν

υµας

21. και ειπεν ο λαος προς ιησουν ουςι αλλα

κυριω λατρευσοµεν

22. και ειπεν ιησους προς τον λαον µαρτυρες

υµεις καχ υµων οτι υµεις εξελεξασχε κυριον

λατρευειν αυτω

23. και νυν περιελεσχε τους χεους τους αλλο-

τριους τους εν υµιν και ευχυνατε την καρδιαν

υµων προς κυριον χεον ισραηλ

24. και ειπεν ο λαος προς ιησουν κυριω λα-

τρευσοµεν και της ϕωνης αυτου ακουσοµεχα

25. και διεχετο ιησους διαχηκην προς τον λα-

ον εν τη ηµερα εκεινη και εδωκεν αυτω νοµον

και κρισιν εν σηλω ενωπιον της σκηνης του χε-

ου ισραηλ

26. και εγραψεν τα ϱηµατα ταυτα εις ϐιβλιον

νοµον του χεου και ελαβεν λιχον µεγαν και

εστησεν αυτον ιησους υπο την τερεµινχον απε-

ναντι κυριου

27. και ειπεν ιησους προς τον λαον ιδου ο λι-

χος ουτος εσται εν υµιν εις µαρτυριον οτι αυτος

ακηκοεν παντα τα λεςχεντα αυτω υπο κυριου ο

τι ελαλησεν προς ηµας σηµερον και εσται ουτος

εν υµιν εις µαρτυριον επ εσςατων των ηµερων

ηνικα εαν ψευσησχε κυριω τω χεω µου

28. και απεστειλεν ιησους τον λαον και επο-

ϱευχησαν εκαστος εις τον τοπον αυτου

29. και ελατρευσεν ισραηλ τω κυριω πασας

τας ηµερας ιησου και πασας τας ηµερας των

πρεσβυτερων οσοι εφειλκυσαν τον ςρονον µετα

ιησου και οσοι ειδοσαν παντα τα εργα κυριου

οσα εποιησεν τω ισραηλ

30. και εγενετο µετ εκεινα και απεχανεν ιησο-

υς υιος ναυη δουλος κυριου εκατον δεκα ετων

31. εκει εχηκαν µετ αυτου εις το µνηµα εις ο

εχαψαν αυτον εκει τας µαςαιρας τας πετρινας
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εν αις περιετεµεν τους υιους ισραηλ εν γαλ-

γαλοις οτε εξηγαγεν αυτους εξ αιγυπτου καχα

συνεταξεν αυτοις κυριος και εκει εισιν εως της

σηµερον ηµερας

32. και τα οστα ιωσηφ ανηγαγον οι υιοι

ισραηλ εξ αιγυπτου και κατωρυξαν εν σικιµοις

εν τη µεριδι του αγρου ου εκτησατο ιακωβ παρα

των αµορραιων των κατοικουντων εν σικιµοις

αµναδων εκατον και εδωκεν αυτην ιωσηφ εν

µεριδι

33. οι δε υιοι ισραηλ απηλχοσαν εκαστος

εις τον τοπον αυτων και εις την εαυτων πολιν

και εσεβοντο οι υιοι ισραηλ την ασταρτην και

ασταρωχ και τους χεους των εχνων των κυκλω

αυτων και παρεδωκεν αυτους κυριος εις ςειρας

εγλωµ τω ϐασιλει µωαβ και εκυριευσεν αυτων

ετη δεκα οκτω
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Księga Sędziów L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-sdz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και

επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντες τις

αναβησεται ηµιν προς τον ςαναναιον αφηγο-

υµενος του πολεµησαι εν αυτω

2. και ειπεν κυριος ιουδας αναβησεται ιδου

δεδωκα την γην εν ςειρι αυτου

3. και ειπεν ιουδας προς συµεων τον αδελφον

αυτου αναβηχι µετ εµου εν τω κληρω µου και

πολεµησωµεν εν τω ςαναναιω και πορευσοµαι

και γε εγω µετα σου εν τω κληρω σου και επο-

ϱευχη µετ αυτου συµεων

4. και ανεβη ιουδας και εδωκεν κυριος τον

ςαναναιον και τον ϕερεζαιον εν ςειρι αυτου και

επαταξεν αυτους εν ϐεζεκ δεκα ςιλιαδας αν-

δρων

5. και ευρον τον αδωνιβεζεκ εν ϐεζεκ και επο-

λεµησαν εν αυτω και επαταξαν τον ςαναναιον

και τον ϕερεζαιον

6. και εφυγεν αδωνιβεζεκ και κατεδιωξαν

οπισω αυτου και ελαβον αυτον και απεκοψαν

τα ακρα των ςειρων αυτου και των ποδων αυτου

7. και ειπεν αδωνιβεζεκ εβδοµηκοντα ϐασιλε-

ις τα ακρα των ςειρων αυτων και των ποδων αυ-

των αποκεκοµµενοι ησαν συλλεγοντες τα υπο-

κατω της τραπεζης µου καχως ουν εποιησα

ουτως ανταπεδωκεν µοι ο χεος και ηγαγον αυ-

τον εις ιερουσαληµ και απεχανεν εκει

8. και επολεµησαν οι υιοι ιουδα εν ιερο-

υσαληµ και κατελαβοντο αυτην και επαταξαν

αυτην εν στοµατι ϱοµφαιας και την πολιν ενε-

πρησαν εν πυρι

9. και µετα ταυτα κατεβησαν οι υιοι ιουδα

πολεµησαι εν τω ςαναναιω τω κατοικουντι την

ορεινην και τον νοτον και την πεδινην

10. και επορευχη ιουδας προς τον ςαναναιον

τον κατοικουντα εν ςεβρων και εξηλχεν ςεβρων

εξ εναντιας το δε ονοµα ςεβρων ην εµπροσχεν

καριαχαρβοκσεφερ και επαταξεν τον σεσι και

τον αςιµαν και τον χολµι γεννηµατα του ενακ

11. και επορευχησαν εκειχεν προς τους κατο-

ικουντας δαβιρ και το ονοµα δαβιρ ην εµπρο-

σχεν πολις γραµµατων

12. και ειπεν ςαλεβ ος αν παταξη την πο-

λιν των γραµµατων και προκαταλαβηται αυτην

δωσω αυτω την ασςαν χυγατερα µου εις γυνα-

ικα

13. και προκατελαβετο αυτην γοχονιηλ υιος

κενεζ αδελφος ςαλεβ ο νεωτερος και εδωκεν

αυτω την ασςαν χυγατερα αυτου εις γυναικα

14. και εγενετο εν τω εισπορευεσχαι αυτην

και επεσεισεν αυτην αιτησαι παρα του πατρος

αυτης τον αγρον και εγογγυζεν επανω του υπο-

Ϲυγιου και εκραξεν απο του υποζυγιου εις γην

νοτου εκδεδοσαι µε και ειπεν αυτη ςαλεβ τι εσ-

τιν σοι

15. και ειπεν αυτω ασςα δος µοι ευλογιαν οτι

εις γην νοτου εκδεδοσαι µε και δωσεις µοι λυ-

τρωσιν υδατος και εδωκεν αυτη ςαλεβ κατα την

καρδιαν αυτης την λυτρωσιν µετεωρων και την

λυτρωσιν ταπεινων

16. και οι υιοι ιωβαβ του κιναιου πενχερου

µωυση ανεβησαν εκ της πολεως των ϕοινικων

προς τους υιους ιουδα εις την ερηµον την ουσαν

εν τω νοτω επι καταβασεως αραδ και επορευχη

και κατωκησεν µετα του λαου

17. και επορευχη ιουδας µετα συµεων του

αδελφου αυτου και επαταξαν τον ςαναναιον

τον κατοικουντα σεφεχ και ανεχεµατισαν αυ-

την και εξωλεχρευσαν αυτην και εκαλεσαν το

ονοµα της πολεως εξολεχρευσις

18. και ουκ εκληρονοµησεν ιουδας την γα-

Ϲαν και το οριον αυτης και την ασκαλωνα και

το οριον αυτης και την ακκαρων και το οριον

αυτης και την αζωτον και τα περισπορια αυτης

19. και ην κυριος µετα ιουδα και εκληρονοµη-

σεν το ορος οτι ουκ εδυνατο κληρονοµησαι τους

κατοικουντας την κοιλαδα οτι ϱηςαβ διεστειλα-

το αυτην

20. και εδωκεν τω ςαλεβ την ςεβρων καχα

ελαλησεν µωυσης και εκληρονοµησεν εκειχεν

τας τρεις πολεις και εξηρεν εκειχεν τους τρεις

υιους ενακ

21. και τον ιεβουσαιον τον κατοικουντα εν ιε-

ϱουσαληµ ουκ εξηραν οι υιοι ϐενιαµιν και κα-

τωκησεν ο ιεβουσαιος µετα των υιων ϐενιαµιν

εως της ηµερας ταυτης

22. και ανεβησαν οι υιοι ιωσηφ και γε αυτοι

εις ϐαιχηλ και ιουδας µετ αυτων
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23. και παρενεβαλον οικος ισραηλ κατα ϐα-

ιχηλ το δε ονοµα της πολεως ην εµπροσχεν λο-

υζα

24. και ειδον οι ϕυλασσοντες ανδρα εκπορευ-

οµενον εκ της πολεως και ελαβαν αυτον και

ειπον αυτω δειξον ηµιν την εισοδον της πολεως

και ποιησοµεν µετα σου ελεος

25. και εδειξεν αυτοις την εισοδον της πολεως

και επαταξαν την πολιν εν στοµατι ϱοµφαιας

τον δε ανδρα και την συγγενειαν αυτου εξαπε-

στειλαν

26. και απηλχεν ο ανηρ εις γην ςεττιιµ και

ωκοδοµησεν εκει πολιν και εκαλεσεν το ονοµα

αυτης λουζα τουτο ονοµα αυτης εως της ηµερας

ταυτης

27. και ουκ εκληρονοµησεν µανασσης την

ϐαιχσαν η εστιν σκυχων πολις ουδε τας χυγατε-

ϱας αυτης ουδε τα περισπορια αυτης ουδε την

εκχανααδ και τας χυγατερας αυτης ουδε το-

υς κατοικουντας δωρ και τας χυγατερας αυτης

και τους κατοικουντας ϐαλααµ και τας χυγατε-

ϱας αυτης και τους κατοικουντας µαγεδων και

τας χυγατερας αυτης ουδε τους κατοικουντας

ιεβλααµ ουδε τας χυγατερας αυτης και ηρξατο

ο ςαναναιος κατοικειν εν τη γη ταυτη

28. και εγενετο οτε ενισςυσεν ισραηλ και εχε-

το τον ςαναναιον εις ϕορον και εξαιρων ουκ

εξηρεν αυτον

29. και εφραιµ ουκ εξηρεν τον ςαναναιον τον

κατοικουντα εν γαζερ και κατωκει ο ςαναναιος

εν µεσω αυτου εν γαζερ και εγενετο εις ϕορον

30. και Ϲαβουλων ουκ εξηρεν τους κατοικο-

υντας κεδρων και τους κατοικουντας ενααλα

και κατωκησεν ο ςαναναιος εν µεσω αυτου και

εγενετο εις ϕορον

31. και ασηρ ουκ εξηρεν τους κατοικουντας

ακςω και εγενετο αυτω εις ϕορον και τους κα-

τοικουντας δωρ και τους κατοικουντας σιδωνα

και τους κατοικουντας ααλαφ και τον αςαζιβ

και την ςελβα και την αφεκ και την ϱοωβ

32. και κατωκησεν ασηρ εν µεσω του ςανανα-

ιου του κατοικουντος την γην οτι ουκ εδυνασχη

εξαραι αυτον

33. και νεφχαλι ουκ εξηρεν τους κατοικουν-

τας ϐαιχσαµυς ουδε τους κατοικουντας ϐαιχε-

νεχ και κατωκησεν ισραηλ εν µεσω του ςανα-

ναιου του κατοικουντος την γην οι δε κατοικο-

υντες ϐαιχσαµυς και την ϐαιχενεχ εγενηχησαν

αυτοις εις ϕορον

34. και εξεχλιψεν ο αµορραιος τους υιους δαν

εις το ορος οτι ουκ αφηκεν αυτον καταβηναι εις

την κοιλαδα

35. και ηρξατο ο αµορραιος κατοικειν εν τω

ορει του µυρσινωνος ου αι αρκοι και αι αλωπε-

κες και εβαρυνχη η ςειρ οικου ιωσηφ επι τον

αµορραιον και εγενετο εις ϕορον

36. και το οριον του αµορραιου ο ιδουµαιος

επανω ακραβιν επι της πετρας και επανω

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-sdz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ανεβη αγγελος κυριου απο γαλγαλ

επι τον κλαυχµωνα και επι ϐαιχηλ και επι τον

οικον ισραηλ και ειπεν προς αυτους κυριος κυ-

ϱιος ανεβιβασεν υµας εξ αιγυπτου και εισηγα-

γεν υµας εις την γην ην ωµοσεν τοις πατρασιν

υµων του δουναι υµιν και ειπεν υµιν ου διασκε-

δασω την διαχηκην µου την µεχ υµων εις τον

αιωνα

2. και υµεις ου διαχησεσχε διαχηκην τοις εγ-

καχηµενοις εις την γην ταυτην ουδε τοις χεοις

αυτων ου µη προσκυνησητε αλλα τα γλυπτα

αυτων συντριψετε και τα χυσιαστηρια αυτων

κατασκαψετε και ουκ εισηκουσατε της ϕωνης

µου οτε ταυτα εποιησατε

3. και εγω ειπα ου προσχησω του µετοικισαι

τον λαον ον ειπα του εξολεχρευσαι αυτους εκ

προσωπου υµων και εσονται υµιν εις συνοςας

και οι χεοι αυτων εσονται υµιν εις σκανδαλον

4. και εγενετο ως ελαλησεν ο αγγελος κυριου

τους λογους τουτους προς παντα ισραηλ και

επηρεν ο λαος την ϕωνην αυτων και εκλαυσαν

5. δια τουτο εκληχη το ονοµα του τοπου εκε-

ινου κλαυχµων και εχυσαν εκει τω κυριω

6. και εξαπεστειλεν ιησους τον λαον και απη-

λχαν οι υιοι ισραηλ εκαστος εις τον οικον αυτου

και εις την κληρονοµιαν αυτου του κατακληρο-

νοµησαι την γην

7. και εδουλευσεν ο λαος τω κυριω πασας

τας ηµερας ιησου και πασας τας ηµερας των

πρεσβυτερων οσοι εµακροηµερευσαν µετα ιη-

σουν οσοι εγνωσαν παν το εργον κυριου το µεγα

ο εποιησεν τω ισραηλ

262 L R Biblia Grecka



Księga Sędziów L R Rozdział 3

8. και ετελευτησεν ιησους υιος ναυη δουλος

κυριου υιος εκατον δεκα ετων

9. και εχαψαν αυτον εν οριω της κληρονο-

µιας αυτου εν χαµναχαρες εν ορει εφραιµ απο

ϐορρα του ορους γαας

10. και πασα η γενεα εκεινη προσετεχησαν

προς τους πατερας αυτων και ανεστη γενεα ετε-

ϱα µετ αυτους οσοι ουκ εγνωσαν τον κυριον και

το εργον ο εποιησεν τω ισραηλ

11. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον

εναντιον κυριου και ελατρευον τοις ϐααλιµ

12. και εγκατελιπον τον κυριον χεον των πα-

τερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτους εκ γης

αιγυπτου και επορευχησαν οπισω χεων ετερων

απο των χεων των λαων των περικυκλω αυτων

και προσεκυνησαν αυτοις και παρωργισαν τον

κυριον

13. και εγκατελιπον τον κυριον και ελατρευ-

σαν τη ϐααλ και ταις ασταρταις

14. και ωργισχη χυµω κυριος τω ισραηλ και

παρεδωκεν αυτους εν ςειρι προνοµευοντων και

επρονοµευσαν αυτους και απεδοτο αυτους εν

ςειρι των εςχρων αυτων κυκλοχεν και ουκ

ηδυνασχησαν αντιστηναι κατα προσωπον των

εςχρων αυτων

15. εν πασιν οις επορνευον και ςειρ κυριου

ην αυτοις εις κακα καχως ελαλησεν κυριος

και καχως ωµοσεν κυριος και εξεχλιψεν αυ-

τους σφοδρα

16. και ηγειρεν αυτοις κυριος κριτας και εσω-

σεν αυτους εκ ςειρος των προνοµευοντων αυτο-

υς

17. και γε των κριτων αυτων ουκ επηκουσαν

οτι εξεπορνευσαν οπισω χεων ετερων και προ-

σεκυνησαν αυτοις και παρωργισαν τον κυριον

και εξεκλιναν ταςυ εκ της οδου ης επορευχη-

σαν οι πατερες αυτων του εισακουειν εντολας

κυριου ουκ εποιησαν ουτως

18. και οτι ηγειρεν αυτοις κυριος κριτας και

ην κυριος µετα του κριτου και εσωσεν αυτους εκ

ςειρος των εςχρων αυτων πασας τας ηµερας του

κριτου οτι παρεκληχη κυριος απο του στεναγ-

µου αυτων απο προσωπου των πολιορκουντων

αυτους και κακουντων αυτους

19. και εγενετο ως απεχνησκεν ο κριτης και

απεστρεψαν και παλιν διεφχειραν υπερ τους

πατερας αυτων πορευχηναι οπισω χεων ετερων

λατρευειν αυτοις και προσκυνειν αυτοις ουκ

απερριψαν τα επιτηδευµατα αυτων και ουκ

απεστησαν απο της οδου αυτων της σκληρας

20. και ωργισχη χυµω κυριος εν τω ισραηλ

και ειπεν ανχ ων οσα εγκατελιπαν το εχνος

τουτο την διαχηκην µου ην ενετειλαµην τοις

πατρασιν αυτων και ους υπηκουσαν της ϕωνης

µου

21. και εγω ου προσχησω του εξαραι ανδρα εκ

προσωπου αυτων απο των εχνων ων κατελιπεν

ιησους και αφηκεν

22. του πειρασαι εν αυτοις τον ισραηλ ει ϕυ-

λασσονται την οδον κυριου πορευεσχαι εν αυτη

ον τροπον εφυλαξαντο οι πατερες αυτων η ου

23. και αφηκεν κυριος τα εχνη ταυτα του µη

εξαραι αυτα το ταςος και ου παρεδωκεν αυτα

εν ςειρι ιησου

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-sdz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ταυτα τα εχνη αφηκεν ιησους ωστε πε-

ιρασαι εν αυτοις τον ισραηλ παντας τους µη

εγνωκοτας παντας τους πολεµους ςανααν

2. πλην δια τας γενεας των υιων ισραηλ του

διδαξαι αυτους πολεµον πλην οι εµπροσχεν αυ-

των ουκ εγνωσαν αυτα

3. τας πεντε σατραπειας των αλλοφυλων και

παντα τον ςαναναιον και τον σιδωνιον και τον

ευαιον τον κατοικουντα τον λιβανον απο του

ορους του ϐαλαερµων εως λοβωηµαχ

4. και εγενετο ωστε πειρασαι εν αυτοις τον

ισραηλ γνωναι ει ακουσονται τας εντολας κυ-

ϱιου ας ενετειλατο τοις πατρασιν αυτων εν ςειρι

µωυση

5. και οι υιοι ισραηλ κατωκησαν εν µεσω του

ςαναναιου και του ςετταιου και του αµορραιου

και του ϕερεζαιου και του ευαιου και του ιεβο-

υσαιου

6. και ελαβον τας χυγατερας αυτων εαυτοις

εις γυναικας και τας χυγατερας αυτων εδωκαν

τοις υιοις αυτων και ελατρευσαν τοις χεοις αυ-

των
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7. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον

εναντι κυριου και επελαχοντο κυριου χεου αυ-

των και ελατρευσαν ταις ϐααλιµ και τοις αλσε-

σιν

8. και ωργισχη χυµω κυριος εν τω ισραηλ και

απεδοτο αυτους εις ςειρας ςουσαρσαχωµ ϐα-

σιλεως συριας ποταµων και εδουλευσαν αυτω

οκτω ετη

9. και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον

και ηγειρεν κυριος σωτηρα τω ισραηλ και εσω-

σεν αυτους τον γοχονιηλ υιον κενεζ αδελφον

ςαλεβ τον νεωτερον αυτου και εισηκουσεν αυ-

του

10. και εγενετο επ αυτον πνευµα κυριου και

εκρινεν τον ισραηλ και εξηλχεν επι τον πολε-

µον και παρεδωκεν κυριος εν ςειρι αυτου τον

ςουσαρσαχωµ ϐασιλεα συριας και εκραταιωχη

η ςειρ αυτου επι τον ςουσαρσαχωµ

11. και ησυςασεν η γη ετη πεντηκοντα και

απεχανεν γοχονιηλ υιος κενεζ

12. και προσεχεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το

πονηρον εναντι κυριου και ενισςυσεν κυριος

τον εγλωµ ϐασιλεα µωαβ επι τον ισραηλ δια το

πεποιηκεναι αυτους το πονηρον εναντι κυριου

13. και προσηγαγεν προς αυτον παντας το-

υς υιους αµµων και αµαληκ και επορευχη και

επαταξεν τον ισραηλ και εκληρονοµησεν την

πολιν των ϕοινικων

14. και εδουλευσαν οι υιοι ισραηλ τω εγλωµ

ϐασιλει µωαβ ετη δεκα οκτω

15. και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον

και ηγειρεν αυτοις κυριος σωτηρα τον αωδ υιον

γηρα υιου του ιεµενι ανδρα αµφοτεροδεξιον και

απεστειλαν οι υιοι ισραηλ δωρα εν ςειρι αυτου

τω εγλωµ ϐασιλει µωαβ

16. και εποιησεν εαυτω αωδ µαςαιραν διστο-

µον σπιχαµης το µηκος και περιεζωσατο αυτην

υπο τον µανδυαν επι τον µηρον τον δεξιον αυ-

του

17. και προσηνεγκεν τα δωρα τω εγλωµ ϐασι-

λει µωαβ και εγλωµ ανηρ αστειος σφοδρα

18. και εγενετο ως συνετελεσεν αωδ προσ-

ϕερων τα δωρα και εξαπεστειλεν τους αιροντας

τα δωρα

19. και εγλωµ ανεστρεψεν απο των γλυπτων

µετα της γαλγαλ και ειπεν αωδ λογος µοι κρυ-

ϕιος προς σε ϐασιλευ και ειπεν εγλωµ πασιν εκ

µεσου και εξηλχον απ αυτου παντες οι παρα-

στηκοντες αυτω

20. και αωδ εισηλχεν προς αυτον και αυτος

εκαχητο εν τω υπερωω τω χερινω αυτου µονω-

τατος και ειπεν αωδ λογος χεου µοι προς σε

ϐασιλευ και εξανεστη απο του χρονου εγλωµ

εγγυς αυτου

21. και εγενετο αµα του αναστηναι εξετεινεν

αωδ την ςειρα την αριστεραν αυτου και ελαβεν

την µαςαιραν απο του µηρου του δεξιου αυτου

και ενεπηξεν αυτην εις την κοιλιαν εγλωµ

22. και επεισηνεγκεν και γε την λαβην οπισω

της ϕλογος και απεκλεισεν το στεαρ κατα της

ϕλογος οτι ουκ εξεσπασεν την µαςαιραν εκ της

κοιλιας αυτου

23. και εξηλχεν αωδ εις την προσταδα και

απεκλεισεν τας χυρας του υπερωου επ αυτον

και εσφηνωσεν

24. και αυτος εξηλχεν και οι παιδες αυτου

εισηλχον και ειδον και ιδου αι χυραι του υπερ-

ωου αποκεκλεισµεναι και ειπαν µηποτε προς

διφρους καχηται εν τη αποςωρησει του κοιτω-

νος

25. και προσεµειναν αισςυνοµενοι και ιδου

ουκ ην ο ανοιγων τας χυρας του υπερωου και

ελαβον την κλειδα και ηνοιξαν και ιδου ο κυ-

ϱιος αυτων πεπτωκως επι την γην τεχνηκως

26. και αωδ διεσωχη εως εχορυβουντο και

ουκ ην ο προσνοων αυτω και αυτος παρηλχεν

τα γλυπτα και διεσωχη εις σειρωχα

27. και εγενετο ηνικα ηλχεν και εσαλπισεν

κερατινη εν ορει εφραιµ και κατεβησαν συν

αυτω οι υιοι ισραηλ και αυτος εµπροσχεν αυτων

28. και ειπεν προς αυτους καταβαινετε οπισω

µου οτι παρεδωκεν κυριος ο χεος τους εςχρους

υµων την µωαβ εν ςειρι υµων και κατεβησαν

οπισω αυτου και προκατελαβοντο τας διαβα-

σεις του ιορδανου της µωαβ και ουκ αφηκαν

ανδρα διαβηναι

29. και επαταξαν την µωαβ εν τω καιρω εκε-

ινω ωσει δεκα ςιλιαδας ανδρων παντας τους

µαςητας τους εν αυτοις και παντα ανδρα δυνα-

µεως και ου διεσωχη ανηρ

30. και ενετραπη µωαβ εν τη ηµερα εκεινη

υπο την ςειρα ισραηλ και ησυςασεν η γη ογδοη-

κοντα ετη και εκρινεν αυτους αωδ εως ου απε-

χανεν
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31. και µετα τουτον ανεστη σαµεγαρ υιος

αναχ και επαταξεν τους αλλοφυλους εις εξα-

κοσιους ανδρας εκτος µοσςων των ϐοων και

εσωσεν αυτος τον ισραηλ

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-sdz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και προσεχεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το

πονηρον εναντι κυριου

2. και απεδοτο αυτους κυριος εν ςειρι ιαβιν

ϐασιλεως ςανααν ος εβασιλευσεν εν ασωρ και

ο αρςων της δυναµεως αυτου σισαρα και αυτος

κατωκει εν αρισωχ των εχνων

3. και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον

οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω και αυ-

τος εχλιψεν τον ισραηλ κατα κρατος εικοσι ετη

4. και δεββωρα γυνη προφητις γυνη λαφιδωχ

αυτη εκρινεν τον ισραηλ εν τω καιρω εκεινω

5. και αυτη εκαχητο υπο ϕοινικα δεββωρα

ανα µεσον ϱαµα και ανα µεσον ϐαιχηλ εν

ορει εφραιµ και ανεβαινον προς αυτην οι υιοι

ισραηλ εκει του κρινεσχαι

6. και απεστειλεν δεββωρα και εκαλεσεν τον

ϐαρακ υιον αβινεεµ εκ κεδες νεφχαλι και ειπεν

προς αυτον ουςι σοι ενετειλατο κυριος ο χε-

ος ισραηλ και απελευση εις ορος χαβωρ και

ληµψη µετα σεαυτου δεκα ςιλιαδας ανδρων

απο των υιων νεφχαλι και απο των υιων Ϲα-

ϐουλων

7. και απαξω προς σε εις τον ςειµαρρουν κι-

σων τον σισαρα αρςοντα της δυναµεως ιαβιν

και τα αρµατα αυτου και το πληχος αυτου και

παραδωσω αυτον εν τη ςειρι σου

8. και ειπεν προς αυτην ϐαρακ εαν πορευχης

µετ εµου πορευσοµαι και εαν µη πορευχης µετ

εµου ου πορευσοµαι οτι ουκ οιδα την ηµεραν εν

η ευοδοι κυριος τον αγγελον µετ εµου

9. και ειπεν προς αυτον δεββωρα πορευοµενη

πορευσοµαι µετα σου πλην γινωσκε οτι ουκ εσ-

ται το προτερηµα σου εις την οδον ην συ πορευη

οτι εν ςειρι γυναικος αποδωσεται κυριος τον σι-

σαρα και ανεστη δεββωρα και επορευχη µετα

του ϐαρακ εις κεδες

10. και παρηγγειλεν ϐαρακ τω Ϲαβουλων και

τω νεφχαλι εις κεδες και ανεβησαν κατα πο-

δας αυτου δεκα ςιλιαδες ανδρων και δεββωρα

ανεβη µετ αυτου

11. και οι πλησιον του κιναιου εςωρισχησαν

απο των υιων ιωβαβ γαµβρου µωυση και επηξεν

την σκηνην αυτου προς δρυν αναπαυοµενων η

εστιν εςοµενα κεδες

12. και ανηγγειλαν τω σισαρα οτι ανεβη ϐα-

ϱακ υιος αβινεεµ επ ορος χαβωρ

13. και εκαλεσεν σισαρα παντα τα αρµατα

αυτου οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω

και παντα τον λαον τον µετ αυτου απο αρισωχ

των εχνων εις τον ςειµαρρουν κισων

14. και ειπεν δεββωρα προς ϐαρακ αναστηχι

οτι αυτη η ηµερα εν η παρεδωκεν κυριος τον

σισαρα εν ςειρι σου ουκ ιδου κυριος ελευσε-

ται εµπροσχεν σου και κατεβη ϐαρακ απο του

ορους χαβωρ και δεκα ςιλιαδες ανδρων οπισω

αυτου

15. και εξεστησεν κυριος τον σισαρα και παν-

τα τα αρµατα αυτου και πασαν την παρεµβολην

αυτου εν στοµατι ϱοµφαιας ενωπιον ϐαρακ και

κατεβη σισαρα απο του αρµατος αυτου και εφυ-

γεν τοις ποσιν αυτου

16. και ϐαρακ διωκων οπισω των αρµατων και

οπισω της παρεµβολης εως δρυµου των εχνων

και επεσεν πασα η παρεµβολη σισαρα εν στο-

µατι ϱοµφαιας ου κατελειφχη εως ενος

17. και σισαρα ανεςωρησεν τοις ποσιν αυτου

εις σκηνην ιαηλ γυναικος ςαβερ του κιναιου

οτι ειρηνη ανα µεσον ιαβιν ϐασιλεως ασωρ και

ανα µεσον οικου ςαβερ του κιναιου

18. και εξηλχεν ιαηλ εις απαντησιν σισαρα

και ειπεν προς αυτον εκνευσον κυριε µου εκ-

νευσον προς µε µη ϕοβου και εξενευσεν προς

αυτην εις την σκηνην και συνεκαλυψεν αυτον

εν τη δερρει αυτης

19. και ειπεν σισαρα προς αυτην ποτισον µε δη

µικρον υδωρ οτι εδιψησα και ηνοιξεν τον ασκον

του γαλακτος και εποτισεν αυτον και συνεκα-

λυψεν το προσωπον αυτου

20. και ειπεν προς αυτην στηχι εν τη χυρα

της σκηνης και εσται εαν τις ελχη προς σε και

ερωτηση σε και ειπη σοι εστιν ενταυχα ανηρ και

ερεις ουκ εστιν και συνεκαλυψεν αυτον εν τη

δερρει αυτης

21. και ελαβεν ιαηλ γυνη ςαβερ τον πασσα-

λον της σκηνης και εχηκεν την σφυραν εν τη

ςειρι αυτης και εισηλχεν προς αυτον ησυςη και

ενεκρουσεν τον πασσαλον εν τη γναχω αυτου
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και διηλασεν εν τη γη και αυτος απεσκαρισεν

ανα µεσον των γονατων αυτης και εξεψυξεν και

απεχανεν

22. και ιδου ϐαρακ διωκων τον σισαρα και

εξηλχεν ιαηλ εις απαντην αυτου και ειπεν αυτω

δευρο και δειξω σοι τον ανδρα ον συ Ϲητεις και

εισηλχεν προς αυτην και ιδου σισαρα πεπτω-

κως νεκρος και ο πασσαλος εν τη γναχω αυτου

23. και εταπεινωσεν κυριος ο χεος τον ιαβιν

ϐασιλεα ςανααν εν τη ηµερα εκεινη ενωπιον

υιων ισραηλ

24. και επορευχη ςειρ των υιων ισραηλ πο-

ϱευοµενη και σκληρυνοµενη επι ιαβιν ϐασιλεα

ςανααν εως εξωλεχρευσαν αυτον

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-sdz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και ησεν δεββωρα και ϐαρακ υιος αβινεεµ

εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν

2. εν τω αρξασχαι αρςηγους εν ισραηλ εν προ-

αιρεσει λαου ευλογειτε τον κυριον

3. ακουσατε ϐασιλεις ενωτιζεσχε σατραπαι

δυνατοι εγω τω κυριω ασοµαι ψαλω τω χεω

ισραηλ

4. κυριε εν τη εξοδω σου εκ σηιρ εν τω απαιρε-

ιν σε εξ αγρου εδωµ γη εσεισχη και ο ουρανος

εξεσταχη και αι νεφελαι εσταξαν υδωρ

5. ορη εσαλευχησαν απο προσωπου κυριου

τουτο σινα απο προσωπου κυριου χεου ισραηλ

6. εν ηµεραις σαµεγαρ υιου αναχ εν ηµεραις

ιαηλ εξελιπον ϐασιλεις και επορευχησαν τρι-

ϐους επορευχησαν οδους διεστραµµενας

7. εξελιπεν ϕραζων εν τω ισραηλ εξελιπεν εως

ου εξανεστη δεββωρα οτι ανεστη µητηρ εν τω

ισραηλ

8. ηρετισαν χεους καινους ως αρτον κριχινον

σκεπην εαν ιδω σιροµαστων εν τεσσαρακοντα

ςιλιασιν

9. η καρδια µου επι τα διατεταγµενα τω

ισραηλ οι δυνασται του λαου ευλογειτε τον κυ-

ϱιον

10. επιβεβηκοτες επι υποζυγιων καχηµενοι

επι λαµπηνων

11. ϕχεγξασχε ϕωνην ανακρουοµενων ανα

µεσον ευφραινοµενων εκει δωσουσιν δικαιο-

συνην κυριω δικαιοι ενισςυσαν εν τω ισραηλ

τοτε κατεβη εις τας πολεις αυτου ο λαος κυριου

12. εξεγειρου εξεγειρου δεββωρα εξεγειρον

µυριαδας µετα λαου εξεγειρου εξεγειρου λα-

λει µετ ωδης ενισςυων εξανιστασο ϐαρακ και

ενισςυσον δεββωρα τον ϐαρακ αιςµαλωτιζε αις-

µαλωσιαν σου υιος αβινεεµ

13. ποτε εµεγαλυνχη η ισςυς αυτου κυριε τα-

πεινωσον µοι τους ισςυροτερους µου

14. λαος εφραιµ ετιµωρησατο αυτους εν κο-

ιλαδι αδελφου σου ϐενιαµιν εν λαοις σου εξ

εµου µαςιρ κατεβησαν εξερευνωντες και εκ Ϲα-

ϐουλων κυριος επολεµει µοι εν δυνατοις εκε-

ιχεν εν σκηπτρω ενισςυοντος ηγησεως

15. εν ισσαςαρ µετα δεββωρας εξαπεστειλεν

πεζους αυτου εις την κοιλαδα ινα τι συ κατο-

ικεις εν µεσω ςειλεων εξετεινεν εν τοις ποσιν

αυτου εν διαιρεσεσιν ϱουβην µεγαλοι ακριβα-

σµοι καρδιας

16. ινα τι µοι καχησαι ανα µεσον των µοσ-

ϕαχαιµ του εισακουειν συρισµους εξεγειροντων

του διελχειν εις τα του ϱουβην µεγαλοι εξιςνια-

σµοι καρδιας

17. γαλααδ εν τω περαν του ιορδανου κατε-

σκηνωσεν και δαν ινα τι παροικει πλοιοις ασηρ

παρωκησεν παρ αιγιαλον χαλασσων και επι

τας διακοπας αυτου κατεσκηνωσεν

18. Ϲαβουλων λαος ονειδισας ψυςην αυτου

εις χανατον και νεφχαλιµ επι υψη αγρου

19. ηλχον ϐασιλεις και παρεταξαντο τοτε επο-

λεµησαν ϐασιλεις ςανααν εν χεννας επι υδατος

µαγεδδω πλεονεξιαν αργυριου ουκ ελαβον

20. εκ του ουρανου επολεµησαν αστερες εκ

της ταξεως αυτων επολεµησαν µετα σισαρα

21. ςειµαρρους κισων εξεβαλεν αυτους ςε-

ιµαρρους καδηµιµ ςειµαρρους κισων καταπα-

τησει αυτους ψυςη µου δυνατη

22. τοτε απεκοπησαν πτερναι ιππου αµαδαρ-

ωχ δυνατων αυτου

23. καταρασασχε µαρωζ ειπεν ο αγγελος κυ-

ϱιου καταρασει καταρασασχε τους ενοικους

αυτης οτι ουκ ηλχοσαν εις την ϐοηχειαν κυριου

ϐοηχος ηµων κυριος εν µαςηταις δυνατος

24. ευλογηχειη εκ γυναικων ιαηλ γυνη ςαβερ

του κιναιου εκ γυναικων εν σκηνη ευλογηχειη
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25. υδωρ ητησεν αυτην και γαλα εδωκεν αυτω

εν λακανη ισςυρων προσηγγισεν ϐουτυρον

26. την ςειρα αυτης την αριστεραν εις πασ-

σαλον εξετεινεν την δεξιαν αυτης εις αποτοµας

κατακοπων και απετεµεν σισαρα απετριψεν την

κεφαλην αυτου και συνεχλασεν και διηλασεν

την γναχον αυτου

27. ανα µεσον των ποδων αυτης συγκαµψας

επεσεν εκοιµηχη µεταξυ ποδων αυτης εν ω εκα-

µψεν εκει επεσεν ταλαιπωρος

28. δια της χυριδος διεκυπτεν η µητηρ σισαρα

δια της δικτυωτης επιβλεπουσα επι τους µετα-

στρεφοντας µετα σισαρα δια τι ησςατισεν το αρ-

µα αυτου παραγενεσχαι δια τι εςρονισαν ιςνη

αρµατων αυτου

29. σοφαι αρςουσων αυτης ανταπεκριναντο

προς αυτην και αυτη απεκρινατο εν ϱηµασιν

αυτης

30. ουςι ευρησουσιν αυτον διαµεριζοντα σκυ-

λα ϕιλιαζων ϕιλοις εις κεφαλην δυνατου σκυ-

λα ϐαµµατων σισαρα σκυλα ϐαµµατων ποικι-

λιας ϐαφη ποικιλων περι τραςηλον αυτου σκυ-

λον

31. ουτως απολοιντο παντες οι εςχροι σου κυ-

ϱιε και οι αγαπωντες αυτον καχως η ανατολη

του ηλιου εν δυναστειαις αυτου και ησυςασεν

η γη τεσσαρακοντα ετη

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-sdz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον

εναντι κυριου και παρεδωκεν αυτους κυριος εν

ςειρι µαδιαµ ετη επτα

2. και κατισςυσεν ςειρ µαδιαµ επι ισραηλ και

εποιησαν εαυτοις οι υιοι ισραηλ απο προσωπου

µαδιαµ µανδρας εν τοις ορεσιν και τοις σπηλα-

ιοις και τοις οςυρωµασιν

3. και εγενετο οταν εσπειρεν ανηρ ισραηλ και

ανεβαινεν µαδιαµ και αµαληκ και οι υιοι ανα-

τολων και ανεβαινον επ αυτον

4. και παρενεβαλλον επ αυτους και διεφχε-

ιραν τα εκφορια της γης εως του ελχειν εις

γαζαν και ους υπελειποντο υποστασιν Ϲωης εν

ισραηλ και ποιµνιον και µοσςον και ονον

5. οτι αυτοι και τα κτηνη αυτων ανεβαινον και

τας σκηνας αυτων παρεφερον και παρεγινοντο

ως ακρις εις πληχος και αυτοις και ταις καµη-

λοις αυτων ουκ ην αριχµος και παρεγινοντο εν

τη γη ισραηλ του διαφχειρειν αυτην

6. και επτωςευσεν ισραηλ σφοδρα απο προ-

σωπου µαδιαµ και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ

προς κυριον

7. και εγενετο επει εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ

προς κυριον δια µαδιαµ

8. και εξαπεστειλεν κυριος ανδρα προφητην

προς τους υιους ισραηλ και ειπεν αυτοις ταδε

λεγει κυριος ο χεος ισραηλ εγω ειµι ο αναβι-

ϐασας υµας εξ αιγυπτου και εξηγαγον υµας εξ

οικου δουλειας

9. και εξειλαµην υµας εκ ςειρος αιγυπτου και

εκ ςειρος παντων των χλιβοντων υµας και εξε-

ϐαλον αυτους εκ προσωπου υµων και εδωκα

υµιν την γην αυτων

10. και ειπα υµιν εγω κυριος ο χεος υµων ου

ϕοβηχησεσχε τους χεους του αµορραιου εν οις

υµεις ενοικειτε εν τη γη αυτων και ουκ εισηκο-

υσατε της ϕωνης µου

11. και ηλχεν αγγελος κυριου και εκαχισεν

υπο την δρυν την ουσαν εν εφραχα την του

ιωας πατρος αβιεζρι και γεδεων ο υιος αυτου

ερραβδιζεν πυρους εν ληνω του εκφυγειν εκ

προσωπου µαδιαµ

12. και ωφχη αυτω αγγελος κυριου και ειπεν

προς αυτον κυριος µετα σου δυνατος τη ισςυι

13. και ειπεν προς αυτον γεδεων εν εµοι κυριε

και ει εστιν κυριος µεχ ηµων ινα τι ευρεν ηµας

παντα τα κακα ταυτα και που εστιν παντα τα

χαυµασια αυτου οσα διηγησαντο ηµιν οι πατε-

ϱες ηµων λεγοντες ουςι εξ αιγυπτου ανηγαγεν

ηµας κυριος και νυν απωσατο ηµας και παρε-

δωκεν ηµας εν ςειρι µαδιαµ

14. και επεβλεψεν προς αυτον ο αγγελος κυ-

ϱιου και ειπεν αυτω πορευου εν τη ισςυι σου και

σωσεις τον ισραηλ και ιδου εξαπεστειλα σε

15. και ειπεν προς αυτον γεδεων εν εµοι κυ-

ϱιε εν τινι σωσω τον ισραηλ ιδου η ςιλιας µου

ταπεινοτερα εν µανασση και εγω ειµι µικρος εν

τω οικω του πατρος µου

16. και ειπεν προς αυτον ο αγγελος κυριου

κυριος εσται µετα σου και παταξεις την µαδιαµ

ωσει ανδρα ενα
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17. και ειπεν προς αυτον γεδεων και ει ευ-

ϱον ςαριν εν οφχαλµοις σου και ποιησεις µοι

σηµειον οτι συ λαλεις µετ εµου

18. µη κινηχης εντευχεν εως του ελχειν µε

προς σε και οισω την χυσιαν µου και χησω ενω-

πιον σου και ειπεν εγω ειµι καχησοµαι εως του

επιστρεψαι σε

19. και γεδεων εισηλχεν και εποιησεν εριφον

αιγων και οιφι αλευρου αζυµα και τα κρεα επε-

χηκεν επι το κανουν και τον Ϲωµον ενεςεεν εις

ςυτραν και εξηνεγκεν προς αυτον υπο την δρυν

και προσεκυνησεν

20. και ειπεν προς αυτον ο αγγελος κυριου

λαβε τα κρεα και τους αρτους τους αζυµους

και χες προς την πετραν εκεινην και τον Ϲωµον

εκςεον και εποιησεν ουτως

21. και εξετεινεν ο αγγελος κυριου το ακρον

της ϱαβδου της εν τη ςειρι αυτου και ηψατο των

κρεων και των αζυµων και ανηφχη πυρ εκ της

πετρας και κατεφαγεν τα κρεα και τους αζυµο-

υς και ο αγγελος κυριου απηλχεν εξ οφχαλµων

αυτου

22. και ειδεν γεδεων οτι αγγελος κυριου εστιν

και ειπεν γεδεων α α κυριε κυριε οτι ειδον τον

αγγελον κυριου προσωπον προς προσωπον

23. και ειπεν αυτω κυριος ειρηνη σοι µη ϕοβου

µη αποχανης

24. και ωκοδοµησεν εκει γεδεων χυσιαστη-

ϱιον τω κυριω και εκαλεσεν αυτο ειρηνη κυ-

ϱιου εως της ηµερας ταυτης ετι αυτου οντος εν

εφραχα πατρος του εζρι

25. και εγενηχη τη νυκτι εκεινη και ειπεν

αυτω κυριος λαβε τον µοσςον τον σιτευτον του

πατρος σου µοσςον τον επταετη και καχελεις το

χυσιαστηριον του ϐααλ ο εστιν του πατρος σου

και το αλσος το επ αυτω εκκοψεις

26. και οικοδοµησεις χυσιαστηριον κυριω τω

χεω σου τω οφχεντι σοι επι της κορυφης του

ορους µαωζ τουτου εν τη παραταξει και ληµψη

τον µοσςον και ανοισεις ολοκαυτωµα εν τοις

ξυλοις του αλσους ου εκκοψεις

27. και ελαβεν γεδεων τρεις και δεκα αν-

δρας απο των δουλων αυτου και εποιησεν καχα

ελαλησεν προς αυτον κυριος και εγενετο ως

εφοβηχη τον οικον του πατρος αυτου και το-

υς ανδρας της πολεως µη ποιησαι ηµερας και

εποιησεν νυκτος

28. και ωρχρισαν οι ανδρες της πολεως το

πρωι και ιδου κατεσκαµµενον το χυσιαστηριον

του ϐααλ και το αλσος το επ αυτω εκκεκοµ-

µενον και ο µοσςος ο σιτευτος ανηνεγµενος εις

ολοκαυτωµα επι το χυσιαστηριον το ωκοδοµη-

µενον

29. και ειπεν ανηρ προς τον πλησιον αυτου

τις εποιησεν το πραγµα τουτο και ανηταζον και

εξεζητουν και ειπαν γεδεων ο υιος ιωας εποιη-

σεν το πραγµα τουτο

30. και ειπαν οι ανδρες της πολεως προς ιωας

εξαγαγε τον υιον σου και αποχανετω οτι κατε-

σκαψεν το χυσιαστηριον του ϐααλ και οτι εκοψ-

εν το αλσος το επ αυτω

31. και ειπεν ιωας προς τους ανδρας τους εσ-

ταµενους επ αυτον µη υµεις νυν δικαζεσχε περι

του ϐααλ η υµεις σωζετε αυτον ος αντεδικησεν

αυτον αποχανειται εως πρωι ει εστιν χεος αυτος

εκδικησει αυτον οτι κατεσκαψεν το χυσιαστη-

ϱιον αυτου

32. και εκαλεσεν αυτο εν τη ηµερα εκεινη δι-

καστηριον του ϐααλ οτι κατεσκαψεν το χυσια-

στηριον αυτου

33. και πασα µαδιαµ και αµαληκ και υιοι ανα-

τολων συνηςχησαν επι το αυτο και διεβησαν

και παρενεβαλον εν τη κοιλαδι ιεζραελ

34. και πνευµα χεου ενεδυσεν τον γεδεων

και εσαλπισεν εν κερατινη και εβοησεν αβιεζερ

οπισω αυτου

35. και αγγελους εξαπεστειλεν εν παντι µα-

νασση και εβοησεν και αυτος οπισω αυτου και

εξαπεστειλεν αγγελους εν ασηρ και εν Ϲαβο-

υλων και εν νεφχαλι και ανεβησαν εις συναν-

τησιν αυτου

36. και ειπεν γεδεων προς τον χεον ει σωζεις

εν τη ςειρι µου τον ισραηλ ον τροπον ελαλησας

37. ιδου εγω απερειδοµαι τον ποκον των εριων

εν τω αλωνι και εαν δροσος γενηται επι τον

ποκον µονον και επι πασαν την γην ξηρασια και

γνωσοµαι οτι σωζεις εν τη ςειρι µου τον ισραηλ

ον τροπον ελαλησας

38. και εγενετο ουτως και ωρχρισεν γεδεων τη

επαυριον και απεπιασεν τον ποκον και απερ-

ϱυη η δροσος εκ του ποκου πληρης λεκανη

υδατος

39. και ειπεν γεδεων προς τον χεον µη οργι-

σχητω ο χυµος σου εν εµοι και λαλησω ετι απαξ
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και πειρασω ετι απαξ εν τω ποκω και γενηχητω

ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε πασαν την

γην γενηχητω δροσος

40. και εποιησεν ο χεος ουτως εν τη νυκτι εκε-

ινη και εγενετο ξηρασια επι τον ποκον µονον επι

δε πασαν την γην εγενετο δροσος

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-sdz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και ωρχρισεν ιεροβααλ αυτος εστιν γεδεων

και πας ο λαος ο µετ αυτου και παρενεβαλεν

επι την γην αρωεδ και παρεµβολη µαδιαµ και

αµαληκ ην αυτω απο ϐορρα απο του ϐουνου

του αβωρ εν τη κοιλαδι

2. και ειπεν κυριος προς γεδεων πολυς ο λαος

ο µετα σου ωστε µη παραδουναι µε την µαδιαµ

εν ςειρι αυτων µηποτε καυςησηται ισραηλ επ

εµε λεγων η ςειρ µου εσωσεν µε

3. και ειπεν κυριος προς αυτον λαλησον δη

εις τα ωτα του λαου λεγων τις δειλος και ϕοβο-

υµενος αποστραφητω και εξωρµησαν απο του

ορους του γαλααδ και απεστραφησαν απο του

λαου εικοσι και δυο ςιλιαδες και δεκα ςιλιαδες

υπελειφχησαν

4. και ειπεν κυριος προς γεδεων ετι ο λαος

πολυς καταγαγε αυτους εις το υδωρ και δοκιµω

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 σου

5. και κατεβιβασεν τον λαον εις το υδωρ και

ειπεν κυριος προς γεδεων πας ος αν λαψη τη

γλωσση αυτου εκ του υδατος ως εαν λαψη ο

κυων στησεις αυτον κατα µονας και πας ος αν

καµψη επι τα γονατα αυτου του πιειν µεταστη-

σεις αυτον καχ αυτον

6. και εγενετο πας ο αριχµος των λαψαντων

εν τη γλωσση αυτων τριακοσιοι ανδρες και πας

ο επιλοιπος του λαου εκαµψαν επι τα γονατα

αυτων του πιειν υδωρ

7. και ειπεν κυριος προς γεδεων εν τοις τρια-

κοσιοις ανδρασιν τοις λαψασιν σωσω υµας και

παραδωσω την µαδιαµ εν ςειρι σου και πας ο

λαος αποτρεςετω ανηρ εις τον τοπον αυτου

8. και ελαβον τον επισιτισµον του λαου εν

τη ςειρι αυτων και τας κερατινας αυτων και

παντα ανδρα ισραηλ εξαπεστειλεν ανδρα εις

το σκηνωµα αυτου των δε τριακοσιων ανδρων

εκρατησεν η δε παρεµβολη µαδιαµ ην υποκα-

τωχεν αυτου εν τη κοιλαδι

9. και εγενηχη εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν

προς αυτον κυριος αναστα καταβηχι το ταςος

εντευχεν εις την παρεµβολην οτι παρεδωκα αυ-

την εν τη ςειρι σου

10. ει δε ϕοβη συ καταβηναι καταβηχι συ και

ϕαρα το παιδαριον σου εις την παρεµβολην

11. και ακουση τι λαλουσιν και µετα ταυτα

ισςυσουσιν αι ςειρες σου και καταβηση εν τη

παρεµβολη και κατεβη αυτος και ϕαρα το πα-

ιδαριον αυτου εις µερος των πεντηκοντα των εν

τη παρεµβολη

12. και µαδιαµ και αµαληκ και παντες οι υιοι

ανατολων παρεµβεβληκεισαν εν τη κοιλαδι ως

ακρις εις πληχος και ταις καµηλοις αυτων ουκ

ην αριχµος αλλ ησαν ωσπερ η αµµος η επι το

ςειλος της χαλασσης εις πληχος

13. και εισηλχεν γεδεων και ιδου ανηρ εξηγε-

ιτο τω πλησιον αυτου το ενυπνιον και ειπεν ιδου

το ενυπνιον ο ηνυπνιασχην και ιδου µαγις αρ-

του κριχινου κυλιοµενη εν τη παρεµβολη µα-

διαµ και ηλχεν εως της σκηνης µαδιαµ και επα-

ταξεν αυτην και κατεστρεψεν αυτην και επεσεν

η σκηνη

14. και απεκριχη ο πλησιον αυτου και ειπεν

ουκ εστιν αυτη αλλ η ϱοµφαια γεδεων υιου

ιωας ανδρος ισραηλ παρεδωκεν κυριος εν ςειρι

αυτου την µαδιαµ και πασαν την παρεµβολην

15. και εγενετο ως ηκουσεν γεδεων την διη-

γησιν του ενυπνιου και την συγκρισιν αυτου

και προσεκυνησεν κυριον και επεστρεψεν εις

την παρεµβολην ισραηλ και ειπεν αναστητε οτι

παρεδωκεν κυριος εν ςερσιν υµων την παρεµ-

ϐολην µαδιαµ

16. και διειλεν τους τριακοσιους ανδρας τρεις

αρςας και εδωκεν κερατινας εν ςειρι παντων

και υδριας κενας και λαµπαδας εν µεσω των

υδριων

17. και ειπεν προς αυτους απ εµου οψεσχε και

ουτως ποιησετε και ιδου εγω εισπορευοµαι εν

µεσω της παρεµβολης και εσται ως εαν ποιησω

ουτως ποιησετε

18. και σαλπιω τη κερατινη εγω και παντες οι

µετ εµου και σαλπιειτε ταις κερατιναις και υµεις
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κυκλω της παρεµβολης και ερειτε τω κυριω και

τω γεδεων

19. και εισηλχεν γεδεων και εκατον ανδρες

µετ αυτου εν µερει της παρεµβολης αρςοµενης

της ϕυλακης της µεσουσης πλην εγερσει ηγε-

ιρεν τους ϕυλασσοντας και εσαλπισαν ταις κε-

ϱατιναις και εξετιναξαν τας υδριας τας εν ταις

ςερσιν αυτων

20. και εσαλπισαν αι τρεις αρςαι εν ταις κερα-

τιναις και συνετριψαν τας υδριας και ελαβοντο

εν τη ςειρι τη αριστερα αυτων των λαµπαδων

και εν τη ςειρι τη δεξια αυτων αι κερατιναι του

σαλπιζειν και ανεκραξαν ϱοµφαια τω κυριω

και τω γεδεων

21. και εστησαν εκαστος καχ εαυτον κυκλω

της παρεµβολης και εδραµον πασα η παρεµ-

ϐολη και εσηµαναν και εφυγον

22. και εσαλπισαν αι τριακοσιαι κερατιναι και

εχετο κυριος µαςαιραν ανδρος εν τω πλησιον

αυτου και εν ολη τη παρεµβολη και εφυγεν η

παρεµβολη εως της ϐαιχασεττα και συνηγµενη

εως ςειλους αβελµεουλα και επι ταβαχ

23. και εβοησεν ανηρ ισραηλ εκ νεφχαλιµ

και εξ ασηρ και εκ παντος µανασση και κατε-

διωξαν οπισω µαδιαµ

24. και αγγελους εξαπεστειλεν γεδεων εν

παντι οριω εφραιµ λεγων καταβητε εις συναν-

τησιν µαδιαµ και καταλαβετε εαυτοις το υδωρ

εως ϐαιχβηρα και τον ιορδανην και εβοησεν

πας ανηρ εφραιµ και προκατελαβοντο το υδωρ

εως ϐαιχβηρα και τον ιορδανην

25. και συνελαβον τους δυο αρςοντας µαδιαµ

τον ωρηβ και τον Ϲηβ και απεκτειναν τον ωρηβ

εν σουριν και τον Ϲηβ απεκτειναν εν ιακεφζηβ

και κατεδιωξαν µαδιαµ και την κεφαλην ωρηβ

και Ϲηβ ηνεγκαν προς γεδεων εκ του περαν του

ιορδανου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-sdz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ειπεν προς αυτον ανηρ εφραιµ τι το

ϱηµα τουτο εποιησας ηµιν του µη καλεσαι ηµας

οτε εξεπορευου πολεµησαι εν τη µαδιαµ και

εκρινοντο µετ αυτου κραταιως

2. και ειπεν προς αυτους τι εποιησα νυν κα-

χως υµεις ουςι κρειττω επιφυλλιδες εφραιµ η

τρυγητος αβιεζερ

3. εν ςειρι υµων παρεδωκεν κυριος τους αρ-

ςοντας µαδιαµ τον ωρηβ και τον Ϲηβ και τι ηδυ-

νασχην ποιησαι καχως υµεις και κατεπαυσαν

τοτε ανηκε το πνευµα αυτων απ αυτου εν τω

λαλησαι αυτον τον λογον τουτον

4. και ηλχεν γεδεων επι τον ιορδανην και

διεβη αυτος και οι τριακοσιοι ανδρες µετ αυτου

ολιγοψυςουντες και πεινωντες

5. και ειπεν τοις ανδρασιν σοκςωχ δοτε δη

αρτους τω λαω τω µετ εµου οτι πεινωσιν εγω

δε διωκω οπισω Ϲεβεε και σαλµανα ϐασιλεων

µαδιαµ

6. και ειπαν οι αρςοντες σοκςωχ µη ςειρ Ϲεβεε

και σαλµανα νυν εν τη ςειρι σου οτι δωσοµεν

τη στρατια σου αρτους

7. και ειπεν γεδεων ους ουτως εν τω δουναι

κυριον τον Ϲεβεε και σαλµανα εν τη ςειρι µου

και καταξανω τας σαρκας υµων εν ταις ακα-

νχαις της ερηµου και εν ταις ϐαρκοννιµ

8. και ανεβη εκειχεν εις ϕανουηλ και ελαλη-

σεν προς αυτους κατα ταυτα και απεκριχησαν

αυτω οι ανδρες ϕανουηλ ον τροπον απεκριχη-

σαν αυτω οι ανδρες σοκςωχ

9. και ειπεν τοις ανδρασιν ϕανουηλ λεγων εν

τω επιστρεφειν µε µετ ειρηνης κατασκαψω τον

πυργον τουτον

10. και Ϲεβεε και σαλµανα εν καρκαρ και η

παρεµβολη αυτων µετ αυτων ωσει πεντεκαιδε-

κα ςιλιαδες οι καταλειφχεντες εν παση παρεµ-

ϐολη υιων ανατολων και οι πεπτωκοτες ησαν

εκατον και εικοσι ςιλιαδες ανδρων εσπασµενων

ϱοµφαιαν

11. και ανεβη γεδεων οδον κατοικουντων εν

σκηναις ανατολων της ναβεχ εξ εναντιας Ϲεβεε

και επαταξεν την παρεµβολην η δε παρεµβολη

ην πεποιχυια

12. και εφυγεν Ϲεβεε και σαλµανα και εδιωξεν

οπισω αυτων και εκρατησεν τους δυο ϐασιλεις

µαδιαµ τον Ϲεβεε και τον σαλµανα και πασαν

την παρεµβολην αυτων εξετριψεν

13. και ανεστρεψεν γεδεων υιος ιωας εκ του

πολεµου απο αναβασεως αρες

14. και συνελαβον παιδαριον εκ των ανδρων

σοκςωχ και επηρωτησεν αυτον και απεγραψατο
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προς αυτους τους αρςοντας σοκςωχ και τους

πρεσβυτερους αυτης εβδοµηκοντα επτα ανδρας

15. και παρεγενετο γεδεων προς τους αρςον-

τας σοκςωχ και ειπεν αυτοις ιδου Ϲεβεε και

σαλµανα δι ους ωνειδισατε µε λεγοντες µη ςε-

ιρ Ϲεβεε και σαλµανα νυν εν τη ςειρι σου οτι

δωσοµεν τοις ανδρασιν σου τοις εκλελυµενοις

αρτους

16. και ελαβεν τους αρςοντας και τους πρεσ-

ϐυτερους της πολεως και κατεξανεν αυτους εν

ταις ακανχαις της ερηµου και ταις ϐαρακηνιµ

και κατεξανεν εν αυτοις ανδρας σοκςωχ

17. και τον πυργον ϕανουηλ κατεσκαψεν και

απεκτεινεν τους ανδρας της πολεως

18. και ειπεν προς Ϲεβεε και σαλµανα που

οι ανδρες ους απεκτεινατε εν χαβωρ και ειπαν

ωσει συ οµοιος σοι οµοιος αυτων ως ειδος µορφη

υιων ϐασιλεων

19. και ειπεν γεδεων αδελφοι µου και υιοι της

µητρος µου εισιν και ωµοσεν αυτοις Ϲη κυριος

ει εζωογονησατε αυτους ουκ αν απεκτεινα υµας

20. και ειπεν τω ιεχερ τω πρωτοτοκω αυτου

αναστας αποκτεινον αυτους και ουκ εσπασεν το

παιδαριον αυτου την µαςαιραν αυτου οτι εφο-

ϐηχη οτι ην νεωτερος

21. και ειπεν Ϲεβεε και σαλµανα αναστα δη

συ και απαντησον ηµιν οτι ως ανηρ η δυναµις

αυτου και ανεστη γεδεων και ανειλεν τον Ϲεβεε

και τον σαλµανα και ελαβεν τους µηνισκους

τους εν τοις τραςηλοις των καµηλων αυτων

22. και ειπεν ανηρ ισραηλ προς γεδεων αρςε

εν ηµιν συ και οι υιοι σου οτι σεσωκας ηµας εκ

ςειρος µαδιαµ

23. και ειπεν προς αυτους γεδεων ουκ αρξω

εγω υµων και ουκ αρξει ο υιος µου υµων κυριος

αρξει υµων

24. και ειπεν προς αυτους γεδεων αιτησοµαι

παρ υµων αιτησιν και δοτε µοι ανηρ ενωτιον

των σκυλων αυτου οτι ενωτια ςρυσα πολλα ην

αυτοις οτι ισµαηλιται ησαν

25. και ειπαν διδοντες δωσοµεν και ανεπτυξεν

το ιµατιον αυτου και ερριψεν εκει ανηρ ενωτιον

ςρυσουν των σκυλων αυτου

26. και εγενηχη ο σταχµος των ενωτιων των

ςρυσων ων ητησατο σικλοι ςιλιοι και επτακοσιοι

ςρυσου πλην των σιρωνων και των ορµισκων

ενφωχ και των περιβολαιων των πορφυρων

των επι τοις ϐασιλευσιν µαδιαµ και πλην των

κλοιων των ςρυσων των εν τοις τραςηλοις των

καµηλων αυτων

27. και εποιησεν αυτο γεδεων εις εφουδ και

εστησεν αυτο εν πολει αυτου εν εφραχα και

εξεπορνευσεν πας ισραηλ οπισω αυτου εκει και

εγενετο τω γεδεων και τω οικω αυτου εις σκαν-

δαλον

28. και ενετραπη µαδιαµ ενωπιον υιων

ισραηλ και ου προσεχεντο αραι κεφαλην αυ-

των και ησυςασεν η γη ετη τεσσαρακοντα εν

ηµεραις γεδεων

29. και επορευχη ιεροβααλ υιος ιωας και κα-

τωκησεν εν τω οικω αυτου

30. και τω γεδεων ησαν εβδοµηκοντα υιοι εκ-

πορευοµενοι εκ µηρων αυτου οτι γυναικες πολ-

λαι ησαν αυτω

31. και η παλλακη αυτου η εν σικιµοις ετεκεν

αυτω και γε αυτη υιον και επεχηκεν το ονοµα

αυτου αβιµελες

32. και απεχανεν γεδεων υιος ιωας εν πολια

αγαχη και εταφη εν τω ταφω ιωας του πατρος

αυτου εν εφραχα πατρος αβιεζρι

33. και εγενηχη ως απεχανεν γεδεων και απε-

στραφησαν οι υιοι ισραηλ και εξεπορνευσαν

οπισω των ϐααλιµ και εχεντο αυτοις τον ϐα-

αλβεριχ εις διαχηκην του ειναι αυτοις αυτον

εις χεον

34. και ουκ εµνησχησαν οι υιοι ισραηλ κυ-

ϱιου του χεου αυτων του ϱυσαµενου αυτους εκ

ςειρος παντων των εςχρων αυτων κυκλοχεν

35. και ουκ εποιησαν ελεος µετα του οικου

ιεροβααλ γεδεων κατα πασαν την αγαχωσυνην

ην εποιησεν µετα ισραηλ

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-sdz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και επορευχη αβιµελες υιος ιεροβααλ εις

σικιµα προς τους αδελφους της µητρος αυτου

και ελαλησεν προς αυτους και προς πασαν την

συγγενειαν του οικου της µητρος αυτου λεγων

2. λαλησατε δη εν ωσιν των ανδρων σικιµων

ποιον ϐελτιον εστιν το αρςειν υµων εβδοµηκον-

τα ανδρας παντας υιους ιεροβααλ η κυριευειν
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υµων ανδρα ενα και µνησχητε οτι σαρξ υµων

και οστουν υµων εγω ειµι

3. και ελαλησαν περι αυτου οι αδελφοι της

µητρος αυτου εν τοις ωσιν παντων των ανδρων

σικιµων παντας τους λογους τουτους και εκλι-

νεν καρδια αυτων οπισω αβιµελες οτι ειπαν

αδελφος ηµων εστιν

4. και εδωκαν αυτω εβδοµηκοντα αργυριου

εκ του οικου ϐααλ διαχηκης και εµισχωσατο

εν αυτοις αβιµελες ανδρας κενους και χαµβο-

υµενους και επορευχησαν οπισω αυτου

5. και εισηλχεν εις τον οικον του πατρος αυ-

του εις εφραχα και απεκτεινεν τους αδελφους

αυτου υιους ιεροβααλ εβδοµηκοντα ανδρας επι

λιχον ενα και απελειφχη ιωαχαµ υιος ιεροβα-

αλ ο νεωτερος οτι εκρυβη

6. και συνηςχησαν παντες οι ανδρες σικιµων

και πας ο οικος µααλλων και επορευχησαν και

εβασιλευσαν τον αβιµελες εις ϐασιλεα προς τη

ϐαλανω της στασεως εν σικιµοις

7. και ανηγγειλαν τω ιωαχαµ και επορευχη

και εστη επι της κορυφης του ορους γαριζιν

και επηρεν την ϕωνην αυτου και εκαλεσεν και

ειπεν αυτοις ακουσατε µου ανδρες σικιµων και

ακουσαι υµων ο χεος

8. πορευοµενα επορευχησαν τα ξυλα του ςρι-

σαι εαυτοις ϐασιλεα και ειπον τη ελαια ϐασι-

λευσον εφ ηµων

9. και ειπεν αυτοις η ελαια αφεισα την πιοτητα

µου ην εν εµοι εδοξασεν ο χεος και ανχρωποι

πορευχω αρςειν των ξυλων

10. και ειπαν τα ξυλα τη συκη δευρο ϐασι-

λευσον εφ ηµων

11. και ειπεν αυτοις η συκη αφεισα την γλυκυ-

τητα µου και το γενηµα µου το αγαχον πορευχω

αρςειν επι ξυλων

12. και ειπαν τα ξυλα τη αµπελω δευρο ϐασι-

λευσον εφ ηµων

13. και ειπεν αυτοις η αµπελος αφεισα τον

οινον µου την ευφροσυνην την παρα του χεου

των ανχρωπων πορευχω αρςειν ξυλων

14. και ειπαν τα ξυλα προς την ϱαµνον δευρο

συ ϐασιλευσον εφ ηµων

15. και ειπεν η ϱαµνος προς τα ξυλα ει εν αλ-

ηχεια υµεις ςριετε µε εις ϐασιλεα εφ υµων δευτε

πεποιχατε εν τη σκεπη µου και ει µη εξελχοι

πυρ εκ της ϱαµνου και καταφαγοι τας κεδρους

του λιβανου

16. και νυν ει εν αληχεια και εν τελειοτητι

εποιησατε και εβασιλευσατε τον αβιµελες και

ει καλως εποιησατε µετα ιεροβααλ και µετα του

οικου αυτου και ει κατα το ανταποδοµα της ςε-

ιρος αυτου εποιησατε αυτω

17. ως επολεµησεν ο πατηρ µου υπερ υµων

και ερριψεν την ψυςην αυτου εξ εναντιας και

εξειλατο υµας εκ ςειρος µαδιαµ

18. και υµεις επανεστητε επι τον οικον του

πατρος µου σηµερον και απεκτεινατε τους υιο-

υς αυτου εβδοµηκοντα ανδρας επι λιχον ενα

και εβασιλευσατε τον αβιµελες υιον της παιδι-

σκης αυτου επι τους ανδρας σικιµων οτι αδελ-

ϕος υµων εστιν

19. και ει εν αληχεια και τελειοτητι εποιησατε

µετα ιεροβααλ και του οικου αυτου τη ηµερα

ταυτη ευλογηχειητε υµεις και ευφρανχειητε εν

αβιµελες και ευφρανχειη και αυτος εν υµιν

20. και ει µη εξελχοι πυρ εξ αβιµελες και

καταφαγοι τους ανδρας σικιµων και τον οικον

µααλλων και ει µη εξελχοι πυρ απο ανδρων

σικιµων και εκ του οικου µααλλων και κατα-

ϕαγοι τον αβιµελες

21. και απεδρα ιωαχαµ και επορευχη εν οδω

και εφυγεν εις ϱαρα και κατωκησεν εκει απο

προσωπου αβιµελες του αδελφου αυτου

22. και ηρξεν αβιµελες επι ισραηλ τρια ετη

23. και εξαπεστειλεν ο χεος πνευµα πονηρον

ανα µεσον αβιµελες και ανα µεσον των ανδρων

σικιµων και ηχετησαν οι ανδρες σικιµων εν τω

οικω αβιµελες

24. του επαγαγειν την αδικιαν των εβδοµη-

κοντα υιων ιεροβααλ και το αιµα αυτων επι-

χειναι επι αβιµελες τον αδελφον αυτων τον

αποκτειναντα αυτους και επι τους ανδρας σι-

κιµων τους κατισςυσαντας τας ςειρας αυτου

ωστε αποκτειναι τους αδελφους αυτου

25. και εχεντο αυτω οι ανδρες σικιµων ενε-

δρα επι τας κεφαλας των ορεων και ανηρπαζον

παντας τους διαπορευοµενους επ αυτους εν τη

οδω και απηγγελη τω αβιµελες

26. και ηλχεν γααλ υιος αβεδ και οι αδελφοι

αυτου εις σικιµα και επεποιχησαν εν αυτω οι

ανδρες σικιµων
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27. και ηλχον εις αγρον και ετρυγησαν τους

αµπελωνας αυτων και κατεπατουν και εποιη-

σαν ςορους και εισηλχον εις οικον χεου αυτων

και εφαγον και επιον και κατηρωντο τον αβιµε-

λες

28. και ειπεν γααλ υιος αβεδ τι εστιν αβιµελες

και τις εστιν ο υιος συςεµ οτι δουλευσοµεν αυτω

ους ουτος υιος ιεροβααλ και Ϲεβουλ επισκοπος

αυτου δουλος αυτου συν τοις ανδρασιν εµµωρ

πατρος συςεµ και τι οτι δουλευσοµεν αυτω ηµεις

29. και τις δωη τον λαον τουτον εν ςειρι µου

και µεταστησω τον αβιµελες και ερω τω αβιµε-

λες πληχυνον την δυναµιν σου και εξελχε

30. και ηκουσεν Ϲεβουλ ο αρςων της πολεως

τους λογους γααλ υιου αβεδ και εχυµωχη οργη

31. και απεστειλεν αγγελους προς αβιµελες

µετα δωρων λεγων ιδου γααλ υιος αβεδ και οι

αδελφοι αυτου παραγεγονασιν εις σικιµα και

οιδε πολιορκουσιν την πολιν επι σε

32. και νυν αναστηχι νυκτος συ και ο λαος ο

µετα σου και ενεδρευσον εν τω αγρω

33. και εσται το πρωι αµα τω ανατειλαι τον

ηλιον και ορχρισεις και εκτενεις επι την πολιν

και ιδου αυτος και ο λαος ο µετ αυτου εκπορευ-

ονται προς σε και ποιησεις αυτω καχαπερ εαν

ευρη η ςειρ σου

34. και ανεστη αβιµελες και πας ο λαος ο

µετ αυτου νυκτος και ενηδρευσαν επι σικιµα

τεσσαρας αρςας

35. και εγενετο πρωι και εξηλχεν γααλ υιος

αβεδ και εστη προς τη χυρα της πυλης της πο-

λεως και ανεστη αβιµελες και ο λαος ο µετ

αυτου εκ των ενεδρων

36. και ειδεν γααλ υιος αβεδ τον λαον και

ειπεν προς Ϲεβουλ ιδου λαος καταβαινων απο

των κορυφων των ορεων και ειπεν προς αυτον

Ϲεβουλ την σκιαν των ορεων συ ορας ως ανδρας

37. και προσεχετο ετι γααλ του λαλησαι και

ειπεν ιδου λαος καταβαινων κατα χαλασσαν

απο του εςοµενα του οµφαλου της γης και αρςη

µια παραγινεται απο οδου δρυος αποβλεπον-

των

38. και ειπεν προς αυτον Ϲεβουλ που εστιν

νυν το στοµα σου το λεγον τις εστιν αβιµελες

οτι δουλευσοµεν αυτω ουκ ιδου ουτος εστιν ο

λαος ον εξουδενωσας εξελχε νυν και πολεµει

προς αυτον

39. και εξηλχεν γααλ απο προσωπου των αν-

δρων σικιµων και επολεµησεν εν αβιµελες

40. και κατεδιωξεν αυτον αβιµελες και εφυ-

γεν απο προσωπου αυτου και επεσον τραυµα-

τιαι πολλοι εως χυρων της πολεως

41. και εκαχισεν αβιµελες εν αριµα και εξε-

ϐαλεν Ϲεβουλ τον γααλ και τους αδελφους αυ-

του του µη οικειν εν σικιµοις

42. και εγενηχη τη επαυριον και εξηλχεν ο

λαος εις το πεδιον και απηγγελη τω αβιµελες

43. και παρελαβεν τον λαον και διειλεν αυ-

τον τρεις αρςας και ενηδρευσεν εν αυτω και

ειδεν και ιδου λαος εξηλχεν εκ της πολεως και

επανεστη αυτοις και επαταξεν αυτους

44. και αβιµελες και αι αρςαι αι µετ αυτου

εξεταχησαν και εστησαν παρα την πυλην της

πολεως και αι δυο αρςαι εξεςυχησαν επι παν-

τας τους εν τω αγρω και επαταξεν αυτους

45. και αβιµελες επολεµει εν τη πολει ολην

την ηµεραν εκεινην και κατελαβοντο την πολιν

και τον λαον τον εν αυτη ανειλεν και την πολιν

καχειλεν και εσπειρεν αυτην αλας

46. και ηκουσαν παντες οι ανδρες πυργου σι-

κιµων και εισηλχον εις το οςυρωµα οικου του

ϐααλ διαχηκης

47. και απηγγελη τω αβιµελες οτι συνηςχη-

σαν παντες οι ανδρες του πυργου σικιµων

48. και ανεβη αβιµελες εις ορος σελµων αυ-

τος και πας ο λαος ο µετ αυτου και ελαβεν

αβιµελες αξινην εν τη ςειρι αυτου και εκοψεν

ϕορτιον ξυλων και ελαβεν αυτο και επεχηκεν

επι τους ωµους αυτου και ειπεν προς τον λα-

ον τον µετ αυτου τι ειδετε µε ποιουντα ταςεως

ποιησατε ως και εγω

49. και εκοψαν και αυτοι εκαστος ϕορτιον και

ηραν και επορευχησαν οπισω αβιµελες και επε-

χηκαν επι το οςυρωµα και ενεπρησαν επ αυτο-

υς το οςυρωµα εν πυρι και απεχανον παντες οι

ανδρες πυργου σικιµων ωσει ςιλιοι ανδρες και

γυναικες

50. και επορευχη αβιµελες εις χεβες και πε-

ϱιεκαχισεν επ αυτην και προκατελαβετο αυτην

51. και πυργος ην οςυρος εν µεσω της πο-

λεως και εφυγον εκει παντες οι ανδρες και αι

γυναικες και παντες οι ηγουµενοι της πολεως

και απεκλεισαν εφ εαυτους και ανεβησαν επι

το δωµα του πυργου
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52. και ηλχεν αβιµελες εως του πυργου και

εξεπολεµησαν αυτον και ηγγισεν αβιµελες εως

της χυρας του πυργου εµπρησαι αυτον εν πυρι

53. και ερριψεν γυνη µια κλασµα µυλου επι

την κεφαλην αβιµελες και συνεχλασεν το κρα-

νιον αυτου

54. και εβοησεν το ταςος προς το παιδαριον

τον αιροντα τα σκευη αυτου και ειπεν αυτω σπα-

σαι την µαςαιραν σου και χανατωσον µε µηποτε

ειπωσιν γυνη απεκτεινεν αυτον και εξεκεντησεν

αυτον το παιδαριον αυτου και απεχανεν αβιµε-

λες

55. και ειδεν ανηρ ισραηλ οτι απεχανεν αβι-

µελες και απηλχον ανηρ εις τον τοπον αυτου

56. και απεστρεψεν ο χεος την κακιαν αβι-

µελες ην εποιησεν τω πατρι αυτου αποκτειναι

τους εβδοµηκοντα αδελφους αυτου

57. και πασαν κακιαν ανδρων σικιµων επε-

στρεψεν ο χεος εις την κεφαλην αυτων και

επηλχεν επ αυτους η καταρα ιωαχαµ του υιου

ιεροβααλ

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-sdz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ανεστη µετα αβιµελες του σωσαι τον

ισραηλ χωλα υιος ϕουα υιος πατραδελφου αυ-

του ανηρ ισσαςαρ και αυτος κατωκει εν σαµα-

ϱεια εν ορει εφραιµ

2. και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και τρια ετη

και απεχανεν και εταφη εν σαµαρεια

3. και ανεστη µετ αυτον ιαιρ ο γαλααδιτης και

εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και δυο ετη

4. και εγενοντο αυτω τριακοντα και δυο υιοι

επιβεβηκοτες επι τριακοντα και δυο πωλους και

τριακοντα και δυο πολεις αυτοις και εκαλεσεν

αυτας επαυλεις ιαιρ εως της ηµερας ταυτης αι

εισιν εν τη γη γαλααδ

5. και απεχανεν ιαιρ και εταφη εν ϱαµµω

6. και προσεχεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το

πονηρον εναντι κυριου και ελατρευσαν ταις ϐα-

αλιµ και ταις ασταρωχ και τοις χεοις σιδωνος

και τοις χεοις µωαβ και τοις χεοις υιων αµµων

και τοις χεοις των αλλοφυλων και εγκατελιπον

τον κυριον και ουκ εδουλευσαν αυτω

7. και εχυµωχη οργη κυριος εν τω ισραηλ και

απεδοτο αυτους εν ςειρι αλλοφυλων και εν ςε-

ιρι υιων αµµων

8. και εσαχρωσαν και εχλασαν τους υιους

ισραηλ εν τω ενιαυτω εκεινω οκτωκαιδεκα ετη

παντας τους υιους ισραηλ εν τω περαν του ιορ-

δανου εν τη γη του αµορραιου εν τη γαλααδιτιδι

9. και διεβησαν οι υιοι αµµων τον ιορδανην

εκπολεµησαι και εν τω ιουδα και ϐενιαµιν και

εν τω οικω εφραιµ και εχλιβησαν οι υιοι ισραηλ

σφοδρα

10. και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον

λεγοντες ηµαρτοµεν σοι οτι εγκατελιποµεν τον

χεον ηµων και ελατρευσαµεν ταις ϐααλιµ

11. και ειπεν κυριος προς τους υιους ισραηλ

ουςι οι αιγυπτιοι και οι αµορραιοι και οι υιοι

αµµων και µωαβ και οι αλλοφυλοι

12. και σιδωνιοι και µαδιαµ και αµαληκ εξε-

χλιψαν υµας και εκεκραξατε προς µε και εσω-

σα υµας εκ ςειρος αυτων

13. και υµεις εγκατελιπετε µε και ελατρευ-

σατε χεοις ετεροις δια τουτο ου προσχησω του

σωσαι υµας

14. ϐαδιζετε και ϐοατε προς τους χεους ους

εξελεξασχε εαυτοις και αυτοι σωσατωσαν υµας

εν καιρω χλιψεως υµων

15. και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον

ηµαρτοµεν ποιησον συ ηµιν κατα παντα οσα αν

αρεσκη ενωπιον σου πλην κυριε εξελου ηµας

εν τη ηµερα ταυτη

16. και µετεστησαν τους χεους τους αλλοτριο-

υς εκ µεσου αυτων και ελατρευσαν τω κυριω

και ουκ ευηρεστησεν εν τω λαω και ωλιγοψ-

υςησεν εν τω κοπω ισραηλ

17. και ανεβησαν οι υιοι αµµων και παρενε-

ϐαλον εν γαλααδ και εξηλχον οι υιοι ισραηλ

και παρενεβαλον εν τη µασσηφα

18. και ειπον οι αρςοντες του λαου γαλααδ

ανηρ προς τον πλησιον αυτου τις ανηρ ος αρξε-

ται πολεµησαι εν τοις υιοις αµµων και εσται εις

κεφαλην πασιν τοις κατοικουσιν γαλααδ

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-sdz11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και ιεφχαε ο γαλααδιτης δυνατος εν

ισςυι και αυτος ην υιος γυναικος πορνης και

ετεκεν τω γαλααδ τον ιεφχαε
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2. και ετεκεν η γυνη γαλααδ αυτω υιους και

ηδρυνχησαν οι υιοι της γυναικος και εξεβαλον

τον ιεφχαε και ειπον αυτω ου κληρονοµησεις

εν τω οικω του πατρος ηµων οτι γυναικος υιος

εταιρας ει συ

3. και απεδρα ιεφχαε εκ προσωπου των αδελ-

ϕων αυτου και κατωκησεν εν γη τωβ και συνε-

λεγοντο προς τον ιεφχαε ανδρες λιτοι και συ-

νεξεπορευοντο µετ αυτου

4. και εγενετο µεχ ηµερας και επολεµησαν οι

υιοι αµµων µετα ισραηλ

5. και εγενηχη ηνικα επολεµουν οι υιοι αµµων

µετα ισραηλ και επορευχησαν οι πρεσβυτεροι

γαλααδ παραλαβειν τον ιεφχαε εν γη τωβ

6. και ειπαν προς ιεφχαε δευρο και εση ηµιν

εις ηγουµενον και πολεµησωµεν εν τοις υιοις

αµµων

7. και ειπεν ιεφχαε τοις πρεσβυτεροις γαλααδ

ους υµεις εµισησατε µε και εξεβαλετε µε εκ του

οικου του πατρος µου και εξαπεστειλατε µε αφ

υµων και τι οτι ηλχατε προς µε ηνικα εχλιβητε

8. και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προς ιε-

ϕχαε ους ουτως νυν ηλχοµεν προς σε και συµ-

πορευση ηµιν και πολεµησοµεν εν τοις υιοις

αµµων και εση ηµιν εις κεφαλην πασιν τοις

κατοικουσιν γαλααδ

9. και ειπεν ιεφχαε προς τους πρεσβυτερους

γαλααδ ει επιστρεφετε µε υµεις πολεµησαι εν

τοις υιοις αµµων και παραδω κυριος αυτους

ενωπιον εµου εγω υµιν εσοµαι εις κεφαλην

10. και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προς ιε-

ϕχαε κυριος εσται ο ακουων ανα µεσον ηµων

ει µη κατα το ϱηµα σου ουτως ποιησοµεν

11. και επορευχη ιεφχαε µετα των πρεσβυ-

τερων γαλααδ και κατεστησαν αυτον επ αυτων

εις κεφαλην εις ηγουµενον και ελαλησεν ιε-

ϕχαε παντας τους λογους αυτου ενωπιον κυ-

ϱιου εν µασσηφα

12. και απεστειλεν ιεφχαε αγγελους προς ϐα-

σιλεα υιων αµµων λεγων τι εµοι και σοι οτι ηκε-

ις προς µε συ πολεµησαι µε εν τη γη µου

13. και ειπεν ϐασιλευς υιων αµµων προς το-

υς αγγελους ιεφχαε διοτι ελαβεν ισραηλ την

γην µου εν τη αναβασει αυτου εξ αιγυπτου απο

αρνων εως ιαβοκ και εως του ιορδανου και νυν

επιστρεψον αυτας µετ ειρηνης

14. και απεστρεψαν οι αγγελοι προς ιεφχαε

και απεστειλεν ιεφχαε αγγελους προς τον ϐα-

σιλεα υιων αµµων

15. λεγων ταδε λεγει ιεφχαε ουκ ελαβεν

ισραηλ την γην µωαβ και την γην υιων αµµων

16. εν τη αναβασει αυτων εξ αιγυπτου αλλ

επορευχη ισραηλ εν τη ερηµω εως χαλασσης

ερυχρας και ηλχεν εως καδης

17. και εξαπεστειλεν ισραηλ αγγελους προς

ϐασιλεα εδωµ λεγων παρελευσοµαι δια της γης

σου και ουκ ηκουσεν ϐασιλευς εδωµ και γε

προς ϐασιλεα µωαβ απεστειλεν και ουκ ηχελη-

σεν και εκαχισεν ισραηλ εν καδης

18. και διηλχεν εν τη ερηµω και εκυκλωσεν

την γην εδωµ και την γην µωαβ και παρεγενετο

κατ ανατολας ηλιου της γης µωαβ και παρενε-

ϐαλον εν τω περαν αρνων και ουκ εισηλχον εις

το οριον µωαβ οτι αρνων ην οριον µωαβ

19. και απεστειλεν ισραηλ αγγελους προς

σηων ϐασιλεα εσεβων τον αµορραιον και ειπεν

αυτω ισραηλ παρελευσοµαι δια της γης σου εως

του τοπου µου

20. και ουκ ηχελησεν σηων διελχειν τον

ισραηλ δια των οριων αυτου και συνηγαγεν

σηων παντα τον λαον αυτου και παρενεβαλεν

εις ιασσα και επολεµησεν µετα ισραηλ

21. και παρεδωκεν κυριος ο χεος ισραηλ

τον σηων και παντα τον λαον αυτου εν ςειρι

ισραηλ και επαταξεν αυτους και εκληρονοµη-

σεν ισραηλ πασαν την γην του αµορραιου του

κατοικουντος εν τη γη

22. και εκληρονοµησεν παν το οριον του

αµορραιου απο αρνων και εως του ιαβοκ και

απο της ερηµου και εως του ιορδανου

23. και νυν κυριος ο χεος ισραηλ εξηρεν

τον αµορραιον εκ προσωπου του λαου αυτου

ισραηλ και συ κληρονοµησεις αυτον επι σου

24. ουςι οσα κατεκληρονοµησεν σοι ςαµως ο

χεος σου αυτα κληρονοµησεις και παντα οσα

κατεκληρονοµησεν κυριος ο χεος ηµων απο

προσωπου ηµων αυτα κληρονοµησοµεν

25. και νυν µη κρεισσων ει συ του ϐαλακ υιου

σεπφωρ ϐασιλεως µωαβ µη µαςη εµαςεσατο µε-

τα ισραηλ η πολεµων επολεµησεν αυτοις

26. εν τω οικω ισραηλ εν εσεβων και εν τα-

ις χυγατρασιν αυτης και εν ιαζηρ και εν ταις
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χυγατρασιν αυτης και εν πασαις ταις πολεσιν

ταις παρα τον ιορδανην τριακοσια ετη τι οτι ουκ

ερρυσαντο αυτους εν τω καιρω εκεινω

27. και εγω ους ηµαρτον σοι και συ ποιεις

µετ εµου πονηριαν του πολεµησαι εν εµοι κρι-

ναι κυριος ο κρινων σηµερον ανα µεσον υιων

ισραηλ και ανα µεσον υιων αµµων

28. και ουκ εισηκουσεν ϐασιλευς υιων αµµων

και ουκ εισηκουσεν των λογων ιεφχαε ων απε-

στειλεν προς αυτον

29. και εγενηχη επι ιεφχαε πνευµα κυριου

και διεβη την γην γαλααδ και τον µανασση και

διεβη την σκοπιαν γαλααδ και απο σκοπιας γα-

λααδ εις το περαν υιων αµµων

30. και ηυξατο ιεφχαε ευςην τω κυριω και

ειπεν εαν παραδωσει παραδως µοι τους υιους

αµµων εν ςειρι µου

31. και εσται ος αν εξελχη εκ των χυρων του

οικου µου εις απαντησιν µου εν τω επιστρεψαι

µε εν ειρηνη απο των υιων αµµων και εσται τω

κυριω και ανοισω αυτον ολοκαυτωµα

32. και διεβη ιεφχαε προς τους υιους αµµων

του πολεµησαι προς αυτους και παρεδωκεν αυ-

τους κυριος εν ςειρι αυτου

33. και επαταξεν αυτους απο αροηρ και εως

του ελχειν εις σεµωιχ εικοσι πολεις εως αβελ

αµπελωνων πληγην µεγαλην σφοδρα και ενε-

τραπησαν οι υιοι αµµων απο προσωπου υιων

ισραηλ

34. και ηλχεν ιεφχαε εις µασσηφα εις τον

οικον αυτου και ιδου η χυγατηρ αυτου εξεπο-

ϱευετο εις απαντησιν αυτου εν τυµπανοις και

ςοροις και αυτη µονογενης αυτω αγαπητη και

ουκ εστιν αυτω πλην αυτης υιος η χυγατηρ

35. και εγενηχη ηνικα ειδεν αυτην και διερρ-

ηξεν τα ιµατια αυτου και ειπεν οιµµοι χυγατερ

µου εµπεποδοστατηκας µε εις σκωλον εγενου

εν οφχαλµοις µου εγω δε ηνοιξα το στοµα µου

περι σου προς κυριον και ου δυνησοµαι απο-

στρεψαι

36. και ειπεν προς αυτον πατερ µου ει εν εµοι

ηνοιξας το στοµα σου προς κυριον ποιει µοι ον

τροπον εξηλχεν εκ του στοµατος σου ανχ ων

εποιησεν σοι κυριος εκδικησεις εκ των εςχρων

σου εκ των υιων αµµων

37. και ειπεν προς τον πατερα αυτης και πο-

ιησον µοι το ϱηµα τουτο εασον µε δυο µηνας

και πορευσοµαι και καταβησοµαι επι τα ορη και

κλαυσοµαι επι τα παρχενια µου και εγω και αι

συνεταιριδες µου

38. και ειπεν πορευου και εξαπεστειλεν αυτην

δυο µηνας και επορευχη αυτη και αι συνεταιρι-

δες αυτης και εκλαυσεν επι τα παρχενια αυτης

επι τα ορη

39. και εγενετο µετα τελος δυο µηνων και ανε-

καµψεν προς τον πατερα αυτης και επετελεσεν

ιεφχαε την ευςην αυτου ην ηυξατο και αυτη

ουκ εγνω ανδρα και εγενηχη εις προσταγµα εν

ισραηλ

40. εξ ηµερων εις ηµερας συνεπορευοντο αι

χυγατερες ισραηλ χρηνειν την χυγατερα ιε-

ϕχαε του γαλααδιτου τεσσαρας ηµερας εν τω

ενιαυτω

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-sdz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και συνηςχησαν οι υιοι εφραιµ και

ηλχον εις σεφινα και ειπον προς ιεφχαε τι οτι

επορευχης πολεµειν εν τοις υιοις αµµων και

ηµας ου κεκληκας πορευχηναι µετα σου τον

οικον σου εµπρησοµεν εν πυρι

2. και ειπεν προς αυτους ιεφχαε ανηρ αντιδι-

κων ηµην εγω και ο λαος µου και οι υιοι αµµων

εταπεινουν µε σφοδρα και εβοησα προς υµας

και ουκ εσωσατε µε εκ ςειρος αυτων

3. και ειδον οτι ουκ ην ο σωζων και εχεµην την

ψυςην µου εν τη ςειρι µου και διεβην προς τους

υιους αµµων και παρεδωκεν αυτους κυριος εν

ςειρι µου και ινα τι ανεβητε προς µε τη ηµερα

ταυτη του πολεµειν εν εµοι

4. και συνηχροισεν ιεφχαε παντας τους αν-

δρας γαλααδ και επολεµει τον εφραιµ και επα-

ταξαν ανδρες γαλααδ τον εφραιµ οτι ειπαν

οι διασεσωσµενοι του εφραιµ υµεις γαλααδ εν

µεσω εφραιµ και εν µεσω µανασση

5. και προκατελαβοντο ανδρες γαλααδ τας

διαβασεις του ιορδανου του εφραιµ και εγεν-

ηχη οτι ειπαν οι διασεσωσµενοι του εφραιµ δια-

ϐωµεν και ειπαν αυτοις οι ανδρες γαλααδ µη

υµεις εκ του εφραιµ και ειπαν ουκ εσµεν

6. και ειπαν αυτοις ειπατε δη συνχηµα και ου

κατηυχυναν του λαλησαι ουτως και επελαβον-

το αυτων και εσφαξαν αυτους επι τας διαβασεις
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του ιορδανου και επεσαν εξ εφραιµ εν τω καιρω

εκεινω δυο τεσσαρακοντα ςιλιαδες

7. και εκρινεν ιεφχαε τον ισραηλ εξ ετη και

απεχανεν ιεφχαε ο γαλααδιτης και εταφη εν τη

πολει αυτου γαλααδ

8. και εκρινεν µετ αυτον τον ισραηλ εσεβων

εκ ϐαιχλεεµ

9. και εγενοντο αυτω τριακοντα υιοι και τρια-

κοντα χυγατερες εξαπεσταλµεναι εξω και τρια-

κοντα γυναικας εισηγαγεν τοις υιοις αυτου

εξωχεν και εκρινεν τον ισραηλ επτα ετη

10. και απεχανεν εσεβων και εταφη εν ϐηχλε-

εµ

11. και εκρινεν µετ αυτον τον ισραηλ αιλων ο

Ϲαβουλωνιτης και εκρινεν τον ισραηλ δεκα ετη

12. και απεχανεν αιλων ο Ϲαβουλωνιτης εν

αιλιµ και εχαψαν αυτον εν γη Ϲαβουλων

13. και εκρινεν µετ αυτον τον ισραηλ λαβδων

υιος σελληµ ο ϕρααχωνιτης

14. και εγενοντο αυτω τεσσαρακοντα υιοι και

τριακοντα υιοι των υιων αυτου επιβεβηκοτες επι

εβδοµηκοντα πωλους και εκρινεν τον ισραηλ

οκτω ετη

15. και απεχανεν λαβδων υιος σελληµ ο ϕρα-

αχωνιτης και εταφη εν ϕρααχων εν γη εφραιµ

εν ορει λανακ

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-sdz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και προσεχεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι

το πονηρον εναντιον κυριου και παρεδωκεν αυ-

τους κυριος εν ςειρι αλλοφυλων τεσσαρακοντα

ετη

2. και εγενετο ανηρ εκ σαραα εκ της ϕυλης

του δαν και ονοµα αυτω µανωε και η γυνη αυ-

του στειρα και ουκ ετικτεν

3. και ωφχη αγγελος κυριου προς την γυναικα

και ειπεν προς αυτην ιδου δη συ στειρα και ου

τετοκας και εν γαστρι εξεις και τεξη υιον

4. και νυν ϕυλαξαι και µη πιης οινον και σι-

κερα και µη ϕαγης παν ακαχαρτον

5. οτι ιδου συ εν γαστρι εξεις και τεξη υιον

και ουκ αναβησεται σιδηρος επι την κεφαλην

αυτου οτι ηγιασµενον ναζιραιον εσται τω χεω

το παιδαριον εκ της γαστρος και αυτος αρξεται

σωζειν τον ισραηλ εκ ςειρος αλλοφυλων

6. και ηλχεν η γυνη και ειπεν τω ανδρι αυτης

λεγουσα οτι ανχρωπος του χεου ηλχεν προς µε

και η ορασις αυτου ως ορασις αγγελου του χεου

επιφανης σφοδρα και ηρωτων ποχεν εστιν και

το ονοµα αυτου ουκ απηγγειλεν µοι

7. και ειπεν µοι ιδου συ εν γαστρι εξεις και τεξη

υιον και νυν µη πιης οινον και σικερα και µη

ϕαγης πασαν ακαχαρσιαν οτι ναζιραιον χεου

εσται το παιδαριον απο της γαστρος εως ηµερας

χανατου αυτου

8. και εδεηχη µανωε του κυριου και ειπεν εν

εµοι κυριε ανχρωπος του χεου ον απεστειλας

προς ηµας ελχετω δη προς ηµας και ϕωτισατω

ηµας τι ποιησωµεν τω παιδαριω τω τικτοµενω

9. και επηκουσεν ο χεος της ϕωνης µανωε και

παρεγενετο ο αγγελος του χεου ετι προς την γυ-

ναικα αυτης καχηµενης εν τω αγρω και µανωε

ο ανηρ αυτης ουκ ην µετ αυτης

10. και εταςυνεν η γυνη και εξεδραµεν και

απηγγειλεν τω ανδρι αυτης και ειπεν προς αυ-

τον ιδου ωπται µοι ο ανηρ ο ελχων προς µε τη

ηµερα εκεινη

11. και ανεστη µανωε και επορευχη οπισω της

γυναικος αυτου προς τον ανδρα και ειπεν αυτω

ει συ ει ο ανηρ ο λαλησας προς την γυναικα

και ειπεν ο αγγελος εγω

12. και ειπεν µανωε νυν δη ελχοντος του

ϱηµατος σου τι εσται το κριµα του παιδαριου

και τα εργα αυτου

13. και ειπεν ο αγγελος κυριου προς µανωε

απο παντων ων ειπα προς την γυναικα ϕυλα-

ξασχω

14. απο παντων οσα εκπορευεται εξ αµπελου

ου ϕαγεται και οινον και σικερα µη πιετω και

παν ακαχαρτον µη ϕαγετω παντα οσα ενετε-

ιλαµην αυτη ϕυλαξασχω

15. και ειπεν µανωε προς τον αγγελον κυριου

ϐιασωµεχα δη σε και ποιησοµεν ενωπιον σου

εριφον αιγων

16. και ειπεν ο αγγελος κυριου προς µανωε

εαν ϐιαση µε ου ϕαγοµαι των αρτων σου και

εαν ποιησης ολοκαυτωµα κυριω ανοισεις αυτο

οτι ουκ εγνω µανωε οτι αγγελος κυριου εστιν
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17. και ειπεν µανωε προς τον αγγελον κυριου

τι ονοµα σοι ινα οταν ελχη το ϱηµα σου δοξα-

σωµεν σε

18. και ειπεν αυτω ο αγγελος κυριου ινα τι

τουτο ερωτας το ονοµα µου και αυτο εστιν χαυ-

µαστον

19. και ελαβεν µανωε τον εριφον των αιγων

και την χυσιαν και ανηνεγκεν επι την πετραν τω

κυριω τω χαυµαστα ποιουντι κυριω και µανωε

και η γυνη αυτου εχεωρουν

20. και εγενετο εν τω αναβηναι την ϕλογα

επανωχεν του χυσιαστηριου εις τον ουρανον

και ανεβη ο αγγελος κυριου εν τη ϕλογι και

µανωε και η γυνη αυτου εχεωρουν και επεσον

επι προσωπον αυτων επι την γην

21. και ου προσεχηκεν ετι ο αγγελος κυριου

οφχηναι προς µανωε και προς την γυναικα αυ-

του τοτε εγνω µανωε οτι αγγελος κυριου εστιν

22. και ειπεν µανωε προς την γυναικα αυτου

χανατω αποχανουµεχα οτι χεον εωρακαµεν

23. και ειπεν αυτω η γυνη αυτου ει εβουλε-

το κυριος χανατωσαι ηµας ουκ αν εδεξατο εκ

των ςειρων ηµων ολοκαυτωµα και χυσιαν και

ουκ αν εφωτισεν ηµας παντα ταυτα και ουκ αν

ακουστα εποιησεν ηµιν ταυτα

24. και ετεκεν η γυνη υιον και εκαλεσεν το

ονοµα αυτου σαµψων και ηυλογησεν αυτον κυ-

ϱιος και ηυξηχη το παιδαριον

25. και ηρξατο πνευµα κυριου συµπορευεσχαι

αυτω εν παρεµβολη δαν ανα µεσον σαραα και

ανα µεσον εσχαολ

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-sdz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και κατεβη σαµψων εις χαµναχα και

ειδεν γυναικα εν χαµναχα εκ των χυγατερων

των αλλοφυλων και ηρεσεν ενωπιον αυτου

2. και ανεβη και απηγγειλεν τω πατρι αυτου

και τη µητρι αυτου και ειπεν γυναικα εωρακα εν

χαµναχα απο των χυγατερων των αλλοφυλων

και νυν λαβετε µοι αυτην εις γυναικα

3. και ειπεν αυτω ο πατηρ αυτου και η µητηρ

αυτου µη ουκ εστιν απο των χυγατερων 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

οφχαλµοις µου

4. και ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου ουκ

εγνωσαν οτι παρα κυριου εστιν οτι ανταποδο-

µα αυτος εκζητει εκ των αλλοφυλων και εν τω

καιρω εκεινω αλλοφυλοι εκυριευον των υιων

ισραηλ

5. και κατεβη σαµψων και ο πατηρ αυτου και

η µητηρ αυτου εις χαµναχα και εξεκλινεν εις

αµπελωνα χαµναχα και ιδου σκυµνος λεοντων

ωρυοµενος εις απαντησιν αυτου

6. και κατηυχυνεν επ αυτον πνευµα κυριου

και διεσπασεν αυτον ωσει διασπασαι εριφον

αιγων και ουδεν ην εν τη ςειρι αυτου και ουκ

απηγγειλεν τω πατρι αυτου ουδε τη µητρι α επο-

ιησεν

7. και κατεβησαν και ελαλησαν τη γυναικι

και ηρεσεν ενωπιον σαµψων

8. και επεστρεψεν µεχ ηµερας λαβειν αυτην

και εξεκλινεν ιδειν το πτωµα του λεοντος και

ιδου συστροφη µελισσων εν τω στοµατι του λε-

οντος και µελι ην

9. και εξειλεν αυτο εις το στοµα αυτου και

επορευχη πορευοµενος και εσχων και επορευ-

χη προς τον πατερα αυτου και προς την µητερα

αυτου και εδωκεν αυτοις και εφαγον και ουκ

απηγγειλεν αυτοις οτι εκ της εξεως του λεοντος

εξειλεν το µελι

10. και κατεβη ο πατηρ αυτου προς την γυ-

ναικα και εποιησεν εκει σαµψων ποτον ηµερας

επτα οτι ουτως εποιουν οι νεανισκοι

11. και εγενετο εν τω ϕοβεισχαι αυτους αυτον

προσκατεστησαν αυτω εταιρους τριακοντα και

ησαν µετ αυτου

12. και ειπεν αυτοις σαµψων προβαλω υµιν

προβληµα και εαν απαγγειλητε µοι το προβλη-

µα εν ταις επτα ηµεραις του ποτου δωσω υµιν

τριακοντα σινδονας και τριακοντα στολας

13. και εαν µη δυνασχητε απαγγειλαι µοι και

δωσετε υµεις εµοι τριακοντα σινδονας και τρια-

κοντα στολας ιµατιων και ειπαν αυτω προβα-

λου το προβληµα σου και ακουσοµεχα αυτου

14. και ειπεν αυτοις εκ του εσχοντος εξηλχεν

ϐρωσις και εξ ισςυρου εξηλχεν γλυκυ και ουκ

ηδυνασχησαν απαγγειλαι το προβληµα επι τρε-

ις ηµερας
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15. και εγενετο εν τη ηµερα τη τεταρτη και

ειπαν τη γυναικι σαµψων απατησον δη τον αν-

δρα σου και απαγγειλατω σοι το προβληµα

µηποτε εµπυρισωµεν σε και τον οικον του πα-

τρος σου εν πυρι η πτωςευσαι εκαλεσατε ηµας

16. και εκλαυσεν η γυνη σαµψων επ αυτον

και ειπεν αυτω µεµισηκας µε και ουκ ηγαπηκας

µε οτι το προβληµα ο προεβαλου τοις υιοις του

λαου µου καµοι ουκ απηγγειλας αυτο και ειπεν

αυτη σαµψων ιδου τω πατρι µου και τη µητρι

µου ουκ απηγγειλα αυτο και σοι απαγγελω

17. και εκλαυσεν επ αυτον επι τας επτα ηµε-

ϱας εν αις ην εν αυταις ο ποτος και εγενετο

εν τη ηµερα τη εβδοµη και απηγγειλεν αυτη οτι

παρηνωςλησεν αυτον και αυτη απηγγειλεν τοις

υιοις του λαου αυτης

18. και ειπαν αυτω οι ανδρες της πολεως εν

τη ηµερα τη εβδοµη πριν δυναι τον ηλιον τι

γλυκυτερον µελιτος και τι ισςυροτερον λεοντος

και ειπεν αυτοις σαµψων ει µη κατεδαµασατε

µου την δαµαλιν ουκ αν ευρετε το προβληµα

µου

19. και κατευχυνεν επ αυτον πνευµα κυριου

και κατεβη εις ασκαλωνα και επαισεν εκειχεν

τριακοντα ανδρας και ελαβεν τας στολας αυ-

των και εδωκεν τοις απαγγειλασιν το προβληµα

και εχυµωχη οργη σαµψων και ανεβη εις τον

οικον του πατρος αυτου

20. και συνωκησεν η γυνη σαµψων τω νυµ-

ϕαγωγω αυτου ος ην εταιρος αυτου

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-sdz15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και εγενετο µεχ ηµερας εν ηµεραις χερι-

σµου πυρων και επεσκεψατο σαµψων την γυνα-

ικα αυτου ϕερων εριφον αιγων και ειπεν εισε-

λευσοµαι προς την γυναικα µου εις τον κοιτωνα

και ουκ αφηκεν αυτον ο πατηρ αυτης εισελχειν

προς αυτην

2. και ειπεν ο πατηρ αυτης ειπας ειπα οτι µι-

σων εµισησας αυτην και εδωκα αυτην τω συνε-

ταιρω σου ουκ ιδου η αδελφη αυτης η νεωτερα

κρεισσων αυτης εστιν εστω δη σοι αντι αυτης

3. και ειπεν αυτω σαµψων αχωος ειµι το απαξ

απο των αλλοφυλων οτι εγω ποιω µεχ υµων

κακα

4. και επορευχη σαµψων και συνελαβεν τρια-

κοσιας αλωπεκας και ελαβεν λαµπαδας και

συνεδησεν κερκον προς κερκον και εχηκεν

λαµπαδα µιαν ανα µεσον των δυο κερκων εν

τω µεσω

5. και εξηψεν πυρ εν ταις λαµπασιν και εξα-

πεστειλεν εις τα δραγµατα των αλλοφυλων και

ενεπυρισεν τους σταςυας και τα προτεχερισµε-

να απο στοιβης και εως εστωτος και εως αµ-

πελωνος και ελαιας

6. και ειπαν οι αλλοφυλοι τις εποιησεν ταυτα

και ειπαν σαµψων ο γαµβρος του χαµναχαιου

οτι ελαβεν την γυναικα αυτου και εδωκεν αυ-

την τω συνεταιρω αυτου και ανεβησαν οι αλ-

λοφυλοι και ενεπυρισαν την οικιαν του πατρος

αυτης και αυτην και τον πατερα αυτης εν πυρι

7. και ειπεν αυτοις σαµψων εαν ποιησητε

ουτως ουκ ευδοκησω αλλα την εκδικησιν µου

εξ ενος και εκαστου υµων ποιησοµαι

8. και επαταξεν αυτους επι µηρον πληγην µε-

γαλην και κατεβη και κατωκει παρα τω ςε-

ιµαρρω εν τω σπηλαιω ηταµ

9. και ανεβησαν οι αλλοφυλοι και παρενεβα-

λοσαν επι τον ιουδαν και εξερριφησαν εν λεςι

10. και ειπαν αυτοις πας ανηρ ιουδα ινα τι

ανεβητε εφ ηµας και ειπαν οι αλλοφυλοι δησαι

τον σαµψων και ποιησαι αυτω ον τροπον εποιη-

σεν ηµιν

11. και κατεβησαν τρεις ςιλιαδες ανδρων εξ

ιουδα επι την οπην της πετρας ηταµ και ειπαν

προς σαµψων ουκ οιδας οτι αρςουσιν ηµων

οι αλλοφυλοι και ινα τι ταυτα εποιησας ηµιν

και ειπεν αυτοις σαµψων καχως εποιησαν ηµιν

ουτως εποιησα αυτοις

12. και ειπαν αυτω του δησαι σε κατεβηµεν

και παραδουναι σε εις ςειρας αλλοφυλων και

ειπεν αυτοις σαµψων οµοσατε µοι µη αποκτε-

ιναι µε υµεις και παραδοτε µε αυτοις µηποτε

απαντησητε υµεις εν εµοι

13. και ωµοσαν αυτω λεγοντες ουςι αλλα δε-

σµω δησοµεν σε και παραδωσοµεν σε εις ςειρας

αυτων χανατω δε ου χανατωσοµεν σε και εδη-

σαν αυτον δυο καλωδιοις καινοις και ανηγαγον

αυτον εκ της πετρας

14. και αυτος ηλχεν εως σιαγονος και οι αλ-

λοφυλοι ηλαλαξαν εις απαντησιν αυτου και

εδραµον εις συναντησιν αυτου και κατηυχυνεν
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επ αυτον πνευµα κυριου και εγενοντο τα καλω-

δια τα εν τοις ϐραςιοσιν αυτου ωσει στιππυον

ηνικα αν οσφρανχη πυρος και διελυχησαν οι

δεσµοι απο των ϐραςιονων αυτου

15. και ευρεν σιαγονα ονου ερριµµενην εν τη

οδω και εξετεινεν την ςειρα αυτου και ελαβεν

αυτην και επαταξεν εν αυτη ςιλιους ανδρας

16. και ειπεν σαµψων εν σιαγονι ονου εξα-

λειφων εξηλειψα αυτους οτι εν σιαγονι ονου

επαταξα ςιλιους ανδρας

17. και εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και

ερριψεν την σιαγονα απο της ςειρος αυτου και

εκαλεσεν τον τοπον εκεινον αναιρεσις σιαγονος

18. και εδιψησεν σφοδρα και εβοησεν προς

κυριον και ειπεν συ εδωκας εν ςειρι του δουλου

σου την σωτηριαν την µεγαλην ταυτην και νυν

αποχανουµαι εν διψει και εµπεσουµαι εν ςειρι

των απεριτµητων

19. και ηνοιξεν ο χεος το τραυµα της σιαγονος

και εξηλχεν εξ αυτου υδατα και επιεν και επε-

στρεψεν το πνευµα αυτου εν αυτω και ανεψυξεν

δια τουτο εκληχη το ονοµα αυτης πηγη επικλη-

τος σιαγονος εως της ηµερας ταυτης

20. και εκρινεν τον ισραηλ εν ηµεραις αλλο-

ϕυλων ετη εικοσι

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-sdz16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και επορευχη σαµψων εκειχεν εις γα-

Ϲαν και ειδεν εκει γυναικα πορνην και εισηλχεν

προς αυτην

2. και απηγγελη τοις γαζαιοις λεγοντες ηκει

σαµψων ενταυχα και εκυκλωσαν και ενηδρευ-

σαν αυτον ολην την νυκτα επι της πυλης της

πολεως και εκωφευσαν ολην την νυκτα λεγον-

τες εως ϕωτος πρωι µεινωµεν και αποκτεινωµεν

αυτον

3. και εκοιµηχη σαµψων εως του µεσονυκτιου

και ανεστη περι το µεσονυκτιον και επελαβετο

των χυρων της πυλης της πολεως και των δυο

σταχµων και ανεβαστασεν αυτας συν τω µοςλω

και επεχηκεν επι τω ωµω αυτου και ανηνεγκεν

αυτα επι την κορυφην του ορους ο εστιν επι

προσωπον ςεβρων και εχηκεν αυτα εκει

4. και εγενετο µετα ταυτα και ηγαπησεν γυνα-

ικα επι του ςειµαρρου σωρης και ονοµα αυτη

δαλιλα

5. και ανεβησαν προς αυτην οι σατραπαι των

αλλοφυλων και ειπαν αυτη απατησον αυτον

και ιδε εν τινι η ισςυς αυτου εστιν η µεγαλη και

εν τινι δυνησοµεχα προς αυτον και δησοµεν αυ-

τον ωστε ταπεινωσαι αυτον και ηµεις δωσοµεν

σοι ανηρ ςιλιους και εκατον αργυριου

6. και ειπεν δαλιλα προς σαµψων αναγγειλον

µοι εν τινι η ισςυς σου η µεγαλη και εν τινι

δεχηση του ταπεινωχηναι σε

7. και ειπεν προς αυτην σαµψων εαν δησωσιν

µε εν επτα νευραις υγραις µη ηρηµωµεναις και

ασχενησω και εσοµαι ως εις των ανχρωπων

8. και ανηνεγκαν αυτη οι σατραπαι των αλλο-

ϕυλων επτα νευρας υγρας µη ηρηµωµενας και

εδησεν αυτον εν αυταις

9. και το ενεδρον αυτου εκαχητο εν τω τα-

µιειω και ειπεν προς αυτον αλλοφυλοι επι σε

σαµψων και διερρηξεν τας νευρας ον τροπον

διασπαται κλωσµα του αποτιναγµατος εν τω

οσφρανχηναι πυρος και ουκ εγνωσχη η ισςυς

αυτου

10. και ειπεν δαλιλα προς σαµψων ιδου πα-

ϱελογισω µε και ελαλησας προς µε ψευδη νυν

ουν αναγγειλον δη µοι εν τινι δεχηση

11. και ειπεν προς αυτην εαν δεσµω δησωσιν

µε εν επτα καλωδιοις καινοις εν οις ουκ εγεν-

ηχη εργον και ασχενησω και εσοµαι ως εις των

ανχρωπων

12. και ελαβεν αυτω δαλιλα καλωδια καινα

και εδησεν αυτον εν αυτοις και ειπεν προς αυ-

τον οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και το ενεδρον

εκαχητο εν τω ταµιειω και διεσπασεν αυτα απο

των ϐραςιονων αυτου ως ϱαµµα

13. και ειπεν δαλιλα προς σαµψων εως νυν

παρελογισω µε και ελαλησας προς µε ψευδη

αναγγειλον δη µοι εν τινι δεχηση και ειπεν προς

αυτην εαν υφανης τας επτα σειρας της κεφαλης

µου µετα του διασµατος και εγκρουσης εν τω

πασσαλω εις τον τοιςον και εσοµαι ασχενης ως

εις των ανχρωπων

14. και εκοιµισεν αυτον δαλιλα και εδιασατο

τους επτα ϐοστρυςους της κεφαλης αυτου µετα
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της εκτασεως και κατεκρουσεν εν τοις πασσα-

λοις εις τον τοιςον και ειπεν προς αυτον οι αλ-

λοφυλοι επι σε σαµψων και εξηγερχη εκ του

υπνου αυτου και εξεσπασεν τους πασσαλους

συν τω υφασµατι εκ του τοιςου και το διασµα

και ουκ εγνωσχη η ισςυς αυτου

15. και ειπεν προς αυτον δαλιλα πως ερεις

ηγαπηκα σε και η καρδια σου ουκ εστιν µετ

εµου τουτο τριτον παρελογισω µε και ουκ απηγ-

γειλας µοι εν τινι η ισςυς σου η µεγαλη

16. και εγενετο οτε κατειργασατο αυτον τοις

λογοις αυτης ολην την νυκτα και παρηνωςλη-

σεν αυτον και ωλιγοψυςησεν εως εις χανατον

17. και απηγγειλεν αυτη παντα τα απο καρ-

διας αυτου και ειπεν αυτη ξυρον ουκ αναβησε-

ται επι την κεφαλην µου οτι ναζιραιος χεου εγω

ειµι εκ κοιλιας µητρος µου και εαν ξυρησωµαι

αποστησεται απ εµου η ισςυς µου και ασχενησω

και εσοµαι κατα παντας τους ανχρωπους

18. και ειδεν δαλιλα οτι ανηγγειλεν αυτη παν-

τα τα απο καρδιας αυτου και απεστειλεν και

εκαλεσεν παντας τους σατραπας των αλλο-

ϕυλων λεγουσα αναβητε το απαξ οτι ανηγγε-

ιλεν µοι πασαν την καρδιαν αυτου και ανεβη-

σαν προς αυτην πασαι αι σατραπιαι των αλλο-

ϕυλων και ηνεγκαν το αργυριον εν ταις ςερσιν

αυτων

19. και εκοιµισεν αυτον ανα µεσον των γονα-

των αυτης και εκαλεσεν τον κουρεα και εξυρη-

σεν τους επτα ϐοστρυςους της κεφαλης αυτου

και ηρξατο ταπεινουσχαι και απεστη η ισςυς

αυτου απ αυτου

20. και ειπεν αυτω δαλιλα οι αλλοφυλοι επι

σε σαµψων και εξηγερχη εκ του υπνου αυτου

και ειπεν εξελευσοµαι και ποιησω καχως αει

και αποτιναξοµαι και αυτος ουκ εγνω οτι κυριος

απεστη απ αυτου

21. και επελαβοντο αυτου οι αλλοφυλοι και

εξωρυξαν τους οφχαλµους αυτου και κατηγα-

γον αυτον εις γαζαν και εδησαν αυτον εν πεδαις

ςαλκαις και ην αληχων εν οικω της ϕυλακης

22. και ηρξατο η χριξ της κεφαλης αυτου ανα-

τειλαι ηνικα εξυρηχη

23. και οι σατραπαι των αλλοφυλων συνη-

ςχησαν του χυσαι χυσιαν µεγαλην δαγων τω

χεω αυτων και του ευφρανχηναι και ειπαν πα-

ϱεδωκεν ο χεος ηµων εν ςειρι ηµων σαµψων

τον εςχρον ηµων

24. και ειδεν αυτον ο λαος και ηνεσαν τους

χεους αυτων και ειπαν παρεδωκεν ο χεος ηµων

τον εςχρον ηµων εν ςειρι ηµων και τον εξερηµο-

υντα την γην ηµων οστις επληχυνεν τους τραυ-

µατιας ηµων

25. και εγενετο οτε ηγαχυνχη η καρδια αυ-

των και ειπαν καλεσατε τον σαµψων εξ οικου

ϕυλακης και παιξατω ενωπιον ηµων και εκα-

λεσαν τον σαµψων εξ οικου της ϕυλακης και

ενεπαιζον αυτω και εστησαν αυτον ανα µεσον

των δυο στυλων

26. και ειπεν σαµψων προς το παιδαριον τον

ςειραγωγουντα αυτον επαναπαυσον µε δη και

ποιησον ψηλαφησαι µε επι τους στυλους εφ ων

ο οικος επεστηρικται επ αυτων και επιστηρισο-

µαι επ αυτους ο δε παις εποιησεν ουτως

27. ο δε οικος ην πληρης ανδρων και γυνα-

ικων και εκει παντες οι σατραπαι των αλλο-

ϕυλων και επι του δωµατος ωσει τρισςιλιοι αν-

δρες και γυναικες εµβλεποντες εµπαιζοµενον

τον σαµψων

28. και εβοησεν σαµψων προς κυριον και

ειπεν κυριε κυριε µνησχητι µου και ενισςυσον

µε δη πλην ετι το απαξ τουτο και εκδικησω εκ-

δικησιν µιαν αντι των δυο οφχαλµων µου εκ

των αλλοφυλων

29. και περιελαβεν σαµψων τους δυο στυλους

τους µεσους εφ ων ο οικος επεστηρικτο επ αυ-

των και επεστηρισατο επ αυτοις ενα εν τη δεξια

αυτου και ενα εν τη αριστερα αυτου

30. και ειπεν σαµψων αποχανετω η ψυςη µου

µετα των αλλοφυλων και εκλινεν εν ισςυι και

επεσεν ο οικος επι τους σατραπας και επι παντα

τον λαον τον εν αυτω και εγενοντο οι τεχνη-

κοτες ους εχανατωσεν σαµψων εν τω χανατω

αυτου πλειους υπερ ους εχανατωσεν εν τη Ϲωη

αυτου

31. και κατεβησαν οι αδελφοι αυτου και πας

ο οικος του πατρος αυτου και ελαβον αυτον

και ανεβησαν και εχαψαν αυτον ανα µεσον σα-

ϱαα και ανα µεσον εσχαολ εν τω ταφω µανωε

του πατρος αυτου και αυτος εκρινεν τον ισραηλ

εικοσι ετη
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17 και εγενετο ανηρ εξ ορους εφραιµ και

ονοµα αυτω µιςα

2. και ειπεν τη µητρι αυτου ςιλιους και εκατον

αργυριου τους ληµφχεντας σοι και εξωρκισας

και ειπας εν τοις ωσιν µου ιδου το αργυριον παρ

εµοι εγω ελαβον αυτο και ειπεν η µητηρ αυτου

ευλογηµενος ο υιος µου τω κυριω

3. και απεδωκεν τους ςιλιους και εκατον του

αργυριου τη µητρι αυτου και ειπεν η µητηρ αυ-

του αγιασµω ηγιασα το αργυριον τω κυριω εκ

της ςειρος µου κατα µονας του ποιησαι γλυπ-

τον και ςωνευτον και νυν επιστρεψω αυτα σοι

και αποδωσω σοι αυτο

4. και απεδωκεν το αργυριον τη µητρι αυτου

και ελαβεν η µητηρ αυτου διακοσιους του αργυ-

ϱιου και εδωκεν αυτο τω ςωνευτη και εποιησεν

αυτο γλυπτον και ςωνευτον και εγενετο εν τω

οικω µιςα

5. και ο ανηρ µιςα αυτω οικος χεου και επο-

ιησεν εφουδ και χεραφιν και ενεπλησεν την

ςειρα ενος των υιων αυτου και εγενηχη αυτω

εις ιερεα

6. εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην ϐασιλευς

εν ισραηλ ανηρ το αγαχον εν οφχαλµοις αυτου

εποιει

7. και εγενετο παιδαριον εκ ϐηχλεεµ δηµου

ιουδα εκ της συγγενειας ιουδα και αυτος λευ-

ιτης και αυτος παρωκει εκει

8. και επορευχη ο ανηρ εκ της πολεως ιουδα

εκ ϐηχλεεµ παροικειν ου εαν ευρη και εγενηχη

εις ορος εφραιµ εως οικου µιςα του ποιησαι την

οδον αυτου

9. και ειπεν αυτω µιςα ποχεν ερςη και ειπεν

προς αυτον λευιτης εγω ειµι εκ ϐηχλεεµ ιουδα

και εγω πορευοµαι παροικειν ου εαν ευρω

10. και ειπεν αυτω µιςα καχου µετ εµου και

γενου µοι εις πατερα και εις ιερεα και εγω δωσω

σοι δεκα αργυριου εις ηµερας και Ϲευγος ιµα-

τιων και τα προς το Ϲην σου και επορευχη ο

λευιτης

11. και ηρξατο παροικειν παρα τω ανδρι και

εγενηχη αυτω το παιδαριον ως εις των υιων αυ-

του

12. και ενεπλησεν µιςα την ςειρα του λευιτου

και εγενηχη αυτω το παιδαριον εις ιερεα και ην

εν τω οικω µιςα

13. και ειπεν µιςα νυν εγνων οτι ηγαχοπο-

ιησεν µε κυριος οτι εγενηχη µοι ο λευιτης εις

ιερεα

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-sdz18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην ϐασι-

λευς εν ισραηλ και εν ταις ηµεραις εκειναις

εζητει η ϕυλη του δαν εαυτη κληρονοµιαν του

κατοικειν οτι ουκ επεσεν αυτη εως των ηµερων

εκεινων εν µεσω ϕυλων ισραηλ κληρονοµια

2. και εξαπεστειλαν οι υιοι δαν εκ των συγγε-

νειων αυτων πεντε ανδρας απο µερους αυτων

υιους δυναµεως εκ σαραα και εσχαολ του κα-

τασκεψασχαι την γην και εξιςνιασαι αυτην και

ειπαν προς αυτους πορευεσχε και εξεραυνησα-

τε την γην και παρεγενοντο εις ορος εφραιµ εως

οικου µιςα και κατεπαυσαν εκει

3. αυτων οντων παρα τω οικω µιςα και αυτοι

επεγνωσαν την ϕωνην του παιδαριου του νεω-

τερου του λευιτου και εξεκλιναν εκει και ειπαν

αυτω τις ηγαγεν σε ωδε και τι ποιεις ενταυχα

και τι σοι εστιν ωδε

4. και ειπεν προς αυτους ουτως και ουτως επο-

ιησεν µοι µιςα και εµισχωσατο µε και εγενηχην

αυτω εις ιερεα

5. και ειπαν αυτω επερωτησον δη εν τω χεω

και γνωσοµεχα ει κατευοδοι η οδος ηµων ην

ηµεις πορευοµεχα επ αυτην

6. και ειπεν αυτοις ο ιερευς πορευεσχε εις

ειρηνην ενωπιον κυριου η οδος υµων καχ ην

υµεις πορευεσχε εν αυτη

7. και επορευχησαν οι πεντε ανδρες και παρε-

γενοντο εις λαισα και ειδον τον λαον τον κατο-

ικουντα εν αυτη καχηµενον εν ελπιδι κατα την

συγκρισιν των σιδωνιων ησυςαζοντας εν ελπιδι

και µη δυναµενους λαλησαι ϱηµα οτι µακραν

εισιν απο σιδωνος και λογος ουκ ην αυτοις µετα

συριας

8. και παρεγενοντο οι πεντε ανδρες προς το-

υς αδελφους αυτων εις σαραα και εσχαολ και

ελεγον αυτοις οι αδελφοι αυτων τι υµεις καχη-

σχε
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9. και ειπαν αναστητε και αναβωµεν επ αυτο-

υς οτι εισηλχαµεν και ενεπεριεπατησαµεν εν τη

γη εως λαισα και ειδοµεν τον λαον τον κατοικο-

υντα εν αυτη εν ελπιδι κατα το συγκριµα των

σιδωνιων και µακραν απεςοντες εκ σιδωνος και

λογος ουκ ην αυτοις µετα συριας αλλα αναστη-

τε και αναβωµεν επ αυτους οτι ευρηκαµεν την

γην και ιδου αγαχη σφοδρα και υµεις σιωπα-

τε µη οκνησητε του πορευχηναι του ελχειν και

κατακληρονοµησαι την γην

10. ηνικα αν εισελχητε ηξετε προς λαον πεπο-

ιχοτα και η γη ευρυςωρος οτι παρεδωκεν αυτην

ο χεος εν ςειρι υµων τοπος ου ουκ εστιν εκει

υστερηµα παντος ϱηµατος οσα εν τη γη

11. και απηραν εκ συγγενειας του δαν εκ σα-

ϱαα και εσχαολ εξακοσιοι ανδρες περιεζωσµε-

νοι σκευη πολεµικα

12. και ανεβησαν και παρενεβαλοσαν εν κα-

ϱιαχιαριµ εν ιουδα δια τουτο εκληχη τω τοπω

εκεινω παρεµβολη δαν εως της ηµερας ταυτης

ιδου κατοπισχεν καριαχιαριµ

13. παρηλχαν εκειχεν και ηλχαν εως του

ορους εφραιµ και ηλχον εως οικου µιςα

14. και απεκριχησαν οι πεντε ανδρες οι πο-

ϱευοµενοι κατασκεψασχαι την γην και ειπαν

προς τους αδελφους αυτων ει οιδατε οτι εν τοις

οικοις τουτοις εφουδ και χεραφιν και γλυπτον

και ςωνευτον και νυν γνωτε τι ποιησετε

15. και εξεκλιναν εκει και εισηλχοσαν εις τον

οικον του παιδαριου του λευιτου εις τον οικον

µιςα και ησπασαντο αυτον

16. και οι εξακοσιοι ανδρες περιεζωσµενοι

σκευη πολεµικα εστηλωµενοι παρα την χυραν

του πυλωνος οι εκ των υιων δαν

17. και ανεβησαν οι πεντε ανδρες οι πο-

ϱευοµενοι κατασκεψασχαι την γην επελχοντες

εκει ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το χε-

ϱαφιν και το ςωνευτον και ο ιερευς εστηλωµε-

νος παρα τη χυρα του πυλωνος και οι εξακοσιοι

ανδρες οι περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα

18. και ουτοι εισηλχον εις οικον µιςα και ελα-

ϐον το γλυπτον και το εφουδ και το χεραφιν και

το ςωνευτον και ειπεν προς αυτους ο ιερευς τι

υµεις ποιειτε

19. και ειπαν προς αυτον κωφευσον επιχες

την ςειρα σου επι το στοµα σου και ελχε µεχ

ηµων και εση ηµιν εις πατερα και εις ιερεα µη

ϐελτιον ειναι σε ιερεα οικου ανδρος ενος η γινε-

σχαι σε ιερεα ϕυλης και συγγενειας εν ισραηλ

20. και ηγαχυνχη η καρδια του ιερεως και

ελαβεν το εφουδ και το χεραφιν και το γλυπτον

και το ςωνευτον και εισηλχεν εν µεσω του λαου

21. και επεστρεψαν και απηλχαν και εταξαν

την πανοικιαν και την κτησιν αυτου την ενδοξον

εµπροσχεν αυτων

22. αυτων δε µεµακρυγκοτων απο του οικου

µιςα και ιδου µιςα και οι ανδρες οι συν τω οικω

µετα µιςα εκραζον κατοπισω υιων δαν

23. και επεστρεψαν οι υιοι δαν τα προσωπα

αυτων και ειπαν προς µιςα τι εστιν σοι οτι εκρα-

ξας

24. και ειπεν µιςα οτι το γλυπτον µου ο εποιη-

σα εµαυτω ελαβετε και τον ιερεα και απηλχατε

και τι εµοι ετι και τι τουτο λεγετε µοι τι τουτο

κραζεις

25. και ειπον προς αυτον οι υιοι δαν µη ακο-

υσχητω δη η ϕωνη σου µεχ ηµων µηποτε απαν-

τησωσιν υµιν ανδρες κατωδυνοι ψυςη και προ-

σχησεις την ψυςην σου και την ψυςην του οικου

σου

26. και επορευχησαν οι υιοι δαν εις την οδον

αυτων και ειδεν µιςα οτι ισςυροτεροι εισιν αυ-

του και εξενευσεν και ανεστρεψεν εις τον οικον

αυτου

27. και αυτοι ελαβον οσα εποιησεν µιςα και

τον ιερεα ος ην αυτω και ηλχον εως λαισα επι

λαον ησυςαζοντα και πεποιχοτα και επαταξαν

αυτους εν στοµατι ϱοµφαιας και την πολιν ενε-

πρησαν

28. και ουκ εστιν εξαιρουµενος οτι µακραν

εστιν απο σιδωνιων και λογος ουκ εστιν αυτοις

µετα ανχρωπων και αυτη εν κοιλαδι η εστιν

του οικου ϱοωβ και ωκοδοµησαν την πολιν και

κατωκησαν εν αυτη

29. και εκαλεσαν το ονοµα της πολεως δαν

κατα το ονοµα του πατρος αυτων ος εγενηχη τω

ισραηλ και ην λαις ονοµα τη πολει το προτερον

30. και ανεστησαν εαυτοις οι υιοι του δαν το

γλυπτον µιςα και ιωναχαν υιος γηρσωµ υιου

µωυση αυτος και οι υιοι αυτου ησαν ιερεις τη

ϕυλη δαν εως της ηµερας της µετοικεσιας της

γης
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31. και εταξαν εαυτοις το γλυπτον µιςα ο επο-

ιησεν πασας τας ηµερας οσας ην ο οικος του

χεου εν σηλω

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-sdz19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και εγενετο εν ταις ηµεραις εκειναις και

ϐασιλευς ουκ ην εν ισραηλ και εγενετο ανηρ

λευιτης παροικων εν µηροις ορους εφραιµ και

ελαβεν ο ανηρ εαυτω γυναικα παλλακην εκ

ϐηχλεεµ ιουδα

2. και ωργισχη αυτω η παλλακη αυτου και

απηλχεν απ αυτου εις τον οικον του πατρος αυ-

της εις ϐηχλεεµ ιουδα και εγενετο εκει ηµερας

τετραµηνον

3. και ανεστη ο ανηρ αυτης και επορευχη κα-

τοπισχεν αυτης του λαλησαι επι την καρδιαν

αυτης του διαλλαξαι αυτην εαυτω και απαγα-

γειν αυτην παλιν προς αυτον και το παιδαριον

αυτου µετ αυτου και Ϲευγος υποζυγιων και επο-

ϱευχη εως οικου του πατρος αυτης και ειδεν αυ-

τον ο πατηρ της νεανιδος και παρην εις απαν-

τησιν αυτου

4. και εισηγαγεν αυτον ο γαµβρος αυτου ο πα-

τηρ της νεανιδος και εκαχισεν µετ αυτου ηµε-

ϱας τρεις και εφαγον και επιον και υπνωσαν

εκει

5. και εγενηχη τη ηµερα τη τεταρτη και ωρχρι-

σαν το πρωι και ανεστη του απελχειν και ειπεν

ο πατηρ της νεανιδος προς τον γαµβρον αυτου

στηρισον την καρδιαν σου κλασµατι αρτου και

µετα τουτο πορευεσχε

6. και εκαχισαν και εφαγον αµφοτεροι επι το

αυτο και επιον και ειπεν ο πατηρ της νεανιδος

προς τον ανδρα αρξαµενος αυλισχητι και αγα-

χυνχητω η καρδια σου

7. και ανεστη ο ανηρ απελχειν και εβιασατο

αυτον ο γαµβρος αυτου και παλιν ηυλισχη εκει

8. και ωρχρισεν το πρωι τη ηµερα τη πεµπτη

του απελχειν και ειπεν ο πατηρ της νεανιδος

στηρισον την καρδιαν σου αρτω και στρατευ-

χητι εως κλινη η ηµερα και εφαγον και επιον

αµφοτεροι

9. και ανεστη ο ανηρ του απελχειν αυτος και

η παλλακη αυτου και το παιδαριον αυτου και

ειπεν αυτω ο γαµβρος αυτου ο πατηρ της νε-

ανιδος ιδου δη εις εσπεραν κεκλικεν η ηµερα

καταλυσον ωδε ετι σηµερον και αγαχυνχητω η

καρδια σου και ορχριειτε αυριον εις την οδον

υµων και απελευση εις το σκηνωµα σου

10. και ουκ ηχελησεν ο ανηρ αυλισχηναι και

ανεστη και απηλχεν και παρεγενοντο εως κα-

τεναντι ιεβους αυτη εστιν ιερουσαληµ και µετ

αυτου Ϲευγος υποζυγιων επισεσαγµενων και η

παλλακη αυτου µετ αυτου

11. ετι αυτων οντων κατα ιεβους και η ηµερα

κεκλικυια σφοδρα και ειπεν το παιδαριον προς

τον κυριον αυτου δευρο δη και εκκλινωµεν εις

την πολιν του ιεβουσαιου ταυτην και αυλισχω-

µεν εν αυτη

12. και ειπεν ο κυριος αυτου προς αυτον ου

µη εκκλινω εις πολιν αλλοτριου η ουκ εστιν

εκ των υιων ισραηλ και παρελευσοµεχα εως

γαβαα

13. και ειπεν τω παιδαριω αυτου δευρο και

εισελχωµεν εις ενα των τοπων και αυλισχωµεν

εν γαβαα η εν ϱαµα

14. και παρηλχον και απηλχον εδυ γαρ ο

ηλιος εςοµενα της γαβαα η εστιν του ϐενιαµιν

15. και εξεκλιναν εκει του εισελχειν κατα-

λυσαι εν γαβαα και εισηλχον και εκαχισαν εν

τη πλατεια της πολεως και ουκ εστιν ανηρ ο

συναγων αυτους εις τον οικον καταλυσαι

16. και ιδου ανηρ πρεσβυτης εισηλχεν 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 ϐενιαµιν

17. και αναβλεψας τοις οφχαλµοις ειδεν τον

ανδρα τον οδοιπορον εν τη πλατεια της πολεως

και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτης που πορευη και

ποχεν ερςη

18. και ειπεν προς αυτον διαβαινοµεν ηµεις

εκ ϐηχλεεµ της ιουδα εως µηρων ορους του

εφραιµ εγω δε εκειχεν ειµι και επορευχην εως

ϐηχλεεµ ιουδα και εις τον οικον µου εγω απο-

τρεςω και ουκ εστιν ανηρ συναγων µε εις την

οικιαν

19. και γε αςυρα και ςορτασµατα υπαρςει τοις

ονοις ηµων και γε αρτος και οινος υπαρςει µοι

και τη δουλη σου και τω παιδαριω τοις δουλοις

σου ουκ εστιν υστερηµα παντος πραγµατος
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20. και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτης ειρηνη σοι

πλην παν το υστερηµα σου επ εµε πλην εν τη

πλατεια µη καταλυσης

21. και εισηγαγεν αυτον εις την οικιαν αυτου

και παρεβαλεν τοις υποζυγιοις αυτου και ενιψ-

αντο τους ποδας αυτων και εφαγον και επιον

22. αυτων δε αγαχυνχεντων τη καρδια αυτων

και ιδου οι ανδρες της πολεως υιοι παρανοµων

περιεκυκλωσαν την οικιαν και εκρουσαν την

χυραν και ειπαν προς τον ανδρα τον κυριον

της οικιας τον πρεσβυτην λεγοντες εξαγαγε τον

ανδρα τον εισελχοντα εις την οικιαν σου ινα

γνωµεν αυτον

23. και εξηλχεν προς αυτους ο ανηρ ο κυ-

ϱιος της οικιας και ειπεν προς αυτους µηδαµως

αδελφοι µη πονηρευσησχε δη µετα το εισελη-

λυχεναι τον ανδρα τουτον εις την οικιαν µου

µη ποιησητε την αφροσυνην ταυτην

24. ιδου η χυγατηρ µου η παρχενος και η

παλλακη αυτου εξαξω δη αυτας και ταπεινω-

σατε αυτας και ποιησατε αυταις το αγαχον εν

οφχαλµοις υµων και τω ανδρι τουτω µη ποιη-

σητε το ϱηµα της αφροσυνης ταυτης

25. και ουκ ηχελησαν οι ανδρες ακουσαι αυ-

του και επελαβετο ο ανηρ της παλλακης αυτου

και εξηγαγεν αυτην προς αυτους εξω και εγνω-

σαν αυτην και ενεπαιξαν αυτη ολην την νυκτα

εως το πρωι και εξαπεστειλαν αυτην αµα τω

αναβαινειν τον ορχρον

26. και ηλχεν η γυνη το προς πρωι και επε-

σεν παρα την χυραν του πυλωνος του οικου

του ανδρος ου ην ο κυριος αυτης εκει εως ου

διεφαυσεν

27. και ανεστη ο κυριος αυτης το πρωι και

ηνοιξεν τας χυρας του οικου και εξηλχεν του

απελχειν την οδον αυτου και ιδου η γυνη η

παλλακη αυτου πεπτωκυια παρα την χυραν

και αι ςειρες αυτης επι το προχυρον

28. και ειπεν προς αυτην αναστηχι και απε-

λχωµεν και ουκ απεκριχη αυτω αλλα τεχνηκει

και ανελαβεν αυτην επι το υποζυγιον και ανε-

στη ο ανηρ και απηλχεν εις τον τοπον αυτου

29. και εισηλχεν εις τον οικον αυτου και ελα-

ϐεν την µαςαιραν και επελαβετο της παλλακης

αυτου και εµελισεν αυτην κατα τα οστα αυτης

εις δωδεκα µεριδας και εξαπεστειλεν αυτας εις

πασας τας ϕυλας ισραηλ

30. και εγενετο πας ο ορων ελεγεν ουτε εγεν-

ηχη ουτε ωφχη ουτως απο της ηµερας αναβα-

σεως υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εως της ηµερας

ταυτης και ενετειλατο τοις ανδρασιν οις εξαπε-

στειλεν λεγων ταδε ερειτε προς παντα ανδρα

ισραηλ ει γεγονεν κατα το ϱηµα τουτο απο της

ηµερας αναβασεως υιων ισραηλ εξ αιγυπτου

εως της ηµερας ταυτης χεσχε δη εαυτοις ϐο-

υλην περι αυτης και λαλησατε

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-sdz20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και εξηλχον παντες οι υιοι ισραηλ και

εξεκκλησιασχη πασα η συναγωγη ως ανηρ εις

απο δαν και εως ϐηρσαβεε και γη γαλααδ προς

κυριον εις µασσηφα

2. και εστη το κλιµα παντος του λαου πασαι

αι ϕυλαι ισραηλ εν τη εκκλησια του λαου του

χεου τετρακοσιαι ςιλιαδες ανδρων πεζων σπω-

µενων ϱοµφαιαν

3. και ηκουσαν οι υιοι ϐενιαµιν οτι ανεβησαν

οι υιοι ισραηλ προς κυριον εις µασσηφα και

ειπαν οι υιοι ισραηλ λαλησατε που εγενετο η

κακια αυτη

4. και απεκριχη ο ανηρ ο λευιτης ο ανηρ της

γυναικος της πεφονευµενης και ειπεν εις γαβαα

της ϐενιαµιν ηλχον εγω και η παλλακη µου

καταλυσαι

5. και ανεστησαν επ εµε οι ανδρες οι πα-

ϱα της γαβαα και περιεκυκλωσαν επ εµε την

οικιαν νυκτος και εµε ηχελησαν αποκτειναι και

την παλλακην µου εταπεινωσαν και ενεπαιξαν

αυτη και απεχανεν

6. και επελαβοµην της παλλακης µου και εµε-

λισα αυτην και εξαπεστειλα εν παντι οριω κλη-

ϱονοµιας ισραηλ οτι εποιησαν αφροσυνην εν

τω ισραηλ

7. ιδου παντες υµεις οι υιοι ισραηλ δοτε εαυ-

τοις λογον και ϐουλην

8. και ανεστη πας ο λαος ως ανηρ εις λεγων

ουκ εισελευσοµεχα ανηρ εις το σκηνωµα αυτου

και ουκ εκκλινουµεν ανηρ εις τον οικον αυτου

9. και νυν τουτο το ϱηµα ο ποιησοµεν τη γαβαα

αναβησοµεχα επ αυτην εν κληρω

10. και ληµψοµεχα δεκα ανδρας τοις εκατον

και εκατον τοις ςιλιοις και ςιλιους τοις µυριοις
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λαβειν επισιτισµον τω λαω τοις εισπορευοµενο-

ις επιτελεσαι τη γαβαα του ϐενιαµιν κατα πα-

σαν την αφροσυνην ην εποιησαν εν ισραηλ

11. και συνηςχη πας ανηρ ισραηλ εκ των πο-

λεων ως ανηρ εις ερςοµενοι

12. και εξαπεστειλαν αι ϕυλαι ισραηλ ανδρας

εν παση ϕυλη ϐενιαµιν λεγοντες τις η κακια

αυτη η γενοµενη εν υµιν

13. και νυν δοτε τους ανδρας τους ασεβε-

ις τους εν γαβαα τους υιους ϐελιαλ και χα-

νατωσοµεν αυτους και εξαρουµεν κακιαν εξ

ισραηλ και ουκ ηχελησαν οι υιοι ϐενιαµιν εισα-

κουσαι της ϕωνης των αδελφων αυτων των

υιων ισραηλ

14. και συνηςχησαν οι υιοι ϐενιαµιν εκ των

πολεων αυτων εις γαβαα εξελχειν του πολεµη-

σαι µετα υιων ισραηλ

15. και επεσκεπησαν οι υιοι ϐενιαµιν εν τη

ηµερα εκεινη εκ των πολεων εικοσι και πεν-

τε ςιλιαδες ανδρων σπωµενων ϱοµφαιαν ςωρις

των κατοικουντων την γαβαα ουτοι επεσκεπη-

σαν επτακοσιοι ανδρες νεανισκοι εκλεκτοι

16. αµφοτεροδεξιοι παντες ουτοι σφενδονηται

ϐαλλοντες λιχους προς την τριςα και ου δια-

µαρτανοντες

17. και πας ανηρ ισραηλ επεσκεπησαν ςωρις

των υιων ϐενιαµιν τετρακοσιαι ςιλιαδες ανδρων

σπωµενων ϱοµφαιαν παντες ουτοι ανδρες πο-

λεµισται

18. και ανεστησαν και ανεβησαν εις ϐαιχηλ

και επηρωτησαν εν τω χεω και ειπαν οι υιοι

ισραηλ τις αναβησεται ηµιν αφηγουµενος πο-

λεµησαι µετα ϐενιαµιν και ειπεν κυριος ιουδας

αναβησεται αφηγουµενος

19. και ανεστησαν οι υιοι ισραηλ και παρενε-

ϐαλον επι την γαβαα

20. και εξηλχεν πας ανηρ ισραηλ εις πολεµον

µετα ϐενιαµιν και παρεταξαντο µετ αυτων εις

πολεµον ανηρ ισραηλ προς την γαβαα

21. και εξηλχον οι υιοι ϐενιαµιν εκ της πο-

λεως και διεφχειραν εν ισραηλ εν τη ηµερα

εκεινη δυο και εικοσι ςιλιαδας ανδρων επι την

γην

22. και ενισςυσεν ανηρ ισραηλ και προσεχεν-

το παραταξασχαι πολεµον εν τω τοπω ω παρε-

ταξαντο εκει εν τη ηµερα τη πρωτη

23. και ανεβησαν οι υιοι ισραηλ και εκλαυ-

σαν ενωπιον κυριου εως εσπερας και επηρωτη-

σαν εν κυριω λεγοντες ει προσχω προσεγγισαι

εις πολεµον µετα ϐενιαµιν του αδελφου µου και

ειπεν κυριος αναβητε προς αυτον

24. και προσηλχοσαν οι υιοι ισραηλ προς ϐε-

νιαµιν εν τη ηµερα τη δευτερα

25. και εξηλχεν ϐενιαµιν εις απαντησιν αυ-

των εκ της γαβαα εν τη ηµερα τη δευτερα και

διεφχειρεν εκ του λαου οκτωκαιδεκα ςιλιαδας

ανδρων επι την γην παντες ουτοι εσπασµενοι

ϱοµφαιαν

26. και ανεβησαν παντες οι υιοι ισραηλ και

πας ο λαος και ηλχοσαν εις ϐαιχηλ και εκλαυ-

σαν εναντι κυριου και ενηστευσαν εν τη ηµερα

εκεινη και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σωτηριου

εναντι κυριου

27. και επηρωτησαν οι υιοι ισραηλ εν κυριω

και εκει η κιβωτος διαχηκης κυριου εν ταις ηµε-

ϱαις εκειναις

28. και ϕινεες υιος ελεαζαρ υιου ααρων παρε-

στηκως ενωπιον αυτης εν ταις ηµεραις εκειναις

λεγων ει προσχω ετι εξελχειν εις πολεµον µετα

υιων ϐενιαµιν του αδελφου µου η κοπασω και

ειπεν κυριος αναβητε οτι αυριον παραδωσω αυ-

τον εν ςειρι σου

29. και εχηκαν οι υιοι ισραηλ ενεδρα εν τη

γαβαα κυκλω

30. και εταξεν ισραηλ προς τον ϐενιαµιν εν

τη ηµερα τη τριτη και παρεταξαντο προς γαβαα

καχως απαξ και απαξ

31. και εξηλχον οι υιοι ϐενιαµιν εις απαντησιν

του λαου και εξειλκυσχησαν εκ της πολεως και

ηρξαντο τυπτειν εκ του λαου καχως απαξ και

απαξ εν ταις οδοις η εστιν µια αναβαινουσα εις

ϐαιχηλ και µια αναβαινουσα εις γαβαα εν τω

αγρω ωσει τριακοντα ανδρας εν τω ισραηλ

32. και ειπαν οι υιοι ϐενιαµιν προσκοπτουσιν

ενωπιον ηµων καχως εµπροσχεν και οι υιοι

ισραηλ ειπαν ϕυγωµεν και εκσπασωµεν αυτους

εκ της πολεως εις τας οδους

33. και πας ανηρ ισραηλ ανεστη εκ του τοπου

αυτου και παρεταξαντο εν ϐααλχαµαρ και το

ενεδρον ισραηλ επαλαιεν εκ του τοπου αυτου

απο δυσµων της γαβαα

34. και παρεγενοντο εξ εναντιας της γαβαα

δεκα ςιλιαδες ανδρων εκλεκτων εκ παντος
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ισραηλ και ο πολεµος εβαρυνχη και αυτοι ουκ

εγνωσαν οτι αφηπται αυτων η κακια

35. και ετροπωσεν κυριος τον ϐενιαµιν κα-

τα προσωπον ισραηλ και διεφχειραν οι υιοι

ισραηλ εν τω ϐενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εικοσι

και πεντε ςιλιαδας και εκατον ανδρας παντες

ουτοι σπωµενοι ϱοµφαιαν

36. και ειδεν ϐενιαµιν οτι τετροπωται και εδω-

κεν ανηρ ισραηλ τω ϐενιαµιν τοπον οτι ηλπισαν

επι το ενεδρον ο εταξαν προς την γαβαα

37. και το ενεδρον ωρµησεν και εξεςυχησαν

προς την γαβαα και επορευχη το ενεδρον και

επαταξαν ολην την πολιν εν στοµατι ϱοµφαιας

38. και η συνταγη ην ανδρι ισραηλ προς το

ενεδρον του ανενεγκαι αυτους πυρσον του καπ-

νου της πολεως

39. και ανεστρεψαν ανηρ ισραηλ εν τω πο-

λεµω και ϐενιαµιν ηρκται του τυπτειν τραυµα-

τιας εν τω ανδρι ισραηλ ωσει τριακοντα ανδρας

οτι ειπαν πλην τροπουµενος τροπουται εναντιον

ηµων καχως ο πολεµος ο εµπροσχεν

40. και ο πυρσος ηρξατο αναβαινειν εκ της

πολεως στυλος καπνου και επεβλεψεν ϐενια-

µιν οπισω αυτου και ιδου ανεβη συντελεια της

πολεως εις τον ουρανον

41. και ανηρ ισραηλ απεστρεψεν και εσπευ-

σεν ανηρ ϐενιαµιν και ειδεν οτι ηπται αυτου η

κακια

42. και εκλιναν ενωπιον ανδρος ισραηλ εις

την οδον της ερηµου και ο πολεµος κατεφχασεν

αυτον και οι απο των πολεων διεφχειραν αυτον

εν µεσω αυτων

43. και εκοψαν τον ϐενιαµιν καταπαυσαι αυ-

τον καταπαυσιν και κατεπατησαν αυτον εως εξ

εναντιας της γαβαα απο ανατολων ηλιου

44. και επεσαν εκ του ϐενιαµιν οκτωκαιδεκα

ςιλιαδες ανδρων συν πασιν τουτοις ανδρες δυ-

νατοι

45. και εξεκλιναν και εφυγον εις την ερηµον

προς την πετραν την ϱεµµων και εκαλαµησαντο

εν ταις οδοις πεντε ςιλιαδας ανδρων και προ-

σεκολληχησαν οπισω αυτου εως γαδααµ και

επαταξαν εξ αυτων δισςιλιους ανδρας

46. και εγενοντο παντες οι πεπτωκοτες εν τω

ϐενιαµιν εικοσι και πεντε ςιλιαδες ανδρων σπω-

µενων ϱοµφαιαν εν τη ηµερα εκεινη συν πασι

τουτοις ανδρες δυνατοι

47. και εξεκλιναν και εφυγον εις την ερηµον

προς την πετραν την ϱεµµων εξακοσιοι ανδρες

και εκαχισαν εν τη πετρα ϱεµµων τετραµηνον

48. και ανηρ ισραηλ απεκλεισεν τους υιους

ϐενιαµιν και επαταξαν αυτους εν στοµατι ϱοµ-

ϕαιας απο πολεως εξης εως κτηνους εως παν-

τος του ευρεχεντος εις πασας τας πολεις και τας

πολεις τας ευρεχεισας εξαπεστειλαν εν πυρι

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-sdz21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και ανηρ ισραηλ ωµοσεν εν µασσηφα

λεγων ανηρ εξ ηµων ου δωσει την χυγατερα

αυτου τω ϐενιαµιν εις γυναικα

2. και παρεγενοντο πας ο λαος εις µασσηφα

και ϐαιχηλ και εκαχισαν εκει εως εσπερας ενω-

πιον του χεου και επηραν την ϕωνην αυτων και

εκλαυσαν κλαυχµον µεγαν

3. και ειπαν ινα τι κυριε ο χεος ισραηλ εγεν-

ηχη αυτη εν τω ισραηλ του επισκεπηναι σηµε-

ϱον εν τω ισραηλ ϕυλην µιαν

4. και εγενετο εν τη επαυριον και ωρχρισεν

ο λαος και ωκοδοµησαν εκει χυσιαστηριον και

ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σωτηριου

5. και ειπαν οι υιοι ισραηλ τις ο µη αναβας

εν τη εκκλησια εκ πασων ϕυλων ισραηλ προς

κυριον οτι ορκος µεγας ην τω µη αναβαντι προς

κυριον εις µασσηφα λεγοντες χανατω αποχα-

νειται

6. και παρεκληχησαν οι υιοι ισραηλ περι ϐε-

νιαµιν του αδελφου αυτων και ειπαν αφηρηται

σηµερον ϕυλη µια εξ ισραηλ

7. τι ποιησωµεν αυτοις τοις υπολειφχεισιν εις

γυναικας και ηµεις ωµοσαµεν εν κυριω του µη

δουναι αυτοις απο των χυγατερων ηµων εις γυ-

ναικας

8. και ειπαν τις µια των ϕυλων ισραηλ ητις

ουκ ανεβη προς κυριον εις µασσηφα και ιδου

ουκ ηλχεν ανηρ εις την παρεµβολην απο ιαβις

γαλααδ εις την εκκλησιαν

9. και επεσκεπη ο λαος και ιδου ουκ εστιν εκει

ανηρ απο των κατοικουντων ιαβις γαλααδ

10. και απεστειλαν εκει η συναγωγη δωδεκα

ςιλιαδας ανδρων απο των υιων της δυναµεως

και ενετειλαντο αυτοις λεγοντες πορευχητε και
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παταξατε παντας τους κατοικουντας ιαβις γα-

λααδ εν στοµατι ϱοµφαιας και τας γυναικας

και τον λαον

11. και ουτος ο λογος ον ποιησετε παν αρσε-

νικον και πασαν γυναικα γινωσκουσαν κοιτην

αρσενος αναχεµατιειτε

12. και ευρον απο των κατοικουντων ιαβις γα-

λααδ τετρακοσιας νεανιδας παρχενους αι ουκ

εγνωσαν ανδρα εις κοιτην αρσενος και ηγον

αυτας εις την παρεµβολην εις σηλω η εστιν εν

γη ςανααν

13. και απεστειλεν πασα η συναγωγη και

ελαλησαν προς ϐενιαµιν τον εν τη πετρα ϱεµ-

µων και εκαλεσαν αυτους εις ειρηνην

14. και απεστρεψεν ϐενιαµιν προς τους υιους

ισραηλ εν τω καιρω εκεινω και εδωκαν αυτο-

ις τας γυναικας αιτινες ησαν εκ των γυναικων

ιαβις γαλααδ και ηρεσεν αυτοις ουτως

15. και ο λαος παρεκληχη τω ϐενιαµιν

οτι εποιησεν κυριος διακοπην εν ταις ϕυλαις

ισραηλ

16. και ειπαν οι πρεσβυτεροι της συναγωγης

τι ποιησωµεν τοις επιλοιποις εις γυναικας οτι

ηφανισται εκ του ϐενιαµιν γυνη

17. και ειπαν κληρονοµια διασεσωσµενη τω

ϐενιαµιν και ου µη εξαλειφχη ϕυλη εξ ισραηλ

18. και ηµεις ου δυνησοµεχα δουναι αυτοις

γυναικας απο των χυγατερων ηµων οτι ωµο-

σαµεν οι υιοι ισραηλ λεγοντες επικαταρατος ο

διδους γυναικα τω ϐενιαµιν

19. και ειπαν εορτη τω κυριω εν σηλω αφ

ηµερων εις ηµερας η εστιν απο ϐορρα της ϐα-

ιχηλ κατ ανατολας ηλιου εν τη οδω τη αναβα-

ινουση εκ ϐαιχηλ εις σικιµα και απο νοτου του

λιβανου της λεβωνα

20. και ενετειλαντο τοις υιοις ϐενιαµιν λεγον-

τες διελχατε και ενεδρευσατε εν τοις αµπελω-

σιν

21. και οψεσχε και ιδου ως αν εξελχωσιν αι

χυγατερες των κατοικουντων σηλω εν σηλω

ςορευσαι εν ςοροις και εξελευσεσχε απο των

αµπελωνων και αρπασετε ανηρ εαυτω γυναικα

απο των χυγατερων σηλω και απελευσεσχε εις

γην ϐενιαµιν

22. και εσται οταν ελχωσιν οι πατερες αυ-

των η οι αδελφοι αυτων κρινεσχαι προς υµας

και ερουµεν προς αυτους ελεησατε αυτους οτι

ουκ ελαβον ανηρ γυναικα αυτου εν τω πολεµω

ου γαρ υµεις δεδωκατε αυτοις κατα τον καιρον

επληµµελησατε

23. και εποιησαν ουτως οι υιοι ϐενιαµιν και

ελαβον γυναικας κατα τον αριχµον αυτων απο

των ςορευουσων ας διηρπασαν και απηλχον

και απεστρεψαν επι την κληρονοµιαν αυτων

και ωκοδοµησαν εαυτοις πολεις και κατωκη-

σαν εν αυταις

24. και περιεπατησαν εκειχεν οι υιοι ισραηλ

εν τω καιρω εκεινω ανηρ εις την ϕυλην αυτου

και εις την συγγενειαν αυτου και απηλχον εκε-

ιχεν ανηρ εις την κληρονοµιαν αυτου

25. εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην ϐασιλευς

εν ισραηλ ανηρ εκαστος το ευχες εν οφχαλµοις

αυτου εποιει
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Rozdział 2 L R Księga Rut

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-rut1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εγενετο εν τω κρινειν τους κριτας και

εγενετο λιµος εν τη γη και επορευχη ανηρ απο

ϐαιχλεεµ της ιουδα του παροικησαι εν αγρω

µωαβ αυτος και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου

2. και ονοµα τω ανδρι αβιµελες και ονοµα τη

γυναικι αυτου νωεµιν και ονοµα τοις δυσιν υιοις

αυτου µααλων και ςελαιων εφραχαιοι εκ ϐα-

ιχλεεµ της ιουδα και ηλχοσαν εις αγρον µωαβ

και ησαν εκει

3. και απεχανεν αβιµελες ο ανηρ της νωεµιν

και κατελειφχη αυτη και οι δυο υιοι αυτης

4. και ελαβοσαν εαυτοις γυναικας µωαβιτιδας

ονοµα τη µια ορφα και ονοµα τη δευτερα ϱουχ

και κατωκησαν εκει ως δεκα ετη

5. και απεχανον και γε αµφοτεροι µααλων

και ςελαιων και κατελειφχη η γυνη απο του

ανδρος αυτης και απο των δυο υιων αυτης

6. και ανεστη αυτη και αι δυο νυµφαι αυτης

και απεστρεψαν εξ αγρου µωαβ οτι ηκουσαν

εν αγρω µωαβ οτι επεσκεπται κυριος τον λαον

αυτου δουναι αυτοις αρτους

7. και εξηλχεν εκ του τοπου ου ην εκει και αι

δυο νυµφαι αυτης µετ αυτης και επορευοντο εν

τη οδω του επιστρεψαι εις την γην ιουδα

8. και ειπεν νωεµιν ταις νυµφαις αυτης πορευ-

εσχε δη αποστραφητε εκαστη εις οικον µητρος

αυτης ποιησαι κυριος µεχ υµων ελεος καχως

εποιησατε µετα των τεχνηκοτων και µετ εµου

9. δωη κυριος υµιν και ευροιτε αναπαυσιν

εκαστη εν οικω ανδρος αυτης και κατεφιλησεν

αυτας και επηραν την ϕωνην αυτων και εκλαυ-

σαν

10. και ειπαν αυτη µετα σου επιστρεφοµεν εις

τον λαον σου

11. και ειπεν νωεµιν επιστραφητε δη χυγατε-

ϱες µου και ινα τι πορευεσχε µετ εµου µη ετι

µοι υιοι εν τη κοιλια µου και εσονται υµιν εις

ανδρας

12. επιστραφητε δη χυγατερες µου διοτι γεγη-

ϱακα του µη ειναι ανδρι οτι ειπα οτι εστιν µοι

υποστασις του γενηχηναι µε ανδρι και τεξοµαι

υιους

13. µη αυτους προσδεξεσχε εως ου αδρυνχω-

σιν η αυτοις κατασςεχησεσχε του µη γενεσχαι

ανδρι µη δη χυγατερες µου οτι επικρανχη µοι

υπερ υµας οτι εξηλχεν εν εµοι ςειρ κυριου

14. και επηραν την ϕωνην αυτων και εκλαυ-

σαν ετι και κατεφιλησεν ορφα την πενχεραν

αυτης και επεστρεψεν εις τον λαον αυτης ϱουχ

δε ηκολουχησεν αυτη

15. και ειπεν νωεµιν προς ϱουχ ιδου ανε-

στρεψεν η συννυµφος σου προς λαον αυτης και

προς τους χεους αυτης επιστραφητι δη και συ

οπισω της συννυµφου σου

16. ειπεν δε ϱουχ µη απαντησαι εµοι του κα-

ταλιπειν σε η αποστρεψαι οπισχεν σου οτι συ

οπου εαν πορευχης πορευσοµαι και ου εαν αυ-

λισχης αυλισχησοµαι ο λαος σου λαος µου και

ο χεος σου χεος µου

17. και ου εαν αποχανης αποχανουµαι κα-

κει ταφησοµαι ταδε ποιησαι µοι κυριος και ταδε

προσχειη οτι χανατος διαστελει ανα µεσον εµου

και σου

18. ιδουσα δε νωεµιν οτι κραταιουται αυτη του

πορευεσχαι µετ αυτης εκοπασεν του λαλησαι

προς αυτην ετι

19. επορευχησαν δε αµφοτεραι εως του παρα-

γενεσχαι αυτας εις ϐαιχλεεµ και ηςησεν πασα

η πολις επ αυταις και ειπον αυτη εστιν νωεµιν

20. και ειπεν προς αυτας µη δη καλειτε µε

νωεµιν καλεσατε µε πικραν οτι επικρανχη εν

εµοι ο ικανος σφοδρα

21. εγω πληρης επορευχην και κενην απε-

στρεψεν µε ο κυριος και ινα τι καλειτε µε νωε-

µιν και κυριος εταπεινωσεν µε και ο ικανος εκα-

κωσεν µε

22. και επεστρεψεν νωεµιν και ϱουχ η µωαβι-

τις η νυµφη αυτης επιστρεφουσα εξ αγρου µωαβ

αυται δε παρεγενηχησαν εις ϐαιχλεεµ εν αρςη

χερισµου κριχων

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-rut2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και τη νωεµιν ανηρ γνωριµος τω ανδρι αυ-

της ο δε ανηρ δυνατος ισςυι εκ της συγγενειας

αβιµελες και ονοµα αυτω ϐοος

290 L R Biblia Grecka



Księga Rut L R Rozdział 3

2. και ειπεν ϱουχ η µωαβιτις προς νωεµιν πο-

ϱευχω δη εις αγρον και συναξω εν τοις σταςυσιν

κατοπισχεν ου εαν ευρω ςαριν εν οφχαλµοις

αυτου ειπεν δε αυτη πορευου χυγατερ

3. και επορευχη και συνελεξεν εν τω αγρω

κατοπισχεν των χεριζοντων και περιεπεσεν πε-

ϱιπτωµατι τη µεριδι του αγρου ϐοος του εκ συγ-

γενειας αβιµελες

4. και ιδου ϐοος ηλχεν εκ ϐαιχλεεµ και ειπεν

τοις χεριζουσιν κυριος µεχ υµων και ειπον αυτω

ευλογησαι σε κυριος

5. και ειπεν ϐοος τω παιδαριω αυτου τω εφε-

στωτι επι τους χεριζοντας τινος η νεανις αυτη

6. και απεκριχη το παιδαριον το εφεστος επι

τους χεριζοντας και ειπεν η παις η µωαβιτις εσ-

τιν η αποστραφεισα µετα νωεµιν εξ αγρου µωαβ

7. και ειπεν συλλεξω δη και συναξω εν τοις

δραγµασιν οπισχεν των χεριζοντων και ηλχεν

και εστη απο πρωιχεν και εως εσπερας ου κα-

τεπαυσεν εν τω αγρω µικρον

8. και ειπεν ϐοος προς ϱουχ ουκ ηκουσας χυ-

γατερ µη πορευχης εν αγρω συλλεξαι ετερω και

συ ου πορευση εντευχεν ωδε κολληχητι µετα

των κορασιων µου

9. οι οφχαλµοι σου εις τον αγρον ου εαν χερι-

Ϲωσιν και πορευση κατοπισχεν αυτων ιδου ενε-

τειλαµην τοις παιδαριοις του µη αψασχαι σου

και ο τι διψησεις και πορευχηση εις τα σκευη

και πιεσαι οχεν αν υδρευωνται τα παιδαρια

10. και επεσεν επι προσωπον αυτης και προ-

σεκυνησεν επι την γην και ειπεν προς αυτον τι

οτι ευρον ςαριν εν οφχαλµοις σου του επιγνω-

ναι µε και εγω ειµι ξενη

11. και απεκριχη ϐοος και ειπεν αυτη απαγγε-

λια απηγγελη µοι οσα πεποιηκας µετα της πε-

νχερας σου µετα το αποχανειν τον ανδρα σου

και πως κατελιπες τον πατερα σου και την µητε-

ϱα σου και την γην γενεσεως σου και επορευχης

προς λαον ον ουκ ηδεις εςχες και τριτης

12. αποτεισαι κυριος την εργασιαν σου και γε-

νοιτο ο µισχος σου πληρης παρα κυριου χεου

ισραηλ προς ον ηλχες πεποιχεναι υπο τας πτε-

ϱυγας αυτου

13. η δε ειπεν ευροιµι ςαριν εν οφχαλµοις σου

κυριε οτι παρεκαλεσας µε και οτι ελαλησας επι

καρδιαν της δουλης σου και ιδου εγω εσοµαι ως

µια των παιδισκων σου

14. και ειπεν αυτη ϐοος ηδη ωρα του ϕαγειν

προσελχε ωδε και ϕαγεσαι των αρτων και ϐαψ-

εις τον ψωµον σου εν τω οξει και εκαχισεν ϱουχ

εκ πλαγιων των χεριζοντων και εβουνισεν αυτη

ϐοος αλφιτον και εφαγεν και ενεπλησχη και

κατελιπεν

15. και ανεστη του συλλεγειν και ενετειλατο

ϐοος τοις παιδαριοις αυτου λεγων και γε ανα

µεσον των δραγµατων συλλεγετω και µη κατα-

ισςυνητε αυτην

16. και ϐασταζοντες ϐασταξατε αυτη και γε

παραβαλλοντες παραβαλειτε αυτη εκ των ϐε-

ϐουνισµενων και αφετε και συλλεξει και ουκ

επιτιµησετε αυτη

17. και συνελεξεν εν τω αγρω εως εσπερας

και ερραβδισεν α συνελεξεν και εγενηχη ως

οιφι κριχων

18. και ηρεν και εισηλχεν εις την πολιν και

ειδεν η πενχερα αυτης α συνελεξεν και εξε-

νεγκασα ϱουχ εδωκεν αυτη α κατελιπεν εξ ων

ενεπλησχη

19. και ειπεν αυτη η πενχερα αυτης που συνε-

λεξας σηµερον και που εποιησας ειη ο επιγνους

σε ευλογηµενος και απηγγειλεν ϱουχ τη πενχε-

ϱα αυτης που εποιησεν και ειπεν το ονοµα του

ανδρος µεχ ου εποιησα σηµερον ϐοος

20. και ειπεν νωεµιν τη νυµφη αυτης ευλογη-

τος εστιν τω κυριω οτι ουκ εγκατελιπεν το ελεος

αυτου µετα των Ϲωντων και µετα των τεχνηκο-

των και ειπεν αυτη νωεµιν εγγιζει ηµιν ο ανηρ

εκ των αγςιστευοντων ηµας εστιν

21. και ειπεν ϱουχ προς την πενχεραν αυτης

και γε οτι ειπεν προς µε µετα των παιδαριων

µου προσκολληχητι εως αν τελεσωσιν ολον τον

αµητον ος υπαρςει µοι

22. και ειπεν νωεµιν προς ϱουχ την νυµφην

αυτης αγαχον χυγατερ οτι επορευχης µετα των

κορασιων αυτου και ουκ απαντησονται σοι εν

αγρω ετερω

23. και προσεκολληχη ϱουχ τοις κορασιοις

ϐοος συλλεγειν εως ου συνετελεσεν τον χερι-

σµον των κριχων και των πυρων και εκαχισεν

µετα της πενχερας αυτης
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Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-rut3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ειπεν δε αυτη νωεµιν η πενχερα αυτης χυ-

γατερ ου µη Ϲητησω σοι αναπαυσιν ινα ευ γενη-

ται σοι

2. και νυν ουςι ϐοος γνωριµος ηµων ου ης

µετα των κορασιων αυτου ιδου αυτος λικµα τον

αλωνα των κριχων ταυτη τη νυκτι

3. συ δε λουση και αλειψη και περιχησεις τον

ιµατισµον σου επι σεαυτη και αναβηση επι τον

αλω µη γνωρισχης τω ανδρι εως ου συντελεσαι

αυτον πιειν και ϕαγειν

4. και εσται εν τω κοιµηχηναι αυτον και γνωση

τον τοπον οπου κοιµαται εκει και ελευση και

αποκαλυψεις τα προς ποδων αυτου και κοιµ-

ηχηση και αυτος απαγγελει σοι α ποιησεις

5. ειπεν δε ϱουχ προς αυτην παντα οσα εαν

ειπης ποιησω

6. και κατεβη εις τον αλω και εποιησεν κατα

παντα οσα ενετειλατο αυτη η πενχερα αυτης

7. και εφαγεν ϐοος και ηγαχυνχη η καρδια

αυτου και ηλχεν κοιµηχηναι εν µεριδι της στο-

ιβης η δε ηλχεν κρυφη και απεκαλυψεν τα

προς ποδων αυτου

8. εγενετο δε εν τω µεσονυκτιω και εξεστη ο

ανηρ και εταραςχη και ιδου γυνη κοιµαται προς

ποδων αυτου

9. ειπεν δε τις ει συ η δε ειπεν εγω ειµι ϱουχ η

δουλη σου και περιβαλεις το πτερυγιον σου επι

την δουλην σου οτι αγςιστευς ει συ

10. και ειπεν ϐοος ευλογηµενη συ τω κυριω

χεω χυγατερ οτι ηγαχυνας το ελεος σου το

εσςατον υπερ το πρωτον το µη πορευχηναι σε

οπισω νεανιων ειτοι πτωςος ειτοι πλουσιος

11. και νυν χυγατερ µη ϕοβου παντα οσα εαν

ειπης ποιησω σοι οιδεν γαρ πασα ϕυλη λαου

µου οτι γυνη δυναµεως ει συ

12. και οτι αληχως αγςιστευς εγω ειµι και γε

εστιν αγςιστευς εγγιων υπερ εµε

13. αυλισχητι την νυκτα και εσται το πρωι εαν

αγςιστευση σε αγαχον αγςιστευετω εαν δε µη

ϐουληται αγςιστευσαι σε αγςιστευσω σε εγω Ϲη

κυριος κοιµηχητι εως πρωι

14. και εκοιµηχη προς ποδων αυτου εως πρωι

η δε ανεστη προ του επιγνωναι ανδρα τον πλη-

σιον αυτου και ειπεν ϐοος µη γνωσχητω οτι

ηλχεν γυνη εις τον αλωνα

15. και ειπεν αυτη ϕερε το περιζωµα το επανω

σου και εκρατησεν αυτο και εµετρησεν εξ κρι-

χων και επεχηκεν επ αυτην και εισηλχεν εις

την πολιν

16. και ϱουχ εισηλχεν προς την πενχεραν αυ-

της η δε ειπεν τις ει χυγατερ και ειπεν αυτη

παντα οσα εποιησεν αυτη ο ανηρ

17. και ειπεν αυτη τα εξ των κριχων ταυτα

εδωκεν µοι οτι ειπεν προς µε µη εισελχης κενη

προς την πενχεραν σου

18. η δε ειπεν καχου χυγατερ εως του επιγνω-

ναι σε πως ου πεσειται ϱηµα ου γαρ µη ησυςαση

ο ανηρ εως αν τελεση το ϱηµα σηµερον

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-rut4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ϐοος ανεβη επι την πυλην και εκαχι-

σεν εκει και ιδου ο αγςιστευτης παρεπορευετο

ον ειπεν ϐοος και ειπεν προς αυτον ϐοος εκ-

κλινας καχισον ωδε κρυφιε και εξεκλινεν και

εκαχισεν

2. και ελαβεν ϐοος δεκα ανδρας απο των

πρεσβυτερων της πολεως και ειπεν καχισατε

ωδε και εκαχισαν

3. και ειπεν ϐοος τω αγςιστει την µεριδα του

αγρου η εστιν του αδελφου ηµων του αβιµε-

λες η δεδοται νωεµιν τη επιστρεφουση εξ αγρου

µωαβ

4. καγω ειπα αποκαλυψω το ους σου λεγων

κτησαι εναντιον των καχηµενων και εναντιον

των πρεσβυτερων του λαου µου ει αγςιστευεις

αγςιστευε ει δε µη αγςιστευεις αναγγειλον µοι

και γνωσοµαι οτι ουκ εστιν παρεξ σου του αγ-

ςιστευσαι καγω ειµι µετα σε ο δε ειπεν εγω ειµι

αγςιστευσω

5. και ειπεν ϐοος εν ηµερα του κτησασχαι σε

τον αγρον εκ ςειρος νωεµιν και παρα ϱουχ της

µωαβιτιδος γυναικος του τεχνηκοτος και αυτην

κτησασχαι σε δει ωστε αναστησαι το ονοµα του

τεχνηκοτος επι της κληρονοµιας αυτου
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6. και ειπεν ο αγςιστευς ου δυνησοµαι αγςι-

στευσαι εµαυτω µηποτε διαφχειρω την κληρο-

νοµιαν µου αγςιστευσον σεαυτω την αγςιστειαν

µου οτι ου δυνησοµαι αγςιστευσαι

7. και τουτο το δικαιωµα εµπροσχεν εν τω

ισραηλ επι την αγςιστειαν και επι το ανταλλαγ-

µα του στησαι παν λογον και υπελυετο ο ανηρ

το υποδηµα αυτου και εδιδου τω πλησιον αυτου

τω αγςιστευοντι την αγςιστειαν αυτου και τουτο

ην µαρτυριον εν ισραηλ

8. και ειπεν ο αγςιστευς τω ϐοος κτησαι σε-

αυτω την αγςιστειαν µου και υπελυσατο το

υποδηµα αυτου και εδωκεν αυτω

9. και ειπεν ϐοος τοις πρεσβυτεροις και παντι

τω λαω µαρτυρες υµεις σηµερον οτι κεκτηµαι

παντα τα του αβιµελες και παντα οσα υπαρςει

τω ςελαιων και τω µααλων εκ ςειρος νωεµιν

10. και γε ϱουχ την µωαβιτιν την γυναικα µα-

αλων κεκτηµαι εµαυτω εις γυναικα του αναστη-

σαι το ονοµα του τεχνηκοτος επι της κληρονο-

µιας αυτου και ουκ εξολεχρευχησεται το ονοµα

του τεχνηκοτος εκ των αδελφων αυτου και εκ

της ϕυλης λαου αυτου µαρτυρες υµεις σηµερον

11. και ειποσαν πας ο λαος οι εν τη πυλη

µαρτυρες και οι πρεσβυτεροι ειποσαν δωη κυ-

ϱιος την γυναικα σου την εισπορευοµενην εις

τον οικον σου ως ϱαςηλ και ως λειαν αι ωκο-

δοµησαν αµφοτεραι τον οικον ισραηλ και επο-

ιησαν δυναµιν εν εφραχα και εσται ονοµα εν

ϐαιχλεεµ

12. και γενοιτο ο οικος σου ως ο οικος ϕαρες

ον ετεκεν χαµαρ τω ιουδα εκ του σπερµατος ου

δωσει κυριος σοι εκ της παιδισκης ταυτης

13. και ελαβεν ϐοος την ϱουχ και εγενηχη

αυτω εις γυναικα και εισηλχεν προς αυτην και

εδωκεν αυτη κυριος κυησιν και ετεκεν υιον

14. και ειπαν αι γυναικες προς νωεµιν ευλο-

γητος κυριος ος ου κατελυσε σοι σηµερον τον

αγςιστεα και καλεσαι το ονοµα σου εν ισραηλ

15. και εσται σοι εις επιστρεφοντα ψυςην και

του διαχρεψαι την πολιαν σου οτι η νυµφη σου

η αγαπησασα σε ετεκεν αυτον η εστιν αγαχη

σοι υπερ επτα υιους

16. και ελαβεν νωεµιν το παιδιον και εχηκεν

εις τον κολπον αυτης και εγενηχη αυτω εις τι-

χηνον

17. και εκαλεσαν αυτου αι γειτονες ονοµα λε-

γουσαι ετεςχη υιος τη νωεµιν και εκαλεσαν το

ονοµα αυτου ωβηδ ουτος πατηρ ιεσσαι πατρος

δαυιδ

18. και αυται αι γενεσεις ϕαρες ϕαρες εγεν-

νησεν τον εσρων

19. εσρων δε εγεννησεν τον αρραν και αρραν

εγεννησεν τον αµιναδαβ

20. και αµιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων και

ναασσων εγεννησεν τον σαλµαν

21. και σαλµαν εγεννησεν τον ϐοος και ϐοος

εγεννησεν τον ωβηδ

22. και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι και ιεσσαι

εγεννησεν τον δαυιδ
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1 Księga Samuela L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1sm1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ανχρωπος ην εξ αρµαχαιµ σιφα εξ ορους

εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιος ιερεµεηλ

υιου ηλιου υιου χοκε εν νασιβ εφραιµ

2. και τουτω δυο γυναικες ονοµα τη µια αννα

και ονοµα τη δευτερα ϕεννανα και ην τη ϕεν-

νανα παιδια και τη αννα ουκ ην παιδιον

3. και ανεβαινεν ο ανχρωπος εξ ηµερων εις

ηµερας εκ πολεως αυτου εξ αρµαχαιµ προσκυ-

νειν και χυειν τω κυριω χεω σαβαωχ εις σηλω

και εκει ηλι και οι δυο υιοι αυτου οφνι και ϕι-

νεες ιερεις του κυριου

4. και εγενηχη ηµερα και εχυσεν ελκανα και

εδωκεν τη ϕεννανα γυναικι αυτου και τοις υιοις

αυτης και ταις χυγατρασιν αυτης µεριδας

5. και τη αννα εδωκεν µεριδα µιαν οτι ουκ ην

αυτη παιδιον πλην οτι την ανναν ηγαπα ελκα-

να υπερ ταυτην και κυριος απεκλεισεν τα περι

την µητραν αυτης

6. οτι ουκ εδωκεν αυτη κυριος παιδιον κα-

τα την χλιψιν αυτης και κατα την αχυµιαν της

χλιψεως αυτης και ηχυµει δια τουτο οτι συνε-

κλεισεν κυριος τα περι την µητραν αυτης του

µη δουναι αυτη παιδιον

7. ουτως εποιει ενιαυτον κατ ενιαυτον εν τω

αναβαινειν αυτην εις οικον κυριου και ηχυµει

και εκλαιεν και ουκ ησχιεν

8. και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτης αννα

και ειπεν αυτω ιδου εγω κυριε και ειπεν αυτη τι

εστιν σοι οτι κλαιεις και ινα τι ουκ εσχιεις και

ινα τι τυπτει σε η καρδια σου ουκ αγαχος εγω

σοι υπερ δεκα τεκνα

9. και ανεστη αννα µετα το ϕαγειν αυτους εν

σηλω και κατεστη ενωπιον κυριου και ηλι ο

ιερευς εκαχητο επι του διφρου επι των ϕλιων

ναου κυριου

10. και αυτη κατωδυνος ψυςη και προσηυξατο

προς κυριον και κλαιουσα εκλαυσεν

11. και ηυξατο ευςην κυριω λεγουσα αδωναι

κυριε ελωαι σαβαωχ εαν επιβλεπων επιβλεψης

επι την ταπεινωσιν της δουλης σου και µνησχης

µου και δως τη δουλη σου σπερµα ανδρων και

δωσω αυτον ενωπιον σου δοτον εως ηµερας χα-

νατου αυτου και οινον και µεχυσµα ου πιεται

και σιδηρος ουκ αναβησεται επι την κεφαλην

αυτου

12. και εγενηχη οτε επληχυνεν προσευςοµενη

ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευς εφυλαξεν το

στοµα αυτης

13. και αυτη ελαλει εν τη καρδια αυτης και τα

ςειλη αυτης εκινειτο και ϕωνη αυτης ουκ ηκο-

υετο και ελογισατο αυτην ηλι εις µεχυουσαν

14. και ειπεν αυτη το παιδαριον ηλι εως ποτε

µεχυσχηση περιελου τον οινον σου και πορευ-

ου εκ προσωπου κυριου

15. και απεκριχη αννα και ειπεν ουςι κυριε

γυνη η σκληρα ηµερα εγω ειµι και οινον και

µεχυσµα ου πεπωκα και εκςεω την ψυςην µου

ενωπιον κυριου

16. µη δως την δουλην σου εις χυγατερα λο-

ιµην οτι εκ πληχους αδολεσςιας µου εκτετακα

εως νυν

17. και απεκριχη ηλι και ειπεν αυτη πορευου

εις ειρηνην ο χεος ισραηλ δωη σοι παν αιτηµα

σου ο ητησω παρ αυτου

18. και ειπεν ευρεν η δουλη σου ςαριν εν

οφχαλµοις σου και επορευχη η γυνη εις την

οδον αυτης και εισηλχεν εις το καταλυµα αυ-

της και εφαγεν µετα του ανδρος αυτης και επιεν

και το προσωπον αυτης ου συνεπεσεν ετι

19. και ορχριζουσιν το πρωι και προσκυνουσιν

τω κυριω και πορευονται την οδον αυτων και

εισηλχεν ελκανα εις τον οικον αυτου αρµαχαιµ

και εγνω την ανναν γυναικα αυτου και εµνησχη

αυτης κυριος

20. και συνελαβεν και εγενηχη τω καιρω των

ηµερων και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα

αυτου σαµουηλ και ειπεν οτι παρα κυριου χεου

σαβαωχ ητησαµην αυτον

21. και ανεβη ο ανχρωπος ελκανα και πας

ο οικος αυτου χυσαι εν σηλωµ την χυσιαν των

ηµερων και τας ευςας αυτου και πασας τας δε-

κατας της γης αυτου

22. και αννα ουκ ανεβη µετ αυτου οτι ειπεν

τω ανδρι αυτης εως του αναβηναι το παιδαριον

εαν απογαλακτισω αυτο και οφχησεται τω προ-

σωπω κυριου και καχησεται εκει εως αιωνος

23. και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτης πο-

ιει το αγαχον εν οφχαλµοις σου καχου εως

αν απογαλακτισης αυτο αλλα στησαι κυριος
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το εξελχον εκ του στοµατος σου και εκαχισεν

η γυνη και εχηλασεν τον υιον αυτης εως αν

απογαλακτιση αυτον

24. και ανεβη µετ αυτου εις σηλωµ εν µοσςω

τριετιζοντι και αρτοις και οιφι σεµιδαλεως και

νεβελ οινου και εισηλχεν εις οικον κυριου εν

σηλωµ και το παιδαριον µετ αυτων

25. και προσηγαγον ενωπιον κυριου και εσ-

ϕαξεν ο πατηρ αυτου την χυσιαν ην εποιει εξ

ηµερων εις ηµερας τω κυριω και προσηγαγεν

το παιδαριον και εσφαξεν τον µοσςον και προ-

σηγαγεν αννα η µητηρ του παιδαριου προς ηλι

26. και ειπεν εν εµοι κυριε Ϲη η ψυςη σου

εγω η γυνη η καταστασα ενωπιον σου εν τω

προσευξασχαι προς κυριον

27. υπερ του παιδαριου τουτου προσηυξαµην

και εδωκεν µοι κυριος το αιτηµα µου ο ητη-

σαµην παρ αυτου

28. καγω κιςρω αυτον τω κυριω πασας τας

ηµερας ας Ϲη αυτος ςρησιν τω κυριω

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1sm2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ειπεν εστερεωχη η καρδια µου εν κυριω

υψωχη κερας µου εν χεω µου επλατυνχη επι

εςχρους το στοµα µου ευφρανχην εν σωτηρια

σου

2. οτι ουκ εστιν αγιος ως κυριος και ουκ εστιν

δικαιος ως ο χεος ηµων ουκ εστιν αγιος πλην

σου

3. µη καυςασχε και µη λαλειτε υψηλα µη

εξελχατω µεγαλορρηµοσυνη εκ του στοµατος

υµων οτι χεος γνωσεων κυριος και χεος ετοιµα-

Ϲων επιτηδευµατα αυτου

4. τοξον δυνατων ησχενησεν και ασχενουντες

περιεζωσαντο δυναµιν

5. πληρεις αρτων ηλαττωχησαν και οι πεινων-

τες παρηκαν γην οτι στειρα ετεκεν επτα και η

πολλη εν τεκνοις ησχενησεν

6. κυριος χανατοι και Ϲωογονει καταγει εις

αδου και αναγει

7. κυριος πτωςιζει και πλουτιζει ταπεινοι και

ανυψοι

8. ανιστα απο γης πενητα και απο κοπριας

εγειρει πτωςον καχισαι µετα δυναστων λαων

και χρονον δοξης κατακληρονοµων αυτοις

9. διδους ευςην τω ευςοµενω και ευλογησεν

ετη δικαιου οτι ουκ εν ισςυι δυνατος ανηρ

10. κυριος ασχενη ποιησει αντιδικον αυτου

κυριος αγιος µη καυςασχω ο ϕρονιµος εν τη

ϕρονησει αυτου και µη καυςασχω ο δυνατος εν

τη δυναµει αυτου και µη καυςασχω ο πλουσιος

εν τω πλουτω αυτου αλλ η εν τουτω καυςασχω

ο καυςωµενος συνιειν και γινωσκειν τον κυριον

και ποιειν κριµα και δικαιοσυνην εν µεσω της

γης κυριος ανεβη εις ουρανους και εβροντησεν

αυτος κρινει ακρα γης και διδωσιν ισςυν το-

ις ϐασιλευσιν ηµων και υψωσει κερας ςριστου

αυτου

11. και κατελιπον αυτον εκει ενωπιον κυριου

και απηλχον εις αρµαχαιµ και το παιδαριον ην

λειτουργων τω προσωπω κυριου ενωπιον ηλι

του ιερεως

12. και οι υιοι ηλι του ιερεως υιοι λοιµοι ουκ

ειδοτες τον κυριον

13. και το δικαιωµα του ιερεως παρα του λαου

παντος του χυοντος και ηρςετο το παιδαριον

του ιερεως ως αν ηψηχη το κρεας και κρεαγρα

τριοδους εν τη ςειρι αυτου

14. και επαταξεν αυτην εις τον λεβητα τον

µεγαν η εις το ςαλκιον η εις την κυχραν παν

ο εαν ανεβη εν τη κρεαγρα ελαµβανεν εαυτω

ο ιερευς κατα ταδε εποιουν παντι ισραηλ τοις

ερςοµενοις χυσαι κυριω εν σηλωµ

15. και πριν χυµιαχηναι το στεαρ ηρςετο το

παιδαριον του ιερεως και ελεγεν τω ανδρι τω

χυοντι δος κρεας οπτησαι τω ιερει και ου µη

λαβω παρα σου εφχον εκ του λεβητος

16. και ελεγεν ο ανηρ ο χυων χυµιαχητω πρω-

τον ως καχηκει το στεαρ και λαβε σεαυτω εκ

παντων ων επιχυµει η ψυςη σου και ειπεν ουςι

οτι νυν δωσεις και εαν µη ληµψοµαι κραταιως

17. και ην η αµαρτια των παιδαριων ενωπιον

κυριου µεγαλη σφοδρα οτι ηχετουν την χυσιαν

κυριου

18. και σαµουηλ ην λειτουργων ενωπιον κυ-

ϱιου παιδαριον περιεζωσµενον εφουδ ϐαρ

19. και διπλοιδα µικραν εποιησεν αυτω η

µητηρ αυτου και ανεφερεν αυτω εξ ηµερων εις

ηµερας εν τω αναβαινειν αυτην µετα του αν-

δρος αυτης χυσαι την χυσιαν των ηµερων
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20. και ευλογησεν ηλι τον ελκανα και την γυ-

ναικα αυτου λεγων αποτεισαι σοι κυριος σπερ-

µα εκ της γυναικος ταυτης αντι του ςρεους ου

εςρησας τω κυριω και απηλχεν ο ανχρωπος εις

τον τοπον αυτου

21. και επεσκεψατο κυριος την ανναν και ετε-

κεν ετι τρεις υιους και δυο χυγατερας και εµε-

γαλυνχη το παιδαριον σαµουηλ ενωπιον κυ-

ϱιου

22. και ηλι πρεσβυτης σφοδρα και ηκουσεν α

εποιουν οι υιοι αυτου τοις υιοις ισραηλ

23. και ειπεν αυτοις ινα τι ποιειτε κατα το ϱηµα

τουτο ο εγω ακουω εκ στοµατος παντος του λα-

ου κυριου

24. µη τεκνα οτι ουκ αγαχη η ακοη ην εγω

ακουω µη ποιειτε ουτως οτι ουκ αγαχαι αι ακοαι

ας εγω ακουω του µη δουλευειν λαον χεω

25. εαν αµαρτανων αµαρτη ανηρ εις ανδρα

και προσευξονται υπερ αυτου προς κυριον και

εαν τω κυριω αµαρτη τις προσευξεται υπερ αυ-

του και ουκ ηκουον της ϕωνης του πατρος αυ-

των οτι ϐουλοµενος εβουλετο κυριος διαφχε-

ιραι αυτους

26. και το παιδαριον σαµουηλ επορευετο και

εµεγαλυνετο και αγαχον και µετα κυριου και

µετα ανχρωπων

27. και ηλχεν ανχρωπος χεου προς ηλι και

ειπεν ταδε λεγει κυριος αποκαλυφχεις απεκα-

λυφχην προς οικον πατρος σου οντων αυτων

εν γη αιγυπτω δουλων τω οικω ϕαραω

28. και εξελεξαµην τον οικον του πατρος σου

εκ παντων των σκηπτρων ισραηλ εµοι ιερατευ-

ειν και αναβαινειν επι χυσιαστηριον µου και

χυµιαν χυµιαµα και αιρειν εφουδ και εδωκα

τω οικω του πατρος σου τα παντα του πυρος

υιων ισραηλ εις ϐρωσιν

29. και ινα τι επεβλεψας επι το χυµιαµα µου

και εις την χυσιαν µου αναιδει οφχαλµω και

εδοξασας τους υιους σου υπερ εµε ενευλογε-

ισχαι απαρςης πασης χυσιας ισραηλ εµπρο-

σχεν µου

30. δια τουτο ταδε ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ

ειπα ο οικος σου και ο οικος του πατρος σου διε-

λευσεται ενωπιον µου εως αιωνος και νυν ϕησιν

κυριος µηδαµως εµοι οτι αλλ η τους δοξαζοντας

µε δοξασω και ο εξουχενων µε ατιµωχησεται

31. ιδου ηµεραι ερςονται και εξολεχρευσω το

σπερµα σου και το σπερµα οικου πατρος σου

32. και ουκ εσται σου πρεσβυτης εν οικω µου

πασας τας ηµερας

33. και ανδρα ουκ εξολεχρευσω σοι απο του

χυσιαστηριου µου εκλιπειν τους οφχαλµους

αυτου και καταρρειν την ψυςην αυτου και πας

περισσευων οικου σου πεσουνται εν ϱοµφαια

ανδρων

34. και τουτο σοι το σηµειον ο ηξει επι τους δυο

υιους σου τουτους οφνι και ϕινεες εν ηµερα µια

αποχανουνται αµφοτεροι

35. και αναστησω εµαυτω ιερεα πιστον ος

παντα τα εν τη καρδια µου και τα εν τη ψυςη

µου ποιησει και οικοδοµησω αυτω οικον πιστον

και διελευσεται ενωπιον ςριστου µου πασας τας

ηµερας

36. και εσται ο περισσευων εν οικω σου ηξει

προσκυνειν αυτω οβολου αργυριου λεγων πα-

ϱαρριψον µε επι µιαν των ιερατειων σου ϕαγειν

αρτον

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1sm3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και το παιδαριον σαµουηλ ην λειτουργων

τω κυριω ενωπιον ηλι του ιερεως και ϱηµα κυ-

ϱιου ην τιµιον εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην

ορασις διαστελλουσα

2. και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη και ηλι εκα-

χευδεν εν τω τοπω αυτου και οι οφχαλµοι αυτου

ηρξαντο ϐαρυνεσχαι και ουκ ηδυνατο ϐλεπειν

3. και ο λυςνος του χεου πριν επισκευασχηναι

και σαµουηλ εκαχευδεν εν τω ναω ου η κιβωτος

του χεου

4. και εκαλεσεν κυριος σαµουηλ σαµουηλ και

ειπεν ιδου εγω

5. και εδραµεν προς ηλι και ειπεν ιδου εγω οτι

κεκληκας µε και ειπεν ου κεκληκα σε αναστρε-

ϕε καχευδε και ανεστρεψεν και εκαχευδεν

6. και προσεχετο κυριος και εκαλεσεν σαµο-

υηλ σαµουηλ και επορευχη προς ηλι το δευ-

τερον και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκας µε και

ειπεν ου κεκληκα σε αναστρεφε καχευδε

7. και σαµουηλ πριν η γνωναι χεον και απο-

καλυφχηναι αυτω ϱηµα κυριου
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8. και προσεχετο κυριος καλεσαι σαµουηλ εν

τριτω και ανεστη και επορευχη προς ηλι και

ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκας µε και εσοφισατο

ηλι οτι κυριος κεκληκεν το παιδαριον

9. και ειπεν αναστρεφε καχευδε τεκνον και

εσται εαν καλεση σε και ερεις λαλει κυριε οτι

ακουει ο δουλος σου και επορευχη σαµουηλ

και εκοιµηχη εν τω τοπω αυτου

10. και ηλχεν κυριος και κατεστη και εκαλε-

σεν αυτον ως απαξ και απαξ και ειπεν σαµουηλ

λαλει οτι ακουει ο δουλος σου

11. και ειπεν κυριος προς σαµουηλ ιδου εγω

ποιω τα ϱηµατα µου εν ισραηλ ωστε παντος

ακουοντος αυτα ηςησει αµφοτερα τα ωτα αυτου

12. εν τη ηµερα εκεινη επεγερω επι ηλι παντα

οσα ελαλησα εις τον οικον αυτου αρξοµαι και

επιτελεσω

13. και ανηγγελκα αυτω οτι εκδικω εγω τον

οικον αυτου εως αιωνος εν αδικιαις υιων αυ-

του οτι κακολογουντες χεον υιοι αυτου και ουκ

ενουχετει αυτους και ουδ ουτως

14. ωµοσα τω οικω ηλι ει εξιλασχησεται αδι-

κια οικου ηλι εν χυµιαµατι και εν χυσιαις εως

αιωνος

15. και κοιµαται σαµουηλ εως πρωι και

ωρχρισεν το πρωι και ηνοιξεν τας χυρας οικου

κυριου και σαµουηλ εφοβηχη απαγγειλαι την

ορασιν τω ηλι

16. και ειπεν ηλι προς σαµουηλ σαµουηλ τεκ-

νον και ειπεν ιδου εγω

17. και ειπεν τι το ϱηµα το λαληχεν προς σε

µη δη κρυψης απ εµου ταδε ποιησαι σοι ο χεος

και ταδε προσχειη εαν κρυψης απ εµου ϱηµα

εκ παντων των λογων των λαληχεντων σοι εν

τοις ωσιν σου

18. και απηγγειλεν σαµουηλ παντας τους λο-

γους και ουκ εκρυψεν απ αυτου και ειπεν ηλι

κυριος αυτος το αγαχον ενωπιον αυτου ποιησει

19. και εµεγαλυνχη σαµουηλ και ην κυριος

µετ αυτου και ουκ επεσεν απο παντων των λο-

γων αυτου επι την γην

20. και εγνωσαν πας ισραηλ απο δαν και εως

ϐηρσαβεε οτι πιστος σαµουηλ εις προφητην τω

κυριω

21. και προσεχετο κυριος δηλωχηναι εν

σηλωµ οτι απεκαλυφχη κυριος προς σαµουηλ

και επιστευχη σαµουηλ προφητης γενεσχαι τω

κυριω εις παντα ισραηλ απ ακρων της γης και

εως ακρων και ηλι πρεσβυτης σφοδρα και οι

υιοι αυτου πορευοµενοι επορευοντο και πονηρα

η οδος αυτων ενωπιον κυριου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
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4 και εγενηχη εν ταις ηµεραις εκειναις και

συναχροιζονται αλλοφυλοι εις πολεµον επι

ισραηλ και εξηλχεν ισραηλ εις απαντησιν αυ-

τοις εις πολεµον και παρεµβαλλουσιν επι αβε-

νεζερ και οι αλλοφυλοι παρεµβαλλουσιν εν

αφεκ

2. και παρατασσονται οι αλλοφυλοι εις πολε-

µον επι ισραηλ και εκλινεν ο πολεµος και επ-

ταισεν ανηρ ισραηλ ενωπιον αλλοφυλων και

επληγησαν εν τη παραταξει εν αγρω τεσσαρες

ςιλιαδες ανδρων

3. και ηλχεν ο λαος εις την παρεµβολην και

ειπαν οι πρεσβυτεροι ισραηλ κατα τι επταισεν

ηµας κυριος σηµερον ενωπιον αλλοφυλων λα-

ϐωµεν την κιβωτον του χεου ηµων εκ σηλωµ

και εξελχετω εν µεσω ηµων και σωσει ηµας εκ

ςειρος εςχρων ηµων

4. και απεστειλεν ο λαος εις σηλωµ και αιρο-

υσιν εκειχεν την κιβωτον κυριου καχηµενου ςε-

ϱουβιµ και αµφοτεροι οι υιοι ηλι µετα της κιβω-

του οφνι και ϕινεες

5. και εγενηχη ως ηλχεν κιβωτος κυριου εις

την παρεµβολην και ανεκραξεν πας ισραηλ

ϕωνη µεγαλη και ηςησεν η γη

6. και ηκουσαν οι αλλοφυλοι της κραυγης

και ειπον οι αλλοφυλοι τις η κραυγη η µεγαλη

αυτη εν παρεµβολη των εβραιων και εγνωσαν

οτι κιβωτος κυριου ηκει εις την παρεµβολην

7. και εφοβηχησαν οι αλλοφυλοι και ειπον

ουτοι οι χεοι ηκασιν προς αυτους εις την παρεµ-

ϐολην ουαι ηµιν εξελου ηµας κυριε σηµερον οτι

ου γεγονεν τοιαυτη εςχες και τριτην

8. ουαι ηµιν τις εξελειται ηµας εκ ςειρος των

χεων των στερεων τουτων ουτοι οι χεοι οι πατα-

ξαντες την αιγυπτον εν παση πληγη και εν τη

ερηµω

9. κραταιουσχε και γινεσχε εις ανδρας αλλο-

ϕυλοι µηποτε δουλευσητε τοις εβραιοις καχως
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εδουλευσαν ηµιν και εσεσχε εις ανδρας και πο-

λεµησατε αυτους

10. και επολεµησαν αυτους και πταιει ανηρ

ισραηλ και εφυγεν εκαστος εις σκηνωµα αυτου

και εγενετο πληγη µεγαλη σφοδρα και επεσαν

εξ ισραηλ τριακοντα ςιλιαδες ταγµατων

11. και κιβωτος χεου εληµφχη και αµφοτεροι

υιοι ηλι απεχανον οφνι και ϕινεες

12. και εδραµεν ανηρ ιεµιναιος εκ της παρα-

ταξεως και ηλχεν εις σηλωµ εν τη ηµερα εκεινη

και τα ιµατια αυτου διερρηγοτα και γη επι της

κεφαλης αυτου

13. και ηλχεν και ιδου ηλι εκαχητο επι του

διφρου παρα την πυλην σκοπευων την οδον οτι

ην η καρδια αυτου εξεστηκυια περι της κιβω-

του του χεου και ο ανχρωπος εισηλχεν εις την

πολιν απαγγειλαι και ανεβοησεν η πολις

14. και ηκουσεν ηλι την ϕωνην της ϐοης και

ειπεν τις η ϐοη της ϕωνης ταυτης και ο ανχρω-

πος σπευσας εισηλχεν και απηγγειλεν τω ηλι

15. και ηλι υιος ενενηκοντα ετων και οι

οφχαλµοι αυτου επανεστησαν και ουκ εβλεπεν

και ειπεν ηλι τοις ανδρασιν τοις περιεστηκοσιν

αυτω τις η ϕωνη του ηςους τουτου

16. και ο ανηρ σπευσας προσηλχεν προς ηλι

και ειπεν αυτω εγω ειµι ο ηκων εκ της παρεµ-

ϐολης καγω πεφευγα εκ της παραταξεως σηµε-

ϱον και ειπεν τι το γεγονος ϱηµα τεκνον

17. και απεκριχη το παιδαριον και ειπεν πε-

ϕευγεν ανηρ ισραηλ εκ προσωπου αλλοφυλων

και εγενετο πληγη µεγαλη εν τω λαω και αµ-

ϕοτεροι οι υιοι σου τεχνηκασιν και η κιβωτος

του χεου εληµφχη

18. και εγενετο ως εµνησχη της κιβωτου του

χεου και επεσεν απο του διφρου οπισχιως εςο-

µενος της πυλης και συνετριβη ο νωτος αυτου

και απεχανεν οτι πρεσβυτης ο ανχρωπος και

ϐαρυς και αυτος εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη

19. και νυµφη αυτου γυνη ϕινεες συνειληφυια

του τεκειν και ηκουσεν την αγγελιαν οτι εληµ-

ϕχη η κιβωτος του χεου και οτι τεχνηκεν ο πε-

νχερος αυτης και ο ανηρ αυτης και ωκλασεν

και ετεκεν οτι επεστραφησαν επ αυτην ωδινες

αυτης

20. και εν τω καιρω αυτης αποχνησκει και

ειπον αυτη αι γυναικες αι παρεστηκυιαι αυτη

µη ϕοβου οτι υιον τετοκας και ουκ απεκριχη

και ουκ ενοησεν η καρδια αυτης

21. και εκαλεσεν το παιδαριον ουαι ϐαρςα-

ϐωχ υπερ της κιβωτου του χεου και υπερ του

πενχερου αυτης και υπερ του ανδρος αυτης

22. και ειπαν απωκισται δοξα ισραηλ εν τω

ληµφχηναι την κιβωτον κυριου
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5 και αλλοφυλοι ελαβον την κιβωτον του

χεου και εισηνεγκαν αυτην εξ αβεννεζερ εις

αζωτον

2. και ελαβον αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου

και εισηνεγκαν αυτην εις οικον δαγων και πα-

ϱεστησαν αυτην παρα δαγων

3. και ωρχρισαν οι αζωτιοι και εισηλχον εις

οικον δαγων και ειδον και ιδου δαγων πεπτω-

κως επι προσωπον αυτου ενωπιον κιβωτου του

χεου και ηγειραν τον δαγων και κατεστησαν εις

τον τοπον αυτου και εβαρυνχη ςειρ κυριου επι

τους αζωτιους και εβασανισεν αυτους και επα-

ταξεν αυτους εις τας εδρας αυτων την αζωτον

και τα ορια αυτης

4. και εγενετο οτε ωρχρισαν το πρωι και ιδου

δαγων πεπτωκως επι προσωπον αυτου ενωπιον

κιβωτου διαχηκης κυριου και η κεφαλη δαγων

και αµφοτερα τα ιςνη ςειρων αυτου αφηρηµενα

επι τα εµπροσχια αµαφεχ εκαστον και αµφοτε-

ϱοι οι καρποι των ςειρων αυτου πεπτωκοτες επι

το προχυρον πλην η ϱαςις δαγων υπελειφχη

5. δια τουτο ουκ επιβαινουσιν οι ιερεις δαγων

και πας ο εισπορευοµενος εις οικον δαγων επι

ϐαχµον οικου δαγων εν αζωτω εως της ηµερας

ταυτης οτι υπερβαινοντες υπερβαινουσιν

6. και εβαρυνχη ςειρ κυριου επι αζωτον και

επηγαγεν αυτοις και εξεζεσεν αυτοις εις τας να-

υς και µεσον της ςωρας αυτης ανεφυησαν µυες

και εγενετο συγςυσις χανατου µεγαλη εν τη πο-

λει

7. και ειδον οι ανδρες αζωτου οτι ουτως και

λεγουσιν οτι ου καχησεται κιβωτος του χεου

ισραηλ µεχ ηµων οτι σκληρα ςειρ αυτου εφ

ηµας και επι δαγων χεον ηµων
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8. και αποστελλουσιν και συναγουσιν τους

σατραπας των αλλοφυλων προς αυτους και λε-

γουσιν τι ποιησωµεν κιβωτω χεου ισραηλ και

λεγουσιν οι γεχχαιοι µετελχετω κιβωτος του χε-

ου προς ηµας και µετηλχεν κιβωτος του χεου

εις γεχχα

9. και εγενηχη µετα το µετελχειν αυτην και

γινεται ςειρ κυριου εν τη πολει ταραςος µεγας

σφοδρα και επαταξεν τους ανδρας της πολεως

απο µικρου εως µεγαλου και επαταξεν αυτους

εις τας εδρας αυτων και εποιησαν εαυτοις οι

γεχχαιοι εδρας

10. και εξαποστελλουσιν την κιβωτον του χε-

ου εις ασκαλωνα και εγενηχη ως εισηλχεν

κιβωτος χεου εις ασκαλωνα και εβοησαν οι

ασκαλωνιται λεγοντες τι απεστρεψατε προς

ηµας την κιβωτον του χεου ισραηλ χανατωσαι

ηµας και τον λαον ηµων

11. και εξαποστελλουσιν και συναγουσιν τους

σατραπας των αλλοφυλων και ειπον εξαποστε-

ιλατε την κιβωτον του χεου ισραηλ και καχι-

σατω εις τον τοπον αυτης και ου µη χανατωση

ηµας και τον λαον ηµων οτι εγενηχη συγςυσις

χανατου εν ολη τη πολει ϐαρεια σφοδρα ως

εισηλχεν κιβωτος χεου ισραηλ εκει

12. και οι Ϲωντες και ουκ αποχανοντες επλη-

γησαν εις τας εδρας και ανεβη η κραυγη της

πολεως εις τον ουρανον

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-1sm6*
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6 και ην η κιβωτος εν αγρω των αλλοφυλων

επτα µηνας και εξεζεσεν η γη αυτων µυας

2. και καλουσιν αλλοφυλοι τους ιερεις και το-

υς µαντεις και τους επαοιδους αυτων λεγοντες

τι ποιησωµεν τη κιβωτω κυριου γνωρισατε ηµιν

εν τινι αποστελουµεν αυτην εις τον τοπον αυτης

3. και ειπαν ει εξαπεστελλετε υµεις την κιβω-

τον διαχηκης κυριου χεου ισραηλ µη δη εξαπο-

στειλητε αυτην κενην αλλα αποδιδοντες απο-

δοτε αυτη της ϐασανου και τοτε ιαχησεσχε και

εξιλασχησεται υµιν µη ουκ αποστη η ςειρ αυτου

αφ υµων

4. και λεγουσιν τι το της ϐασανου αποδωσοµεν

αυτη και ειπαν κατ αριχµον των σατραπων των

αλλοφυλων πεντε εδρας ςρυσας οτι πταισµα εν

υµιν και τοις αρςουσιν υµων και τω λαω

5. και µυς ςρυσους οµοιωµα των µυων υµων

των διαφχειροντων την γην και δωσετε τω κυ-

ϱιω δοξαν οπως κουφιση την ςειρα αυτου αφ

υµων και απο των χεων υµων και απο της γης

υµων

6. και ινα τι ϐαρυνετε τας καρδιας υµων ως

εβαρυνεν αιγυπτος και ϕαραω την καρδιαν αυ-

των ουςι οτε ενεπαιξεν αυτοις εξαπεστειλαν αυ-

τους και απηλχον

7. και νυν λαβετε και ποιησατε αµαξαν καινην

και δυο ϐοας πρωτοτοκουσας ανευ των τεκνων

και Ϲευξατε τας ϐοας εν τη αµαξη και απαγαγετε

τα τεκνα απο οπισχεν αυτων εις οικον

8. και ληµψεσχε την κιβωτον και χησετε αυ-

την επι την αµαξαν και τα σκευη τα ςρυσα απο-

δωσετε αυτη της ϐασανου και χησετε εν χεµατι

ϐερσεςχαν εκ µερους αυτης και εξαποστελειτε

αυτην και απελασατε αυτην και απελευσεται

9. και οψεσχε ει εις οδον οριων αυτης πορευ-

σεται κατα ϐαιχσαµυς αυτος πεποιηκεν ηµιν

την κακιαν ταυτην την µεγαλην και εαν µη και

γνωσοµεχα οτι ου ςειρ αυτου ηπται ηµων αλλα

συµπτωµα τουτο γεγονεν ηµιν

10. και εποιησαν οι αλλοφυλοι ουτως και

ελαβον δυο ϐοας πρωτοτοκουσας και εζευξαν

αυτας εν τη αµαξη και τα τεκνα αυτων απεκω-

λυσαν εις οικον

11. και εχεντο την κιβωτον επι την αµαξαν και

το χεµα εργαβ και τους µυς τους ςρυσους

12. και κατευχυναν αι ϐοες εν τη οδω εις οδον

ϐαιχσαµυς εν τριβω ενι επορευοντο και εκο-

πιων και ου µεχισταντο δεξια ουδε αριστερα και

οι σατραπαι των αλλοφυλων επορευοντο οπισω

αυτης εως οριων ϐαιχσαµυς

13. και οι εν ϐαιχσαµυς εχεριζον χερισµον

πυρων εν κοιλαδι και ηραν οφχαλµους αυτων

και ειδον κιβωτον κυριου και ηυφρανχησαν εις

απαντησιν αυτης

14. και η αµαξα εισηλχεν εις αγρον ωσηε τον

εν ϐαιχσαµυς και εστησαν εκει παρ αυτη λιχον

µεγαν και σςιζουσιν τα ξυλα της αµαξης και τας

ϐοας ανηνεγκαν εις ολοκαυτωσιν τω κυριω

15. και οι λευιται ανηνεγκαν την κιβωτον του

κυριου και το χεµα εργαβ µετ αυτης και τα επ
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αυτης σκευη τα ςρυσα και εχεντο επι του λιχου

του µεγαλου και οι ανδρες ϐαιχσαµυς ανηνεγ-

καν ολοκαυτωσεις και χυσιας εν τη ηµερα εκε-

ινη τω κυριω

16. και οι πεντε σατραπαι των αλλοφυλων

εωρων και ανεστρεψαν εις ασκαλωνα τη ηµερα

εκεινη

17. και αυται αι εδραι αι ςρυσαι ας απεδωκαν

οι αλλοφυλοι της ϐασανου τω κυριω της αζω-

του µιαν της γαζης µιαν της ασκαλωνος µιαν

της γεχ µιαν της ακκαρων µιαν

18. και µυς οι ςρυσοι κατ αριχµον πασων πο-

λεων των αλλοφυλων των πεντε σατραπων εκ

πολεως εστερεωµενης και εως κωµης του ϕερε-

Ϲαιου και εως λιχου του µεγαλου ου επεχηκαν

επ αυτου την κιβωτον διαχηκης κυριου του εν

αγρω ωσηε του ϐαιχσαµυσιτου

19. και ουκ ησµενισαν οι υιοι ιεςονιου εν τοις

ανδρασιν ϐαιχσαµυς οτι ειδαν κιβωτον κυριου

και επαταξεν εν αυτοις εβδοµηκοντα ανδρας

και πεντηκοντα ςιλιαδας ανδρων και επενχη-

σεν ο λαος οτι επαταξεν κυριος εν τω λαω πλη-

γην µεγαλην σφοδρα

20. και ειπαν οι ανδρες οι εκ ϐαιχσαµυς τις

δυνησεται διελχειν ενωπιον κυριου του αγιου

τουτου και προς τινα αναβησεται κιβωτος κυ-

ϱιου αφ ηµων

21. και αποστελλουσιν αγγελους προς τους

κατοικουντας καριαχιαριµ λεγοντες απεστρο-

ϕασιν αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου καταβητε

και αναγαγετε αυτην προς εαυτους

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-1sm7*
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Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
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7 και ερςονται οι ανδρες καριαχιαριµ και

αναγουσιν την κιβωτον διαχηκης κυριου και

εισαγουσιν αυτην εις οικον αµιναδαβ τον εν τω

ϐουνω και τον ελεαζαρ υιον αυτου ηγιασαν ϕυ-

λασσειν την κιβωτον διαχηκης κυριου

2. και εγενηχη αφ ης ηµερας ην η κιβωτος εν

καριαχιαριµ επληχυναν αι ηµεραι και εγενον-

το εικοσι ετη και επεβλεψεν πας οικος ισραηλ

οπισω κυριου

3. και ειπεν σαµουηλ προς παντα οικον

ισραηλ λεγων ει εν ολη καρδια υµων υµεις

επιστρεφετε προς κυριον περιελετε τους χεους

τους αλλοτριους εκ µεσου υµων και τα αλση

και ετοιµασατε τας καρδιας υµων προς κυριον

και δουλευσατε αυτω µονω και εξελειται υµας

εκ ςειρος αλλοφυλων

4. και περιειλον οι υιοι ισραηλ τας ϐααλιµ και

τα αλση ασταρωχ και εδουλευσαν κυριω µονω

5. και ειπεν σαµουηλ αχροισατε παντα ισραηλ

εις µασσηφαχ και προσευξοµαι περι υµων προς

κυριον

6. και συνηςχησαν εις µασσηφαχ και υδρευ-

ονται υδωρ και εξεςεαν ενωπιον κυριου επι την

γην και ενηστευσαν εν τη ηµερα εκεινη και

ειπαν ηµαρτηκαµεν ενωπιον κυριου και εδικα-

Ϲεν σαµουηλ τους υιους ισραηλ εις µασσηφαχ

7. και ηκουσαν οι αλλοφυλοι οτι συνηχρο-

ισχησαν παντες οι υιοι ισραηλ εις µασση-

ϕαχ και ανεβησαν σατραπαι αλλοφυλων επι

ισραηλ και ακουουσιν οι υιοι ισραηλ και εφο-

ϐηχησαν απο προσωπου αλλοφυλων

8. και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς σαµουηλ µη

παρασιωπησης αφ ηµων του µη ϐοαν προς κυ-

ϱιον χεον σου και σωσει ηµας εκ ςειρος αλλο-

ϕυλων

9. και ελαβεν σαµουηλ αρνα γαλαχηνον ενα

και ανηνεγκεν αυτον ολοκαυτωσιν συν παντι

τω λαω τω κυριω και εβοησεν σαµουηλ προς

κυριον περι ισραηλ και επηκουσεν αυτου κυ-

ϱιος

10. και ην σαµουηλ αναφερων την ολοκαυ-

τωσιν και αλλοφυλοι προσηγον εις πολεµον επι

ισραηλ και εβροντησεν κυριος εν ϕωνη µεγαλη

εν τη ηµερα εκεινη επι τους αλλοφυλους και

συνεςυχησαν και επταισαν ενωπιον ισραηλ

11. και εξηλχαν ανδρες ισραηλ εκ µασσηφαχ

και κατεδιωξαν τους αλλοφυλους και επατα-

ξαν αυτους εως υποκατω του ϐαιχςορ

12. και ελαβεν σαµουηλ λιχον ενα και εστη-

σεν αυτον ανα µεσον µασσηφαχ και ανα µεσον

της παλαιας και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αβε-

νεζερ λιχος του ϐοηχου και ειπεν εως ενταυχα

εβοηχησεν ηµιν κυριος

13. και εταπεινωσεν κυριος τους αλλοφυλο-

υς και ου προσεχεντο ετι προσελχειν εις οριον

ισραηλ και εγενηχη ςειρ κυριου επι τους αλλο-

ϕυλους πασας τας ηµερας του σαµουηλ
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14. και απεδοχησαν αι πολεις ας ελαβον οι

αλλοφυλοι παρα των υιων ισραηλ και απεδω-

καν αυτας τω ισραηλ απο ασκαλωνος εως αζοβ

και το οριον ισραηλ αφειλαντο εκ ςειρος αλ-

λοφυλων και ην ειρηνη ανα µεσον ισραηλ και

ανα µεσον του αµορραιου

15. και εδικαζεν σαµουηλ τον ισραηλ πασας

τας ηµερας της Ϲωης αυτου

16. και επορευετο κατ ενιαυτον ενιαυτον και

εκυκλου ϐαιχηλ και την γαλγαλα και την µασ-

σηφαχ και εδικαζεν τον ισραηλ εν πασι τοις

ηγιασµενοις τουτοις

17. η δε αποστροφη αυτου εις αρµαχαιµ οτι

εκει ην ο οικος αυτου και εδικαζεν εκει τον

ισραηλ και ωκοδοµησεν εκει χυσιαστηριον τω

κυριω

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-1sm8*
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8 και εγενετο ως εγηρασεν σαµουηλ και κα-

τεστησεν τους υιους αυτου δικαστας τω ισραηλ

2. και ταυτα τα ονοµατα των υιων αυτου πρω-

τοτοκος ιωηλ και ονοµα του δευτερου αβια δι-

κασται εν ϐηρσαβεε

3. και ουκ επορευχησαν οι υιοι αυτου εν οδω

αυτου και εξεκλιναν οπισω της συντελειας και

ελαµβανον δωρα και εξεκλινον δικαιωµατα

4. και συναχροιζονται ανδρες ισραηλ και πα-

ϱαγινονται εις αρµαχαιµ προς σαµουηλ

5. και ειπαν αυτω ιδου συ γεγηρακας και οι

υιοι σου ου πορευονται εν τη οδω σου και νυν

καταστησον εφ ηµας ϐασιλεα δικαζειν ηµας

καχα και τα λοιπα εχνη

6. και ην πονηρον το ϱηµα εν οφχαλµοις

σαµουηλ ως ειπαν δος ηµιν ϐασιλεα δικαζειν

ηµας και προσηυξατο σαµουηλ προς κυριον

7. και ειπεν κυριος προς σαµουηλ ακουε της

ϕωνης του λαου καχα αν λαλησωσιν σοι οτι

ου σε εξουχενηκασιν αλλ η εµε εξουδενωκασιν

του µη ϐασιλευειν επ αυτων

8. κατα παντα τα ποιηµατα α εποιησαν µοι αφ

ης ηµερας ανηγαγον αυτους εξ αιγυπτου εως

της ηµερας ταυτης και εγκατελιπον µε και εδο-

υλευον χεοις ετεροις ουτως αυτοι ποιουσιν και

σοι

9. και νυν ακουε της ϕωνης αυτων πλην οτι

διαµαρτυροµενος διαµαρτυρη αυτοις και απαγ-

γελεις αυτοις το δικαιωµα του ϐασιλεως ος ϐα-

σιλευσει επ αυτους

10. και ειπεν σαµουηλ παν το ϱηµα κυριου

προς τον λαον τους αιτουντας παρ αυτου ϐασι-

λεα

11. και ειπεν τουτο εσται το δικαιωµα του ϐα-

σιλεως ος ϐασιλευσει εφ υµας τους υιους υµων

ληµψεται και χησεται αυτους εν αρµασιν αυ-

του και ιππευσιν αυτου και προτρεςοντας των

αρµατων αυτου

12. και χεσχαι αυτους εαυτω ςιλιαρςους και

εκατονταρςους και χεριζειν χερισµον αυτου και

τρυγαν τρυγητον αυτου και ποιειν σκευη πολε-

µικα αυτου και σκευη αρµατων αυτου

13. και τας χυγατερας υµων ληµψεται εις µυ-

ϱεψους και εις µαγειρισσας και εις πεσσουσας

14. και τους αγρους υµων και τους αµπελω-

νας υµων και τους ελαιωνας υµων τους αγαχο-

υς ληµψεται και δωσει τοις δουλοις αυτου

15. και τα σπερµατα υµων και τους αµπελω-

νας υµων αποδεκατωσει και δωσει τοις ευνο-

υςοις αυτου και τοις δουλοις αυτου

16. και τους δουλους υµων και τας δουλας

υµων και τα ϐουκολια υµων τα αγαχα και τους

ονους υµων ληµψεται και αποδεκατωσει εις τα

εργα αυτου

17. και τα ποιµνια υµων αποδεκατωσει και

υµεις εσεσχε αυτω δουλοι

18. και ϐοησεσχε εν τη ηµερα εκεινη εκ προ-

σωπου ϐασιλεως υµων ου εξελεξασχε εαυτοις

και ουκ επακουσεται κυριος υµων εν ταις ηµε-

ϱαις εκειναις οτι υµεις εξελεξασχε εαυτοις ϐα-

σιλεα

19. και ουκ ηβουλετο ο λαος ακουσαι του σα-

µουηλ και ειπαν αυτω ουςι αλλ η ϐασιλευς εσ-

ται εφ ηµας

20. και εσοµεχα και ηµεις κατα παντα τα εχνη

και δικασει ηµας ϐασιλευς ηµων και εξελευσε-

ται εµπροσχεν ηµων και πολεµησει τον πολε-

µον ηµων

21. και ηκουσεν σαµουηλ παντας τους λογο-

υς του λαου και ελαλησεν αυτους εις τα ωτα

κυριου

22. και ειπεν κυριος προς σαµουηλ ακουε της

ϕωνης αυτων και ϐασιλευσον αυτοις ϐασιλεα
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και ειπεν σαµουηλ προς ανδρας ισραηλ απο-

τρεςετω εκαστος εις την πολιν αυτου

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-1sm9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ην ανηρ εξ υιων ϐενιαµιν και ονοµα

αυτω κις υιος αβιηλ υιου σαρεδ υιου ϐαςιρ υιου

αφεκ υιου ανδρος ιεµιναιου ανηρ δυνατος

2. και τουτω υιος και ονοµα αυτω σαουλ ευµε-

γεχης ανηρ αγαχος και ουκ ην εν υιοις ισραηλ

αγαχος υπερ αυτον υπερ ωµιαν και επανω υψη-

λος υπερ πασαν την γην

3. και απωλοντο αι ονοι κις πατρος σαουλ και

ειπεν κις προς σαουλ τον υιον αυτου λαβε µε-

τα σεαυτου εν των παιδαριων και αναστητε και

πορευχητε και Ϲητησατε τας ονους

4. και διηλχον δι ορους εφραιµ και διηλχον

δια της γης σελςα και ους ευρον και διηλχον

δια της γης εασακεµ και ουκ ην και διηλχον

δια της γης ιακιµ και ους ευρον

5. αυτων ελχοντων εις την σιφ και σαουλ

ειπεν τω παιδαριω αυτου τω µετ αυτου δευρο

και αναστρεψωµεν µη ανεις ο πατηρ µου τας

ονους ϕροντιζη περι ηµων

6. και ειπεν αυτω το παιδαριον ιδου δη ανχρω-

πος του χεου εν τη πολει ταυτη και ο ανχρω-

πος ενδοξος παν ο εαν λαληση παραγινοµενον

παρεσται και νυν πορευχωµεν οπως απαγγειλη

ηµιν την οδον ηµων εφ ην επορευχηµεν επ αυ-

την

7. και ειπεν σαουλ τω παιδαριω αυτου τω

µετ αυτου και ιδου πορευσοµεχα και τι οισοµεν

τω ανχρωπω του χεου οτι οι αρτοι εκλελοιπα-

σιν εκ των αγγειων ηµων και πλειον ουκ εστιν

µεχ ηµων εισενεγκειν τω ανχρωπω του χεου το

υπαρςον ηµιν

8. και προσεχετο το παιδαριον αποκριχηναι

τω σαουλ και ειπεν ιδου ευρηται εν τη ςειρι

µου τεταρτον σικλου αργυριου και δωσεις τω

ανχρωπω του χεου και απαγγελει ηµιν την οδον

ηµων

9. και εµπροσχεν εν ισραηλ ταδε ελεγεν εκα-

στος εν τω πορευεσχαι επερωταν τον χεον δευ-

ϱο πορευχωµεν προς τον ϐλεποντα οτι τον προ-

ϕητην εκαλει ο λαος εµπροσχεν ο ϐλεπων

10. και ειπεν σαουλ προς το παιδαριον αυ-

του αγαχον το ϱηµα δευρο και πορευχωµεν και

επορευχησαν εις την πολιν ου ην εκει ο ανχρω-

πος του χεου

11. αυτων αναβαινοντων την αναβασιν της

πολεως και αυτοι ευρισκουσιν τα κορασια

εξεληλυχοτα υδρευσασχαι υδωρ και λεγουσιν

αυταις ει εστιν ενταυχα ο ϐλεπων

12. και απεκριχη τα κορασια αυτοις και λε-

γουσιν αυτοις εστιν ιδου κατα προσωπον υµων

νυν δια την ηµεραν ηκει εις την πολιν οτι χυσια

σηµερον τω λαω εν ϐαµα

13. ως αν εισελχητε την πολιν ουτως ευρησε-

τε αυτον εν τη πολει πριν αναβηναι αυτον εις

ϐαµα του ϕαγειν οτι ου µη ϕαγη ο λαος εως

του εισελχειν αυτον οτι ουτος ευλογει την χυ-

σιαν και µετα ταυτα εσχιουσιν οι ξενοι και νυν

αναβητε οτι δια την ηµεραν ευρησετε αυτον

14. και αναβαινουσιν την πολιν αυτων εισπο-

ϱευοµενων εις µεσον της πολεως και ιδου σα-

µουηλ εξηλχεν εις απαντησιν αυτων του ανα-

ϐηναι εις ϐαµα

15. και κυριος απεκαλυψεν το ωτιον σαµουηλ

ηµερα µια εµπροσχεν του ελχειν προς αυτον

σαουλ λεγων

16. ως ο καιρος αυριον αποστελω προς σε αν-

δρα εκ γης ϐενιαµιν και ςρισεις αυτον εις αρ-

ςοντα επι τον λαον µου ισραηλ και σωσει τον

λαον µου εκ ςειρος αλλοφυλων οτι επεβλεψα

επι την ταπεινωσιν του λαου µου οτι ηλχεν ϐοη

αυτων προς µε

17. και σαµουηλ ειδεν τον σαουλ και κυριος

απεκριχη αυτω ιδου ο ανχρωπος ον ειπα σοι

ουτος αρξει εν τω λαω µου

18. και προσηγαγεν σαουλ προς σαµουηλ εις

µεσον της πολεως και ειπεν απαγγειλον δη πο-

ιος ο οικος του ϐλεποντος

19. και απεκριχη σαµουηλ τω σαουλ και

ειπεν εγω ειµι αυτος αναβηχι εµπροσχεν µου

εις ϐαµα και ϕαγε µετ εµου σηµερον και εξαπο-

στελω σε πρωι και παντα τα εν τη καρδια σου

απαγγελω σοι

20. και περι των ονων σου των απολωλυιων

σηµερον τριταιων µη χης την καρδιαν σου αυ-

ταις οτι ευρηνται και τινι τα ωραια του ισραηλ

ου σοι και τω οικω του πατρος σου
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21. και απεκριχη σαουλ και ειπεν ουςι ανδρος

υιος ιεµιναιου εγω ειµι του µικρου σκηπτρου

ϕυλης ισραηλ και της ϕυλης της ελαςιστης εξ

ολου σκηπτρου ϐενιαµιν και ινα τι ελαλησας

προς εµε κατα το ϱηµα τουτο

22. και ελαβεν σαµουηλ τον σαουλ και το

παιδαριον αυτου και εισηγαγεν αυτους εις το

καταλυµα και εχετο αυτοις τοπον εν πρωτοις

των κεκληµενων ωσει εβδοµηκοντα ανδρων

23. και ειπεν σαµουηλ τω µαγειρω δος µοι την

µεριδα ην εδωκα σοι ην ειπα σοι χειναι αυτην

παρα σοι

24. και υψωσεν ο µαγειρος την κωλεαν και

παρεχηκεν αυτην ενωπιον σαουλ και ειπεν σα-

µουηλ τω σαουλ ιδου υπολειµµα παραχες αυτο

ενωπιον σου και ϕαγε οτι εις µαρτυριον τεχειται

σοι παρα τους αλλους αποκνιζε και εφαγεν σα-

ουλ µετα σαµουηλ εν τη ηµερα εκεινη

25. και κατεβη εκ της ϐαµα εν τη πολει και

διεστρωσαν τω σαουλ επι τω δωµατι

26. και εκοιµηχη και εγενετο ως ανεβαινεν ο

ορχρος και εκαλεσεν σαµουηλ τον σαουλ επι

τω δωµατι λεγων αναστα και εξαποστελω σε και

ανεστη σαουλ και εξηλχεν αυτος και σαµουηλ

εως εξω

27. αυτων καταβαινοντων εις µερος της πο-

λεως και σαµουηλ ειπεν τω σαουλ ειπον τω νε-

ανισκω και διελχετω εµπροσχεν ηµων και συ

στηχι ως σηµερον και ακουσον ϱηµα χεου

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-1sm10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ελαβεν σαµουηλ τον ϕακον του ελα-

ιου και επεςεεν επι την κεφαλην αυτου και

εφιλησεν αυτον και ειπεν αυτω ουςι κεςρικεν

σε κυριος εις αρςοντα επι τον λαον αυτου επι

ισραηλ και συ αρξεις εν λαω κυριου και συ

σωσεις αυτον εκ ςειρος εςχρων αυτου κυκλο-

χεν και τουτο σοι το σηµειον οτι εςρισεν σε κυ-

ϱιος επι κληρονοµιαν αυτου εις αρςοντα

2. ως αν απελχης σηµερον απ εµου και ευρη-

σεις δυο ανδρας προς τοις ταφοις ϱαςηλ εν τω

οριω ϐενιαµιν αλλοµενους µεγαλα και ερουσιν

σοι ευρηνται αι ονοι ας επορευχητε Ϲητειν και

ιδου ο πατηρ σου αποτετινακται το ϱηµα των

ονων και εδαψιλευσατο δι υµας λεγων τι πο-

ιησω υπερ του υιου µου

3. και απελευσει εκειχεν και επεκεινα ηξεις

εως της δρυος χαβωρ και ευρησεις εκει τρεις

ανδρας αναβαινοντας προς τον χεον εις ϐαιχηλ

ενα αιροντα τρια αιγιδια και ενα αιροντα τρια

αγγεια αρτων και ενα αιροντα ασκον οινου

4. και ερωτησουσιν σε τα εις ειρηνην και

δωσουσιν σοι δυο απαρςας αρτων και ληµψη

εκ της ςειρος αυτων

5. και µετα ταυτα εισελευση εις τον ϐουνον

του χεου ου εστιν εκει το αναστηµα των αλλο-

ϕυλων εκει νασιβ ο αλλοφυλος και εσται ως

αν εισελχητε εκει εις την πολιν και απαντησε-

ις ςορω προφητων καταβαινοντων εκ της ϐαµα

και εµπροσχεν αυτων ναβλα και τυµπανον και

αυλος και κινυρα και αυτοι προφητευοντες

6. και εφαλειται επι σε πνευµα κυριου και

προφητευσεις µετ αυτων και στραφηση εις αν-

δρα αλλον

7. και εσται οταν ηξει τα σηµεια ταυτα επι σε

ποιει παντα οσα εαν ευρη η ςειρ σου οτι χεος

µετα σου

8. και καταβηση εµπροσχεν της γαλγαλα και

ιδου καταβαινω προς σε ανενεγκειν ολοκαυτω-

σιν και χυσιας ειρηνικας επτα ηµερας διαλειψ-

εις εως του ελχειν µε προς σε και γνωρισω σοι

α ποιησεις

9. και εγενηχη ωστε επιστραφηναι τω ωµω αυ-

του απελχειν απο σαµουηλ µετεστρεψεν αυτω ο

χεος καρδιαν αλλην και ηλχεν παντα τα σηµε-

ια εν τη ηµερα εκεινη

10. και ερςεται εκειχεν εις τον ϐουνον και

ιδου ςορος προφητων εξ εναντιας αυτου και

ηλατο επ αυτον πνευµα χεου και επροφητευσεν

εν µεσω αυτων

11. και εγενηχησαν παντες οι ειδοτες αυτον

εςχες και τριτην και ειδον και ιδου αυτος εν

µεσω των προφητων και ειπεν ο λαος εκαστος

προς τον πλησιον αυτου τι τουτο το γεγονος τω

υιω κις η και σαουλ εν προφηταις

12. και απεκριχη τις αυτων και ειπεν και τις

πατηρ αυτου δια τουτο εγενηχη εις παραβολην

η και σαουλ εν προφηταις

13. και συνετελεσεν προφητευων και ερςεται

εις τον ϐουνον
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14. και ειπεν ο οικειος αυτου προς αυτον και

προς το παιδαριον αυτου που επορευχητε και

ειπαν Ϲητειν τας ονους και ειδαµεν οτι ουκ εισιν

και εισηλχοµεν προς σαµουηλ

15. και ειπεν ο οικειος προς σαουλ απαγγε-

ιλον δη µοι τι ειπεν σοι σαµουηλ

16. και ειπεν σαουλ προς τον οικειον αυτου

απηγγειλεν απαγγελλων µοι οτι ευρηνται αι

ονοι το δε ϱηµα της ϐασιλειας ουκ απηγγειλεν

αυτω

17. και παρηγγειλεν σαµουηλ παντι τω λαω

προς κυριον εις µασσηφα

18. και ειπεν προς υιους ισραηλ ταδε ειπεν

κυριος ο χεος ισραηλ λεγων εγω ανηγαγον τους

υιους ισραηλ εξ αιγυπτου και εξειλαµην υµας

εκ ςειρος ϕαραω ϐασιλεως αιγυπτου και εκ πα-

σων των ϐασιλειων των χλιβουσων υµας

19. και υµεις σηµερον εξουχενηκατε τον χε-

ον ος αυτος εστιν υµων σωτηρ εκ παντων των

κακων υµων και χλιψεων υµων και ειπατε ουςι

αλλ η οτι ϐασιλεα στησεις εφ ηµων και νυν κα-

ταστητε ενωπιον κυριου κατα τα σκηπτρα υµων

και κατα τας ϕυλας υµων

20. και προσηγαγεν σαµουηλ παντα τα σκηπ-

τρα ισραηλ και κατακληρουται σκηπτρον ϐε-

νιαµιν

21. και προσαγει σκηπτρον ϐενιαµιν εις ϕυ-

λας και κατακληρουται ϕυλη µατταρι και προ-

σαγουσιν την ϕυλην µατταρι εις ανδρας και κα-

τακληρουται σαουλ υιος κις και εζητει αυτον

και ους ευρισκετο

22. και επηρωτησεν σαµουηλ ετι εν κυριω ει

ερςεται ο ανηρ ενταυχα και ειπεν κυριος ιδου

αυτος κεκρυπται εν τοις σκευεσιν

23. και εδραµεν και λαµβανει αυτον εκειχεν

και κατεστησεν εν µεσω του λαου και υψωχη

υπερ παντα τον λαον υπερ ωµιαν και επανω

24. και ειπεν σαµουηλ προς παντα τον λαον ει

εορακατε ον εκλελεκται εαυτω κυριος οτι ουκ

εστιν αυτω οµοιος εν πασιν υµιν και εγνωσαν

πας ο λαος και ειπαν Ϲητω ο ϐασιλευς

25. και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον το δικα-

ιωµα του ϐασιλεως και εγραψεν εν ϐιβλιω και

εχηκεν ενωπιον κυριου και εξαπεστειλεν σαµο-

υηλ παντα τον λαον και απηλχεν εκαστος εις

τον τοπον αυτου

26. και σαουλ απηλχεν εις τον οικον αυτου

εις γαβαα και επορευχησαν υιοι δυναµεων ων

ηψατο κυριος καρδιας αυτων µετα σαουλ

27. και υιοι λοιµοι ειπαν τι σωσει ηµας ουτος

και ητιµασαν αυτον και ουκ ηνεγκαν αυτω

δωρα

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-1sm11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και εγενηχη ως µετα µηνα και ανεβη

ναας ο αµµανιτης και παρεµβαλλει επι ιαβις

γαλααδ και ειπον παντες οι ανδρες ιαβις προς

ναας τον αµµανιτην διαχου ηµιν διαχηκην και

δουλευσοµεν σοι

2. και ειπεν προς αυτους ναας ο αµµανιτης εν

ταυτη διαχησοµαι υµιν διαχηκην εν τω εξορυ-

ξαι υµων παντα οφχαλµον δεξιον και χησοµαι

ονειδος επι ισραηλ

3. και λεγουσιν αυτω οι ανδρες ιαβις ανες

ηµιν επτα ηµερας και αποστελουµεν αγγελους

εις παν οριον ισραηλ εαν µη η ο σωζων ηµας

εξελευσοµεχα προς υµας

4. και ερςονται οι αγγελοι εις γαβαα προς σα-

ουλ και λαλουσιν τους λογους εις τα ωτα του

λαου και ηραν πας ο λαος την ϕωνην αυτων

και εκλαυσαν

5. και ιδου σαουλ ηρςετο µετα το πρωι εξ

αγρου και ειπεν σαουλ τι οτι κλαιει ο λαος και

διηγουνται αυτω τα ϱηµατα των υιων ιαβις

6. και εφηλατο πνευµα κυριου επι σαουλ ως

ηκουσεν τα ϱηµατα ταυτα και εχυµωχη επ αυ-

τους οργη αυτου σφοδρα

7. και ελαβεν δυο ϐοας και εµελισεν αυτας

και απεστειλεν εις παν οριον ισραηλ εν ςειρι

αγγελων λεγων ος ουκ εστιν εκπορευοµενος

οπισω σαουλ και οπισω σαµουηλ κατα ταδε πο-

ιησουσιν τοις ϐουσιν αυτου και επηλχεν εκστα-

σις κυριου επι τον λαον ισραηλ και εβοησαν ως

ανηρ εις

8. και επισκεπτεται αυτους αβιεζεκ εν ϐαµα

παν ανδρα ισραηλ εξακοσιας ςιλιαδας και αν-

δρας ιουδα εβδοµηκοντα ςιλιαδας

9. και ειπεν τοις αγγελοις τοις ερςοµενοις ταδε

ερειτε τοις ανδρασιν ιαβις αυριον υµιν η σωτη-

ϱια διαχερµαναντος του ηλιου και ηλχον οι
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αγγελοι εις την πολιν και απαγγελλουσιν τοις

ανδρασιν ιαβις και ευφρανχησαν

10. και ειπαν οι ανδρες ιαβις προς ναας τον

αµµανιτην αυριον εξελευσοµεχα προς υµας και

ποιησετε ηµιν το αγαχον ενωπιον υµων

11. και εγενηχη µετα την αυριον και εχετο σα-

ουλ τον λαον εις τρεις αρςας και εισπορευονται

µεσον της παρεµβολης εν ϕυλακη τη πρωινη

και ετυπτον τους υιους αµµων εως διεχερµανχη

η ηµερα και εγενηχησαν οι υπολελειµµενοι διε-

σπαρησαν και ους υπελειφχησαν εν αυτοις δυο

κατα το αυτο

12. και ειπεν ο λαος προς σαµουηλ τις ο ειπας

οτι σαουλ ου ϐασιλευσει ηµων παραδος τους

ανδρας και χανατωσοµεν αυτους

13. και ειπεν σαουλ ουκ αποχανειται ουδεις

εν τη ηµερα ταυτη οτι σηµερον κυριος εποιησεν

σωτηριαν εν ισραηλ

14. και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον λε-

γων πορευχωµεν εις γαλγαλα και εγκαινισω-

µεν εκει την ϐασιλειαν

15. και επορευχη πας ο λαος εις γαλγαλα

και εςρισεν σαµουηλ εκει τον σαουλ εις ϐασι-

λεα ενωπιον κυριου εν γαλγαλοις και εχυσεν

εκει χυσιας και ειρηνικας ενωπιον κυριου και

ευφρανχη σαµουηλ και πας ισραηλ ωστε λιαν

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-1sm12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ειπεν σαµουηλ προς παντα ανδρα

ισραηλ ιδου ηκουσα ϕωνης υµων εις παντα οσα

ειπατε µοι και εβασιλευσα εφ υµας ϐασιλεα

2. και εκλεγεται σαουλ εαυτω τρεις ςιλιαδας

ανδρων εκ των ανδρων ισραηλ και ησαν µε-

τα σαουλ δισςιλιοι εν µαςεµας και εν τω ορει

ϐαιχηλ ςιλιοι ησαν µετα ιωναχαν εν γαβεε του

ϐενιαµιν και το καταλοιπον του λαου εξαπεστε-

ιλεν εκαστον εις το σκηνωµα αυτου

3. και επαταξεν ιωναχαν τον νασιβ τον αλλο-

ϕυλον τον εν τω ϐουνω και ακουουσιν οι αλλο-

ϕυλοι και σαουλ σαλπιγγι σαλπιζει εις πασαν

την γην λεγων ηχετηκασιν οι δουλοι

4. και πας ισραηλ ηκουσεν λεγοντων πεπα-

ικεν σαουλ τον νασιβ τον αλλοφυλον και ησςυ-

νχησαν ισραηλ εν τοις αλλοφυλοις και ανε-

ϐοησαν ο λαος οπισω σαουλ εν γαλγαλοις

5. και οι αλλοφυλοι συναγονται εις πολεµον

επι ισραηλ και αναβαινουσιν επι ισραηλ τρια-

κοντα ςιλιαδες αρµατων και εξ ςιλιαδες ιππεων

και λαος ως η αµµος η παρα την χαλασσαν τω

πληχει και αναβαινουσιν και παρεµβαλλουσιν

εν µαςεµας εξ εναντιας ϐαιχων κατα νοτου

6. και ανηρ ισραηλ ειδεν οτι στενως αυτω µη

προσαγειν αυτον και εκρυβη ο λαος εν τοις

σπηλαιοις και εν ταις µανδραις και εν ταις πε-

τραις και εν τοις ϐοχροις και εν τοις λακκοις

7. και οι διαβαινοντες διεβησαν τον ιορδανην

εις γην γαδ και γαλααδ και σαουλ ετι ην εν

γαλγαλοις και πας ο λαος εξεστη οπισω αυτου

8. και διελιπεν επτα ηµερας τω µαρτυριω ως

ειπεν σαµουηλ και ου παρεγενετο σαµουηλ εις

γαλγαλα και διεσπαρη ο λαος αυτου απ αυτου

9. και ειπεν σαουλ προσαγαγετε οπως ποιησω

ολοκαυτωσιν και ειρηνικας και ανηνεγκεν την

ολοκαυτωσιν

10. και εγενετο ως συνετελεσεν αναφερων

την ολοκαυτωσιν και σαµουηλ παραγινεται και

εξηλχεν σαουλ εις απαντησιν αυτω ευλογησαι

αυτον

11. και ειπεν σαµουηλ τι πεποιηκας και ειπεν

σαουλ οτι ειδον ως διεσπαρη ο λαος απ εµου

και συ ου παρεγενου ως διεταξω εν τω µαρτυριω

των ηµερων και οι αλλοφυλοι συνηςχησαν εις

µαςεµας

12. και ειπα νυν καταβησονται οι αλλοφυ-

λοι προς µε εις γαλγαλα και του προσωπου του

κυριου ουκ εδεηχην και ενεκρατευσαµην και

ανηνεγκα την ολοκαυτωσιν

13. και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ µεµαταιω-

ται σοι οτι ουκ εφυλαξας την εντολην µου ην

ενετειλατο σοι κυριος ως νυν ητοιµασεν κυριος

την ϐασιλειαν σου εως αιωνος επι ισραηλ

14. και νυν η ϐασιλεια σου ου στησεται και

Ϲητησει κυριος εαυτω ανχρωπον κατα την καρ-

διαν αυτου και εντελειται κυριος αυτω εις αρ-

ςοντα επι τον λαον αυτου οτι ουκ εφυλαξας οσα

ενετειλατο σοι κυριος

15. και ανεστη σαµουηλ και απηλχεν εκ

γαλγαλων εις οδον αυτου και το καταλειµµα

του λαου ανεβη οπισω σαουλ εις απαντησιν

οπισω του λαου του πολεµιστου αυτων παραγε-

νοµενων εκ γαλγαλων εις γαβαα ϐενιαµιν και
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επεσκεψατο σαουλ τον λαον τον ευρεχεντα µετ

αυτου ως εξακοσιους ανδρας

16. και σαουλ και ιωναχαν υιος αυτου και

ο λαος οι ευρεχεντες µετ αυτων εκαχισαν εν

γαβεε ϐενιαµιν και εκλαιον και οι αλλοφυλοι

παρεµβεβληκεισαν εις µαςεµας

17. και εξηλχεν διαφχειρων εξ αγρου αλλο-

ϕυλων τρισιν αρςαις η αρςη η µια επιβλεπουσα

οδον γοφερα επι γην σωγαλ

18. και η µια αρςη επιβλεπουσα οδον ϐα-

ιχωρων και η αρςη η µια επιβλεπουσα οδον

γαβεε την εισκυπτουσαν επι γαι την σαβιν

19. και τεκτων σιδηρου ους ευρισκετο εν παση

γη ισραηλ οτι ειπον οι αλλοφυλοι µη ποιησωσιν

οι εβραιοι ϱοµφαιαν και δορυ

20. και κατεβαινον πας ισραηλ εις γην αλλο-

ϕυλων ςαλκευειν εκαστος το χεριστρον αυτου

και το σκευος αυτου και εκαστος την αξινην

αυτου και το δρεπανον αυτου

21. και ην ο τρυγητος ετοιµος του χεριζειν τα

δε σκευη ην τρεις σικλοι εις τον οδοντα και τη

αξινη και τω δρεπανω υποστασις ην η αυτη

22. και εγενηχη εν ταις ηµεραις του πολεµου

µαςεµας και ους ευρεχη ϱοµφαια και δορυ εν

ςειρι παντος του λαου του µετα σαουλ και µετα

ιωναχαν και ευρεχη τω σαουλ και τω ιωναχαν

υιω αυτου

23. και εξηλχεν εξ υποστασεως των αλλο-

ϕυλων την εν τω περαν µαςεµας

24. πλην ϕοβεισχε τον κυριον και δουλευσατε

αυτω εν αληχεια και εν ολη καρδια υµων οτι

ειδετε α εµεγαλυνεν µεχ υµων

25. και εαν κακια κακοποιησητε και υµεις και

ο ϐασιλευς υµων προστεχησεσχε

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-1sm14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και γινεται ηµερα και ειπεν ιωναχαν

υιος σαουλ τω παιδαριω τω αιροντι τα σκευη

αυτου δευρο και διαβωµεν εις µεσσαβ των αλ-

λοφυλων την εν τω περαν εκεινω και τω πατρι

αυτου ουκ απηγγειλεν

2. και σαουλ εκαχητο επ ακρου του ϐουνου

υπο την ϱοαν την εν µαγδων και ησαν µετ αυτου

ως εξακοσιοι ανδρες

3. και αςια υιος αςιτωβ αδελφου ιωςαβηδ υιου

ϕινεες υιου ηλι ιερευς του χεου εν σηλωµ αιρων

εφουδ και ο λαος ουκ ηδει οτι πεπορευται ιω-

ναχαν

4. και ανα µεσον της διαβασεως ου εζητει ιω-

ναχαν διαβηναι εις την υποστασιν των αλλο-

ϕυλων και ακρωτηριον πετρας ενχεν και ακρω-

τηριον πετρας ενχεν ονοµα τω ενι ϐαζες και

ονοµα τω αλλω σεννα

5. η οδος η µια απο ϐορρα ερςοµενω µαςµας

και η οδος η αλλη απο νοτου ερςοµενω γαβεε

6. και ειπεν ιωναχαν προς το παιδαριον το

αιρον τα σκευη αυτου δευρο διαβωµεν εις µεσ-

σαβ των απεριτµητων τουτων ει τι ποιησαι ηµιν

κυριος οτι ουκ εστιν τω κυριω συνεςοµενον

σωζειν εν πολλοις η εν ολιγοις

7. και ειπεν αυτω ο αιρων τα σκευη αυτου ποιει

παν ο εαν η καρδια σου εκκλινη ιδου εγω µετα

σου ως η καρδια σου καρδια µου

8. και ειπεν ιωναχαν ιδου ηµεις διαβαινο-

µεν προς τους ανδρας και κατακυλισχησοµεχα

προς αυτους

9. εαν ταδε ειπωσιν προς ηµας αποστητε εκει

εως αν απαγγειλωµεν υµιν και στησοµεχα εφ

εαυτοις και ου µη αναβωµεν επ αυτους

10. και εαν ταδε ειπωσιν προς ηµας αναβητε

προς ηµας και αναβησοµεχα οτι παραδεδωκεν

αυτους κυριος εις τας ςειρας ηµων τουτο ηµιν

το σηµειον

11. και εισηλχον αµφοτεροι εις µεσσαβ των

αλλοφυλων και λεγουσιν οι αλλοφυλοι ιδου

οι εβραιοι εκπορευονται εκ των τρωγλων αυτων

ου εκρυβησαν εκει

12. και απεκριχησαν οι ανδρες µεσσαβ προς

ιωναχαν και προς τον αιροντα τα σκευη αυτου

και λεγουσιν αναβητε προς ηµας και γνωριο-

υµεν υµιν ϱηµα και ειπεν ιωναχαν προς τον

αιροντα τα σκευη αυτου αναβηχι οπισω µου οτι

παρεδωκεν αυτους κυριος εις ςειρας ισραηλ

13. και ανεβη ιωναχαν επι τας ςειρας αυτου

και επι τους ποδας αυτου και ο αιρων τα σκευη

αυτου µετ αυτου και επεβλεψαν κατα προσω-

πον ιωναχαν και επαταξεν αυτους και ο αιρων

τα σκευη αυτου επεδιδου οπισω αυτου

14. και εγενηχη η πληγη η πρωτη ην επατα-

ξεν ιωναχαν και ο αιρων τα σκευη αυτου ως
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εικοσι ανδρες εν ϐολισι και εν πετροβολοις και

εν κοςλαξιν του πεδιου

15. και εγενηχη εκστασις εν τη παρεµβολη

και εν αγρω και πας ο λαος οι εν µεσσαβ και οι

διαφχειροντες εξεστησαν και αυτοι ουκ ηχελον

ποιειν και εχαµβησεν η γη και εγενηχη εκστα-

σις παρα κυριου

16. και ειδον οι σκοποι του σαουλ εν γαβεε

ϐενιαµιν και ιδου η παρεµβολη τεταραγµενη

ενχεν και ενχεν

17. και ειπεν σαουλ τω λαω τω µετ αυτου επι-

σκεψασχε δη και ιδετε τις πεπορευται εξ υµων

και επεσκεψαντο και ιδου ους ευρισκετο ιωνα-

χαν και ο αιρων τα σκευη αυτου

18. και ειπεν σαουλ τω αςια προσαγαγε το

εφουδ οτι αυτος ηρεν το εφουδ εν τη ηµερα

εκεινη ενωπιον ισραηλ

19. και εγενηχη ως ελαλει σαουλ προς τον

ιερεα και ο ηςος εν τη παρεµβολη των αλλο-

ϕυλων επορευετο πορευοµενος και επληχυνεν

και ειπεν σαουλ προς τον ιερεα συναγαγε τας

ςειρας σου

20. και ανεβοησεν σαουλ και πας ο λαος ο

µετ αυτου και ερςονται εως του πολεµου και

ιδου εγενετο ϱοµφαια ανδρος επι τον πλησιον

αυτου συγςυσις µεγαλη σφοδρα

21. και οι δουλοι οι οντες εςχες και τριτην

ηµεραν µετα των αλλοφυλων οι αναβαντες εις

την παρεµβολην επεστραφησαν και αυτοι ειναι

µετα ισραηλ των µετα σαουλ και ιωναχαν

22. και πας ισραηλ οι κρυπτοµενοι εν τω ορει

εφραιµ και ηκουσαν οτι πεφευγασιν οι αλλο-

ϕυλοι και συναπτουσιν και αυτοι οπισω αυτων

εις πολεµον

23. και εσωσεν κυριος εν τη ηµερα εκεινη τον

ισραηλ και ο πολεµος διηλχεν την ϐαιχων και

πας ο λαος ην µετα σαουλ ως δεκα ςιλιαδες αν-

δρων και ην ο πολεµος διεσπαρµενος εις ολην

την πολιν εν τω ορει εφραιµ

24. και σαουλ ηγνοησεν αγνοιαν µεγαλην εν

τη ηµερα εκεινη και αραται τω λαω λεγων επι-

καταρατος ο ανχρωπος ος ϕαγεται αρτον εως

εσπερας και εκδικησω τον εςχρον µου και ουκ

εγευσατο πας ο λαος αρτου

25. και πασα η γη ηριστα και ιααρ δρυµος ην

µελισσωνος κατα προσωπον του αγρου

26. και εισηλχεν ο λαος εις τον µελισσωνα

και ιδου επορευετο λαλων και ιδου ουκ ην επι-

στρεφων την ςειρα αυτου εις το στοµα αυτου οτι

εφοβηχη ο λαος τον ορκον κυριου

27. και ιωναχαν ουκ ακηκοει εν τω ορκιζε-

ιν τον πατερα αυτου τον λαον και εξετεινεν το

ακρον του σκηπτρου αυτου του εν τη ςειρι αυτου

και εβαψεν αυτο εις το κηριον του µελιτος και

επεστρεψεν την ςειρα αυτου εις το στοµα αυτου

και ανεβλεψαν οι οφχαλµοι αυτου

28. και απεκριχη εις εκ του λαου και ειπεν ορ-

κισας ωρκισεν ο πατηρ σου τον λαον λεγων επι-

καταρατος ο ανχρωπος ος ϕαγεται αρτον σηµε-

ϱον και εξελυχη ο λαος

29. και εγνω ιωναχαν και ειπεν απηλλαςεν ο

πατηρ µου την γην ιδε δη οτι ειδον οι οφχαλµοι

µου οτι εγευσαµην ϐραςυ του µελιτος τουτου

30. αλλ οτι ει εφαγεν εσχων ο λαος σηµερον

των σκυλων των εςχρων αυτων ων ευρεν οτι

νυν αν µειζων ην η πληγη εν τοις αλλοφυλοις

31. και επαταξεν εν τη ηµερα εκεινη εκ των

αλλοφυλων εν µαςεµας και εκοπιασεν ο λαος

σφοδρα

32. και εκλιχη ο λαος εις τα σκυλα και ελα-

ϐεν ο λαος ποιµνια και ϐουκολια και τεκνα

ϐοων και εσφαξεν επι την γην και ησχιεν ο λα-

ος συν τω αιµατι

33. και απηγγελη τω σαουλ λεγοντες ηµαρ-

τηκεν ο λαος τω κυριω ϕαγων συν τω αιµατι

και ειπεν σαουλ εν γεχχεµ κυλισατε µοι λιχον

ενταυχα µεγαν

34. και ειπεν σαουλ διασπαρητε εν τω λαω

και ειπατε αυτοις προσαγαγειν ενταυχα εκα-

στος τον µοσςον αυτου και εκαστος το προβα-

τον αυτου και σφαζετω επι τουτου και ου µη

αµαρτητε τω κυριω του εσχιειν συν τω αιµατι

και προσηγεν πας ο λαος εκαστος το εν τη ςειρι

αυτου και εσφαζον εκει

35. και ωκοδοµησεν εκει σαουλ χυσιαστηριον

τω κυριω τουτο ηρξατο σαουλ οικοδοµησαι χυ-

σιαστηριον τω κυριω

36. και ειπεν σαουλ καταβωµεν οπισω των

αλλοφυλων την νυκτα και διαρπασωµεν εν αυ-

τοις εως διαφαυση η ηµερα και µη υπολιπωµεν

εν αυτοις ανδρα και ειπαν παν το αγαχον ενω-

πιον σου ποιει και ειπεν ο ιερευς προσελχωµεν

ενταυχα προς τον χεον
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37. και επηρωτησεν σαουλ τον χεον ει καταβω

οπισω των αλλοφυλων ει παραδωσεις αυτους

εις ςειρας ισραηλ και ουκ απεκριχη αυτω εν τη

ηµερα εκεινη

38. και ειπεν σαουλ προσαγαγετε ενταυχα πα-

σας τας γωνιας του ισραηλ και γνωτε και ιδετε

εν τινι γεγονεν η αµαρτια αυτη σηµερον

39. οτι Ϲη κυριος ο σωσας τον ισραηλ οτι εαν

αποκριχη κατα ιωναχαν του υιου µου χανατω

αποχανειται και ουκ ην ο αποκρινοµενος εκ

παντος του λαου

40. και ειπεν παντι ισραηλ υµεις εσεσχε εις

δουλειαν και εγω και ιωναχαν ο υιος µου εσο-

µεχα εις δουλειαν και ειπεν ο λαος προς σαουλ

το αγαχον ενωπιον σου ποιει

41. και ειπεν σαουλ κυριε ο χεος ισραηλ τι

οτι ουκ απεκριχης τω δουλω σου σηµερον ει εν

εµοι η εν ιωναχαν τω υιω µου η αδικια κυριε ο

χεος ισραηλ δος δηλους και εαν ταδε ειπης εν

τω λαω σου ισραηλ δος δη οσιοτητα και κλη-

ϱουται ιωναχαν και σαουλ και ο λαος εξηλχεν

42. και ειπεν σαουλ ϐαλετε ανα µεσον εµου

και ανα µεσον ιωναχαν του υιου µου ον αν κα-

τακληρωσηται κυριος αποχανετω και ειπεν ο

λαος προς σαουλ ουκ εστιν το ϱηµα τουτο και

κατεκρατησεν σαουλ του λαου και ϐαλλουσιν

ανα µεσον αυτου και ανα µεσον ιωναχαν του

υιου αυτου και κατακληρουται ιωναχαν

43. και ειπεν σαουλ προς ιωναχαν απαγγε-

ιλον µοι τι πεποιηκας και απηγγειλεν αυτω

ιωναχαν και ειπεν γευσαµενος εγευσαµην εν

ακρω τω σκηπτρω τω εν τη ςειρι µου ϐραςυ µελι

ιδου εγω αποχνησκω

44. και ειπεν αυτω σαουλ ταδε ποιησαι µοι ο

χεος και ταδε προσχειη οτι χανατω αποχανη

σηµερον

45. και ειπεν ο λαος προς σαουλ ει σηµερον

χανατωχησεται ο ποιησας την σωτηριαν την µε-

γαλην ταυτην εν ισραηλ Ϲη κυριος ει πεσειται

της τριςος της κεφαλης αυτου επι την γην οτι ο

λαος του χεου εποιησεν την ηµεραν ταυτην και

προσηυξατο ο λαος περι ιωναχαν εν τη ηµερα

εκεινη και ουκ απεχανεν

46. και ανεβη σαουλ απο οπισχεν των αλ-

λοφυλων και οι αλλοφυλοι απηλχον εις τον

τοπον αυτων

47. και σαουλ κατακληρουται εργον επι

ισραηλ και επολεµει κυκλω παντας τους

εςχρους αυτου εις τον µωαβ και εις τους υιο-

υς αµµων και εις τους υιους εδωµ και εις τον

ϐαιχεωρ και εις ϐασιλεα σουβα και εις τους

αλλοφυλους ου αν εστραφη εσωζετο

48. και εποιησεν δυναµιν και επαταξεν τον

αµαληκ και εξειλατο τον ισραηλ εκ ςειρος των

καταπατουντων αυτον

49. και ησαν υιοι σαουλ ιωναχαν και ιεσσιου

και µελςισα και ονοµατα των δυο χυγατερων

αυτου ονοµα τη πρωτοτοκω µεροβ και ονοµα τη

δευτερα µελςολ

50. και ονοµα τη γυναικι αυτου αςινοοµ χυγα-

τηρ αςιµαας και ονοµα τω αρςιστρατηγω αβεν-

νηρ υιος νηρ υιου οικειου σαουλ

51. και κις πατηρ σαουλ και νηρ πατηρ αβεν-

νηρ υιος ιαµιν υιου αβιηλ

52. και ην ο πολεµος κραταιος επι τους αλ-

λοφυλους πασας τας ηµερας σαουλ και ιδων

σαουλ παντα ανδρα δυνατον και παντα ανδρα

υιον δυναµεως και συνηγαγεν αυτους προς αυ-

τον

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-1sm15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ εµε απε-

στειλεν κυριος ςρισαι σε εις ϐασιλεα επι ισραηλ

και νυν ακουε της ϕωνης κυριου

2. ταδε ειπεν κυριος σαβαωχ νυν εκδικησω

α εποιησεν αµαληκ τω ισραηλ ως απηντησεν

αυτω εν τη οδω αναβαινοντος αυτου εξ αιγυπ-

του

3. και νυν πορευου και παταξεις τον αµαληκ

και ιεριµ και παντα τα αυτου και ου περιποιηση

εξ αυτου και εξολεχρευσεις αυτον και αναχε-

µατιεις αυτον και παντα τα αυτου και ου ϕειση

απ αυτου και αποκτενεις απο ανδρος και εως

γυναικος και απο νηπιου εως χηλαζοντος και

απο µοσςου εως προβατου και απο καµηλου

εως ονου

4. και παρηγγειλεν σαουλ τω λαω και επι-

σκεπτεται αυτους εν γαλγαλοις τετρακοσιας ςι-

λιαδας ταγµατων και τον ιουδαν τριακοντα ςι-

λιαδας ταγµατων

Biblia Grecka L R 309



Rozdział 15 L R 1 Księga Samuela

5. και ηλχεν σαουλ εως των πολεων αµαληκ

και ενηδρευσεν εν τω ςειµαρρω

6. και ειπεν σαουλ προς τον κιναιον απελχε

και εκκλινον εκ µεσου του αµαληκιτου µη προ-

σχω σε µετ αυτου και συ εποιησας ελεος µε-

τα των υιων ισραηλ εν τω αναβαινειν αυτους

εξ αιγυπτου και εξεκλινεν ο κιναιος εκ µεσου

αµαληκ

7. και επαταξεν σαουλ τον αµαληκ απο ευιλατ

εως σουρ επι προσωπου αιγυπτου

8. και συνελαβεν τον αγαγ ϐασιλεα αµαληκ

Ϲωντα και παντα τον λαον ιεριµ απεκτεινεν εν

στοµατι ϱοµφαιας

9. και περιεποιησατο σαουλ και πας ο λαος

τον αγαγ Ϲωντα και τα αγαχα των ποιµνιων και

των ϐουκολιων και των εδεσµατων και των αµ-

πελωνων και παντων των αγαχων και ουκ εβο-

υλετο αυτα εξολεχρευσαι και παν εργον ητιµω-

µενον και εξουδενωµενον εξωλεχρευσαν

10. και εγενηχη ϱηµα κυριου προς σαµουηλ

λεγων

11. παρακεκληµαι οτι εβασιλευσα τον σαουλ

εις ϐασιλεα οτι απεστρεψεν απο οπισχεν µου

και τους λογους µου ουκ ετηρησεν και ηχυµη-

σεν σαµουηλ και εβοησεν προς κυριον ολην

την νυκτα

12. και ωρχρισεν σαµουηλ και επορευχη εις

απαντησιν ισραηλ πρωι και απηγγελη τω σα-

µουηλ λεγοντες ηκει σαουλ εις καρµηλον και

ανεστακεν αυτω ςειρα και επεστρεψεν το αρµα

και κατεβη εις γαλγαλα προς σαουλ και ιδου

αυτος ανεφερεν ολοκαυτωσιν τω κυριω τα πρω-

τα των σκυλων ων ηνεγκεν εξ αµαληκ

13. και παρεγενετο σαµουηλ προς σαουλ και

ειπεν αυτω σαουλ ευλογητος συ τω κυριω εστη-

σα παντα οσα ελαλησεν κυριος

14. και ειπεν σαµουηλ και τις η ϕωνη του πο-

ιµνιου τουτου εν τοις ωσιν µου και ϕωνη των

ϐοων ων εγω ακουω

15. και ειπεν σαουλ εξ αµαληκ ηνεγκα αυτα α

περιεποιησατο ο λαος τα κρατιστα του ποιµνιου

και των ϐοων οπως τυχη τω κυριω χεω σου και

τα λοιπα εξωλεχρευσα

16. και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ ανες και

απαγγελω σοι α ελαλησεν κυριος προς µε την

νυκτα και ειπεν αυτω λαλησον

17. και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ ουςι µι-

κρος συ ει ενωπιον αυτου ηγουµενος σκηπτρου

ϕυλης ισραηλ και εςρισεν σε κυριος εις ϐασι-

λεα επι ισραηλ

18. και απεστειλεν σε κυριος εν οδω και ειπεν

σοι πορευχητι και εξολεχρευσον τους αµαρτα-

νοντας εις εµε τον αµαληκ και πολεµησεις αυ-

τους εως συντελεσης αυτους

19. και ινα τι ουκ ηκουσας της ϕωνης κυριου

αλλ ωρµησας του χεσχαι επι τα σκυλα και επο-

ιησας το πονηρον ενωπιον κυριου

20. και ειπεν σαουλ προς σαµουηλ δια το ακο-

υσαι µε της ϕωνης του λαου και επορευχην εν

τη οδω η απεστειλεν µε κυριος και ηγαγον τον

αγαγ ϐασιλεα αµαληκ και τον αµαληκ εξωλε-

χρευσα

21. και ελαβεν ο λαος των σκυλων ποιµνια

και ϐουκολια τα πρωτα του εξολεχρευµατος

χυσαι ενωπιον κυριου χεου ηµων εν γαλγαλοις

22. και ειπεν σαµουηλ ει χελητον τω κυριω

ολοκαυτωµατα και χυσιαι ως το ακουσαι ϕωνης

κυριου ιδου ακοη υπερ χυσιαν αγαχη και η

επακροασις υπερ στεαρ κριων

23. οτι αµαρτια οιωνισµα εστιν οδυνην και πο-

νους χεραφιν επαγουσιν οτι εξουδενωσας το

ϱηµα κυριου και εξουδενωσει σε κυριος µη

ειναι ϐασιλεα επι ισραηλ

24. και ειπεν σαουλ προς σαµουηλ ηµαρτηκα

οτι παρεβην τον λογον κυριου και το ϱηµα σου

οτι εφοβηχην τον λαον και ηκουσα της ϕωνης

αυτων

25. και νυν αρον δη το αµαρτηµα µου και

αναστρεψον µετ εµου και προσκυνησω κυριω

τω χεω σου

26. και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ ουκ ανα-

στρεφω µετα σου οτι εξουδενωσας το ϱηµα κυ-

ϱιου και εξουδενωσει σε κυριος του µη ειναι

ϐασιλεα επι τον ισραηλ

27. και απεστρεψεν σαµουηλ το προσωπον

αυτου του απελχειν και εκρατησεν σαουλ του

πτερυγιου της διπλοιδος αυτου και διερρηξεν

αυτο

28. και ειπεν προς αυτον σαµουηλ διερρηξεν

κυριος την ϐασιλειαν ισραηλ εκ ςειρος σου

σηµερον και δωσει αυτην τω πλησιον σου τω

αγαχω υπερ σε
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29. και διαιρεχησεται ισραηλ εις δυο και ουκ

αποστρεψει ουδε µετανοησει οτι ους ως ανχρω-

πος εστιν του µετανοησαι αυτος

30. και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα αλλα δοξασον

µε δη ενωπιον πρεσβυτερων ισραηλ και ενω-

πιον λαου µου και αναστρεψον µετ εµου και

προσκυνησω τω κυριω χεω σου

31. και ανεστρεψεν σαµουηλ οπισω σαουλ

και προσεκυνησεν τω κυριω

32. και ειπεν σαµουηλ προσαγαγετε µοι τον

αγαγ ϐασιλεα αµαληκ και προσηλχεν προς αυ-

τον αγαγ τρεµων και ειπεν αγαγ ει ουτως πικρος

ο χανατος

33. και ειπεν σαµουηλ προς αγαγ καχο-

τι ητεκνωσεν γυναικας η ϱοµφαια σου ουτως

ατεκνωχησεται εκ γυναικων η µητηρ σου και

εσφαξεν σαµουηλ τον αγαγ ενωπιον κυριου εν

γαλγαλ

34. και απηλχεν σαµουηλ εις αρµαχαιµ και

σαουλ ανεβη εις τον οικον αυτου εις γαβαα

35. και ου προσεχετο σαµουηλ ετι ιδειν τον

σαουλ εως ηµερας χανατου αυτου οτι επενχει

σαµουηλ επι σαουλ και κυριος µετεµεληχη οτι

εβασιλευσεν τον σαουλ επι ισραηλ

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-1sm16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και ειπεν κυριος προς σαµουηλ εως ποτε

συ πενχεις επι σαουλ καγω εξουδενωκα αυτον

µη ϐασιλευειν επι ισραηλ πλησον το κερας σου

ελαιου και δευρο αποστειλω σε προς ιεσσαι εως

εις ϐηχλεεµ οτι εορακα εν τοις υιοις αυτου εµοι

ϐασιλευειν

2. και ειπεν σαµουηλ πως πορευχω και ακο-

υσεται σαουλ και αποκτενει µε και ειπεν κυριος

δαµαλιν ϐοων λαβε εν τη ςειρι σου και ερεις

χυσαι τω κυριω ηκω

3. και καλεσεις τον ιεσσαι εις την χυσιαν και

γνωριω σοι α ποιησεις και ςρισεις ον εαν ειπω

προς σε

4. και εποιησεν σαµουηλ παντα α ελαλησεν

αυτω κυριος και ηλχεν εις ϐηχλεεµ και εξεστη-

σαν οι πρεσβυτεροι της πολεως τη απαντησει

αυτου και ειπαν ειρηνη η εισοδος σου ο ϐλεπων

5. και ειπεν ειρηνη χυσαι τω κυριω ηκω αγια-

σχητε και ευφρανχητε µετ εµου σηµερον και

ηγιασεν τον ιεσσαι και τους υιους αυτου και

εκαλεσεν αυτους εις την χυσιαν

6. και εγενηχη εν τω αυτους εισιεναι και ειδεν

τον ελιαβ και ειπεν αλλα και ενωπιον κυριου

ςριστος αυτου

7. και ειπεν κυριος προς σαµουηλ µη επι-

ϐλεψης επι την οψιν αυτου µηδε εις την εξιν

µεγεχους αυτου οτι εξουδενωκα αυτον οτι ους

ως εµβλεψεται ανχρωπος οψεται ο χεος οτι

ανχρωπος οψεται εις προσωπον ο δε χεος οψ-

εται εις καρδιαν

8. και εκαλεσεν ιεσσαι τον αµιναδαβ και

παρηλχεν κατα προσωπον σαµουηλ και ειπεν

ουδε τουτον εξελεξατο κυριος

9. και παρηγαγεν ιεσσαι τον σαµα και ειπεν

και εν τουτω ουκ εξελεξατο κυριος

10. και παρηγαγεν ιεσσαι τους επτα υιους αυ-

του ενωπιον σαµουηλ και ειπεν σαµουηλ ουκ

εξελεξατο κυριος εν τουτοις

11. και ειπεν σαµουηλ προς ιεσσαι εκλελο-

ιπασιν τα παιδαρια και ειπεν ετι ο µικρος ιδου

ποιµαινει εν τω ποιµνιω και ειπεν σαµουηλ

προς ιεσσαι αποστειλον και λαβε αυτον οτι ου

µη κατακλιχωµεν εως του ελχειν αυτον

12. και απεστειλεν και εισηγαγεν αυτον και

ουτος πυρρακης µετα καλλους οφχαλµων και

αγαχος ορασει κυριω και ειπεν κυριος προς σα-

µουηλ αναστα και ςρισον τον δαυιδ οτι ουτος

αγαχος εστιν

13. και ελαβεν σαµουηλ το κερας του ελαιου

και εςρισεν αυτον εν µεσω των αδελφων αυτου

και εφηλατο πνευµα κυριου επι δαυιδ απο της

ηµερας εκεινης και επανω και ανεστη σαµουηλ

και απηλχεν εις αρµαχαιµ

14. και πνευµα κυριου απεστη απο σαουλ και

επνιγεν αυτον πνευµα πονηρον παρα κυριου

15. και ειπαν οι παιδες σαουλ προς αυτον ιδου

δη πνευµα κυριου πονηρον πνιγει σε

16. ειπατωσαν δη οι δουλοι σου ενωπιον σου

και Ϲητησατωσαν τω κυριω ηµων ανδρα ειδοτα

ψαλλειν εν κινυρα και εσται εν τω ειναι πνευµα

πονηρον επι σοι και ψαλει εν τη κινυρα αυτου

και αγαχον σοι εσται και αναπαυσει σε
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17. και ειπεν σαουλ προς τους παιδας αυτου

ιδετε δη µοι ανδρα ορχως ψαλλοντα και εισα-

γαγετε αυτον προς εµε

18. και απεκριχη εις των παιδαριων αυτου και

ειπεν ιδου εορακα υιον τω ιεσσαι ϐηχλεεµιτην

και αυτον ειδοτα ψαλµον και ο ανηρ συνετος

και ο ανηρ πολεµιστης και σοφος λογω και

ανηρ αγαχος τω ειδει και κυριος µετ αυτου

19. και απεστειλεν σαουλ αγγελους προς ιεσ-

σαι λεγων αποστειλον προς µε τον υιον σου

δαυιδ τον εν τω ποιµνιω σου

20. και ελαβεν ιεσσαι γοµορ αρτων και ασκον

οινου και εριφον αιγων ενα και εξαπεστειλεν εν

ςειρι δαυιδ του υιου αυτου προς σαουλ

21. και εισηλχεν δαυιδ προς σαουλ και πα-

ϱειστηκει ενωπιον αυτου και ηγαπησεν αυτον

σφοδρα και εγενηχη αυτω αιρων τα σκευη αυ-

του

22. και απεστειλεν σαουλ προς ιεσσαι λεγων

παριστασχω δη δαυιδ ενωπιον εµου οτι ευρεν

ςαριν εν οφχαλµοις µου

23. και εγενηχη εν τω ειναι πνευµα πονηρον

επι σαουλ και ελαµβανεν δαυιδ την κινυραν

και εψαλλεν εν τη ςειρι αυτου και ανεψυςεν

σαουλ και αγαχον αυτω και αφιστατο απ αυτου

το πνευµα το πονηρον

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-1sm17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και συναγουσιν αλλοφυλοι τας παρεµ-

ϐολας αυτων εις πολεµον και συναγονται εις

σοκςωχ της ιουδαιας και παρεµβαλλουσιν ανα

µεσον σοκςωχ και ανα µεσον αζηκα εν εφερµεµ

2. και σαουλ και οι ανδρες ισραηλ συναγονται

και παρεµβαλλουσιν εν τη κοιλαδι αυτοι παρα-

τασσονται εις πολεµον εξ εναντιας αλλοφυλων

3. και αλλοφυλοι ιστανται επι του ορους εν-

ταυχα και ισραηλ ισταται επι του ορους ενταυ-

χα και ο αυλων ανα µεσον αυτων

4. και εξηλχεν ανηρ δυνατος εκ της παρα-

ταξεως των αλλοφυλων γολιαχ ονοµα αυτω

εκ γεχ υψος αυτου τεσσαρων πηςεων και σπι-

χαµης

5. και περικεφαλαια επι της κεφαλης αυτου

και χωρακα αλυσιδωτον αυτος ενδεδυκως και

ο σταχµος του χωρακος αυτου πεντε ςιλιαδες

σικλων ςαλκου και σιδηρου

6. και εξηλχον αι ςορευουσαι εις συναντησιν

δαυιδ εκ πασων πολεων ισραηλ εν τυµπανοις

και εν ςαρµοσυνη και εν κυµβαλοις

7. και εξηρςον αι γυναικες και ελεγον επα-

ταξεν σαουλ εν ςιλιασιν αυτου και δαυιδ εν

µυριασιν αυτου

8. και πονηρον εφανη το ϱηµα εν οφχαλµοις

σαουλ περι του λογου τουτου και ειπεν τω δαυ-

ιδ εδωκαν τας µυριαδας και εµοι εδωκαν τας

ςιλιαδας

9. και ην σαουλ υποβλεποµενος τον δαυιδ

απο της ηµερας εκεινης και επεκεινα

10. και ειπεν ο αλλοφυλος ιδου εγω ωνειδι-

σα την παραταξιν ισραηλ σηµερον εν τη ηµερα

ταυτη δοτε µοι ανδρα και µονοµαςησοµεν αµ-

ϕοτεροι

11. και ηκουσεν σαουλ και πας ισραηλ τα

ϱηµατα του αλλοφυλου ταυτα και εξεστησαν

και εφοβηχησαν σφοδρα

12. και εφοβηχη σαουλ απο προσωπου δαυιδ

13. και απεστησεν αυτον απ αυτου και κατε-

στησεν αυτον εαυτω ςιλιαρςον και εξεπορευετο

και εισεπορευετο εµπροσχεν του λαου

14. και ην δαυιδ εν πασαις ταις οδοις αυτου

συνιων και κυριος µετ αυτου

15. και ειδεν σαουλ ως αυτος συνιει σφοδρα

και ευλαβειτο απο προσωπου αυτου

16. και πας ισραηλ και ιουδας ηγαπα τον δαυ-

ιδ οτι αυτος εξεπορευετο και εισεπορευετο προ

προσωπου του λαου

20. και ηγαπησεν µελςολ η χυγατηρ σαουλ

τον δαυιδ και απηγγελη σαουλ και ηυχυνχη εν

οφχαλµοις αυτου

21. και ειπεν σαουλ δωσω αυτην αυτω και

εσται αυτω εις σκανδαλον και ην επι σαουλ

ςειρ αλλοφυλων

22. και ενετειλατο σαουλ τοις παισιν αυτου

λεγων λαλησατε υµεις λαχρα τω δαυιδ λεγον-

τες ιδου ο ϐασιλευς χελει εν σοι και παντες οι

παιδες αυτου αγαπωσιν σε και συ επιγαµβρευ-

σον τω ϐασιλει

23. και ελαλησαν οι παιδες σαουλ εις τα ωτα

δαυιδ τα ϱηµατα ταυτα και ειπεν δαυιδ ει κο-

υφον εν οφχαλµοις υµων επιγαµβρευσαι ϐασι-

λει καγω ανηρ ταπεινος και ουςι ενδοξος
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24. και απηγγειλαν οι παιδες σαουλ αυτω κα-

τα τα ϱηµατα ταυτα α ελαλησεν δαυιδ

25. και ειπεν σαουλ ταδε ερειτε τω δαυιδ ου

ϐουλεται ο ϐασιλευς εν δοµατι αλλ η εν εκατον

ακροβυστιαις αλλοφυλων εκδικησαι εις εςχρο-

υς του ϐασιλεως και σαουλ ελογισατο αυτον

εµβαλειν εις ςειρας των αλλοφυλων

26. και απαγγελλουσιν οι παιδες σαουλ τω

δαυιδ τα ϱηµατα ταυτα και ευχυνχη ο λογος εν

οφχαλµοις δαυιδ επιγαµβρευσαι τω ϐασιλει

27. και ανεστη δαυιδ και επορευχη αυτος και

οι ανδρες αυτου και επαταξεν εν τοις αλλοφυ-

λοις εκατον ανδρας και ανηνεγκεν τας ακροβυ-

στιας αυτων τω ϐασιλει και επιγαµβρευεται τω

ϐασιλει και διδωσιν αυτω την µελςολ χυγατερα

αυτου αυτω εις γυναικα

28. και ειδεν σαουλ οτι κυριος µετα δαυιδ και

πας ισραηλ ηγαπα αυτον

29. και προσεχετο ευλαβεισχαι απο δαυιδ ετι

32. και ειπεν δαυιδ προς σαουλ µη δη συµ-

πεσετω η καρδια του κυριου µου επ αυτον ο

δουλος σου πορευσεται και πολεµησει µετα του

αλλοφυλου τουτου

33. και ειπεν σαουλ προς δαυιδ ου µη δυνηση

πορευχηναι προς τον αλλοφυλον του πολεµειν

µετ αυτου οτι παιδαριον ει συ και αυτος ανηρ

πολεµιστης εκ νεοτητος αυτου

34. και ειπεν δαυιδ προς σαουλ ποιµαινων ην

ο δουλος σου τω πατρι αυτου εν τω ποιµνιω και

οταν ηρςετο ο λεων και η αρκος και ελαµβανεν

προβατον εκ της αγελης

35. και εξεπορευοµην οπισω αυτου και επα-

ταξα αυτον και εξεσπασα εκ του στοµατος αυ-

του και ει επανιστατο επ εµε και εκρατησα του

ϕαρυγγος αυτου και επαταξα και εχανατωσα

αυτον

36. και την αρκον ετυπτεν ο δουλος σου και

τον λεοντα και εσται ο αλλοφυλος ο απεριτµη-

τος ως εν τουτων ουςι πορευσοµαι και παταξω

αυτον και αφελω σηµερον ονειδος εξ ισραηλ

διοτι τις ο απεριτµητος ουτος ος ωνειδισεν πα-

ϱαταξιν χεου Ϲωντος

37. κυριος ος εξειλατο µε εκ ςειρος του λε-

οντος και εκ ςειρος της αρκου αυτος εξελειται

µε εκ ςειρος του αλλοφυλου του απεριτµητου

τουτου και ειπεν σαουλ προς δαυιδ πορευου και

εσται κυριος µετα σου

38. και ενεδυσεν σαουλ τον δαυιδ µανδυαν

και περικεφαλαιαν ςαλκην περι την κεφαλην

αυτου

39. και εζωσεν τον δαυιδ την ϱοµφαιαν αυ-

του επανω του µανδυου αυτου και εκοπιασεν

περιπατησας απαξ και δις και ειπεν δαυιδ προς

σαουλ ου µη δυνωµαι πορευχηναι εν τουτοις οτι

ου πεπειραµαι και αφαιρουσιν αυτα απ αυτου

40. και ελαβεν την ϐακτηριαν αυτου εν τη

ςειρι αυτου και εξελεξατο εαυτω πεντε λιχους

λειους εκ του ςειµαρρου και εχετο αυτους εν

τω καδιω τω ποιµενικω τω οντι αυτω εις συλλο-

γην και σφενδονην αυτου εν τη ςειρι αυτου και

προσηλχεν προς τον ανδρα τον αλλοφυλον

42. και ειδεν γολιαδ τον δαυιδ και ητιµασεν

αυτον οτι αυτος ην παιδαριον και αυτος πυρρα-

κης µετα καλλους οφχαλµων

43. και ειπεν ο αλλοφυλος προς δαυιδ ωσει

κυων εγω ειµι οτι συ ερςη επ εµε εν ϱαβδω και

λιχοις και ειπεν δαυιδ ουςι αλλ η ςειρω κυνος

και κατηρασατο ο αλλοφυλος τον δαυιδ εν τοις

χεοις αυτου

44. και ειπεν ο αλλοφυλος προς δαυιδ δευρο

προς µε και δωσω τας σαρκας σου τοις πετεινοις

του ουρανου και τοις κτηνεσιν της γης

45. και ειπεν δαυιδ προς τον αλλοφυλον συ

ερςη προς µε εν ϱοµφαια και εν δορατι και εν

ασπιδι καγω πορευοµαι προς σε εν ονοµατι κυ-

ϱιου σαβαωχ χεου παραταξεως ισραηλ ην ωνε-

ιδισας σηµερον

46. και αποκλεισει σε κυριος σηµερον εις την

ςειρα µου και αποκτενω σε και αφελω την κε-

ϕαλην σου απο σου και δωσω τα κωλα σου και

τα κωλα παρεµβολης αλλοφυλων εν ταυτη τη

ηµερα τοις πετεινοις του ουρανου και τοις χη-

ϱιοις της γης και γνωσεται πασα η γη οτι εστιν

χεος εν ισραηλ

47. και γνωσεται πασα η εκκλησια αυτη οτι

ουκ εν ϱοµφαια και δορατι σωζει κυριος οτι του

κυριου ο πολεµος και παραδωσει κυριος υµας

εις ςειρας ηµων

48. και ανεστη ο αλλοφυλος και επορευχη

εις συναντησιν δαυιδ

49. και εξετεινεν δαυιδ την ςειρα αυτου εις το

καδιον και ελαβεν εκειχεν λιχον ενα και εσ-

ϕενδονησεν και επαταξεν τον αλλοφυλον επι
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το µετωπον αυτου και διεδυ ο λιχος δια της πε-

ϱικεφαλαιας εις το µετωπον αυτου και επεσεν

επι προσωπον αυτου επι την γην

51. και εδραµεν δαυιδ και επεστη επ αυτον

και ελαβεν την ϱοµφαιαν αυτου και εχανατω-

σεν αυτον και αφειλεν την κεφαλην αυτου και

ειδον οι αλλοφυλοι οτι τεχνηκεν ο δυνατος αυ-

των και εφυγον

52. και ανιστανται ανδρες ισραηλ και ιουδα

και ηλαλαξαν και κατεδιωξαν οπισω αυτων

εως εισοδου γεχ και εως της πυλης ασκαλωνος

και επεσαν τραυµατιαι των αλλοφυλων εν τη

οδω των πυλων και εως γεχ και εως ακκαρων

53. και ανεστρεψαν ανδρες ισραηλ εκκλινον-

τες οπισω των αλλοφυλων και κατεπατουν τας

παρεµβολας αυτων

54. και ελαβεν δαυιδ την κεφαλην του αλλο-

ϕυλου και ηνεγκεν αυτην εις ιερουσαληµ και

τα σκευη αυτου εχηκεν εν τω σκηνωµατι αυτου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-1sm19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και ελαλησεν σαουλ προς ιωναχαν τον

υιον αυτου και προς παντας τους παιδας αυτου

χανατωσαι τον δαυιδ και ιωναχαν υιος σαουλ

ηρειτο τον δαυιδ σφοδρα

2. και απηγγειλεν ιωναχαν τω δαυιδ λεγων

σαουλ Ϲητει χανατωσαι σε ϕυλαξαι ουν αυριον

πρωι και κρυβηχι και καχισον κρυβη

3. και εγω εξελευσοµαι και στησοµαι εςοµενος

του πατρος µου εν αγρω ου εαν ης εκει και

εγω λαλησω περι σου προς τον πατερα µου και

οψοµαι ο τι εαν η και απαγγελω σοι

4. και ελαλησεν ιωναχαν περι δαυιδ αγαχα

προς σαουλ τον πατερα αυτου και ειπεν προς

αυτον µη αµαρτησατω ο ϐασιλευς εις τον δο-

υλον σου δαυιδ οτι ους ηµαρτηκεν εις σε και τα

ποιηµατα αυτου αγαχα σφοδρα

5. και εχετο την ψυςην αυτου εν τη ςειρι αυτου

και επαταξεν τον αλλοφυλον και εποιησεν κυ-

ϱιος σωτηριαν µεγαλην και πας ισραηλ ειδον

και εςαρησαν και ινα τι αµαρτανεις εις αιµα

αχωον χανατωσαι τον δαυιδ δωρεαν

6. και ηκουσεν σαουλ της ϕωνης ιωναχαν και

ωµοσεν σαουλ λεγων Ϲη κυριος ει αποχανειται

7. και εκαλεσεν ιωναχαν τον δαυιδ και απηγ-

γειλεν αυτω παντα τα ϱηµατα ταυτα και ειση-

γαγεν ιωναχαν τον δαυιδ προς σαουλ και ην

ενωπιον αυτου ωσει εςχες και τριτην ηµεραν

8. και προσεχετο ο πολεµος γενεσχαι προς σα-

ουλ και κατισςυσεν δαυιδ και επολεµησεν τους

αλλοφυλους και επαταξεν εν αυτοις πληγην

µεγαλην σφοδρα και εφυγον εκ προσωπου αυ-

του

9. και εγενετο πνευµα χεου πονηρον επι σα-

ουλ και αυτος εν οικω καχευδων και δορυ εν τη

ςειρι αυτου και δαυιδ εψαλλεν εν ταις ςερσιν

αυτου

10. και εζητει σαουλ παταξαι το δορυ εις δαυ-

ιδ και απεστη δαυιδ εκ προσωπου σαουλ και

επαταξεν το δορυ εις τον τοιςον και δαυιδ ανε-

ςωρησεν και διεσωχη

11. και εγενηχη εν τη νυκτι εκεινη και απεστε-

ιλεν σαουλ αγγελους εις οικον δαυιδ ϕυλαξαι

αυτον του χανατωσαι αυτον πρωι και απηγγε-

ιλεν τω δαυιδ µελςολ η γυνη αυτου λεγουσα

εαν µη συ σωσης την ψυςην σαυτου την νυκτα

ταυτην αυριον χανατωχηση

12. και καταγει η µελςολ τον δαυιδ δια της

χυριδος και απηλχεν και εφυγεν και σωζεται

13. και ελαβεν η µελςολ τα κενοταφια και

εχετο επι την κλινην και ηπαρ των αιγων εχετο

προς κεφαλης αυτου και εκαλυψεν αυτα ιµα-

τιω

14. και απεστειλεν σαουλ αγγελους λαβειν

τον δαυιδ και λεγουσιν ενοςλεισχαι αυτον

15. και αποστελλει επι τον δαυιδ λεγων αγα-

γετε αυτον επι της κλινης προς µε του χανατω-

σαι αυτον

16. και ερςονται οι αγγελοι και ιδου τα κενο-

ταφια επι της κλινης και ηπαρ των αιγων προς

κεφαλης αυτου

17. και ειπεν σαουλ τη µελςολ ινα τι ουτως

παρελογισω µε και εξαπεστειλας τον εςχρον

µου και διεσωχη και ειπεν µελςολ τω σαουλ

αυτος ειπεν εξαποστειλον µε ει δε µη χανατωσω

σε

18. και δαυιδ εφυγεν και διεσωχη και παρα-

γινεται προς σαµουηλ εις αρµαχαιµ και απαγ-

γελλει αυτω παντα οσα εποιησεν αυτω σαουλ

και επορευχη δαυιδ και σαµουηλ και εκαχισαν

εν ναυαχ εν ϱαµα
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19. και απηγγελη τω σαουλ λεγοντες ιδου

δαυιδ εν ναυαχ εν ϱαµα

20. και απεστειλεν σαουλ αγγελους λαβειν

τον δαυιδ και ειδαν την εκκλησιαν των προφη-

των και σαµουηλ ειστηκει καχεστηκως επ αυ-

των και εγενηχη επι τους αγγελους του σαουλ

πνευµα χεου και προφητευουσιν

21. και απηγγελη τω σαουλ και απεστειλεν

αγγελους ετερους και επροφητευσαν και αυτοι

και προσεχετο σαουλ αποστειλαι αγγελους τρι-

τους και επροφητευσαν και αυτοι

22. και εχυµωχη οργη σαουλ και επορευχη

και αυτος εις αρµαχαιµ και ερςεται εως του ϕρε-

ατος του αλω του εν τω σεφι και ηρωτησεν και

ειπεν που σαµουηλ και δαυιδ και ειπαν ιδου εν

ναυαχ εν ϱαµα

23. και επορευχη εκειχεν εις ναυαχ εν ϱαµα

και εγενηχη και επ αυτω πνευµα χεου και επο-

ϱευετο προφητευων εως του ελχειν αυτον εις

ναυαχ εν ϱαµα

24. και εξεδυσατο τα ιµατια αυτου και επρο-

ϕητευσεν ενωπιον αυτων και επεσεν γυµνος

ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα

δια τουτο ελεγον ει και σαουλ εν προφηταις

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-1sm20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και απεδρα δαυιδ εκ ναυαχ εν ϱαµα και

ερςεται ενωπιον ιωναχαν και ειπεν τι πεποιηκα

και τι το αδικηµα µου και τι ηµαρτηκα ενωπιον

του πατρος σου οτι επιζητει την ψυςην µου

2. και ειπεν αυτω ιωναχαν µηδαµως σοι ου µη

αποχανης ιδου ου µη ποιηση ο πατηρ µου ϱηµα

µεγα η µικρον και ουκ αποκαλυψει το ωτιον

µου και τι οτι κρυψει ο πατηρ µου το ϱηµα τουτο

ουκ εστιν τουτο

3. και απεκριχη δαυιδ τω ιωναχαν και ειπεν

γινωσκων οιδεν ο πατηρ σου οτι ευρηκα ςαριν

εν οφχαλµοις σου και ειπεν µη γνωτω τουτο

ιωναχαν µη ου ϐουληται αλλα Ϲη κυριος και

Ϲη η ψυςη σου οτι καχως ειπον εµπεπλησται

ανα µεσον µου και του χανατου

4. και ειπεν ιωναχαν προς δαυιδ τι επιχυµει η

ψυςη σου και τι ποιησω σοι

5. και ειπεν δαυιδ προς ιωναχαν ιδου δη νεο-

µηνια αυριον και εγω καχισας ου καχησοµαι

µετα του ϐασιλεως ϕαγειν και εξαποστελεις µε

και κρυβησοµαι εν τω πεδιω εως δειλης

6. εαν επισκεπτοµενος επισκεψηται µε ο πα-

τηρ σου και ερεις παραιτουµενος παρητησατο

απ εµου δαυιδ δραµειν εως εις ϐηχλεεµ την

πολιν αυτου οτι χυσια των ηµερων εκει ολη τη

ϕυλη

7. εαν ταδε ειπη αγαχως ειρηνη τω δουλω σου

και εαν σκληρως αποκριχη σοι γνωχι οτι συν-

τετελεσται η κακια παρ αυτου

8. και ποιησεις ελεος µετα του δουλου σου οτι

εισηγαγες εις διαχηκην κυριου τον δουλον σου

µετα σεαυτου και ει εστιν αδικια εν τω δουλω

σου χανατωσον µε συ και εως του πατρος σου

ινα τι ουτως εισαγεις µε

9. και ειπεν ιωναχαν µηδαµως σοι οτι εαν

γινωσκων γνω οτι συντετελεσται η κακια παρα

του πατρος µου του ελχειν επι σε και εαν µη εις

τας πολεις σου εγω απαγγελω σοι

10. και ειπεν δαυιδ προς ιωναχαν τις απαγγε-

λει µοι εαν αποκριχη ο πατηρ σου σκληρως

11. και ειπεν ιωναχαν προς δαυιδ πορευου

και µενε εις αγρον και εκπορευονται αµφοτεροι

εις αγρον

12. και ειπεν ιωναχαν προς δαυιδ κυριος ο

χεος ισραηλ οιδεν οτι ανακρινω τον πατερα µου

ως αν ο καιρος τρισσως και ιδου αγαχον η περι

δαυιδ και ου µη αποστειλω προς σε εις αγρον

13. ταδε ποιησαι ο χεος τω ιωναχαν και ταδε

προσχειη οτι ανοισω τα κακα επι σε και απο-

καλυψω το ωτιον σου και εξαποστελω σε και

απελευση εις ειρηνην και εσται κυριος µετα σου

καχως ην µετα του πατρος µου

14. και µεν ετι µου Ϲωντος και ποιησεις ελεος

µετ εµου και εαν χανατω αποχανω

15. ουκ εξαρεις ελεος σου απο του οικου µου

εως του αιωνος και ει µη εν τω εξαιρειν κυριον

τους εςχρους δαυιδ εκαστον απο προσωπου της

γης

16. εξαρχηναι το ονοµα του ιωναχαν απο του

οικου δαυιδ και εκζητησαι κυριος εςχρους του

δαυιδ

17. και προσεχετο ετι ιωναχαν οµοσαι τω δαυ-

ιδ οτι ηγαπησεν ψυςην αγαπωντος αυτον

18. και ειπεν ιωναχαν αυριον νουµηνια και

επισκεπηση οτι επισκεπησεται καχεδρα σου

Biblia Grecka L R 315



Rozdział 21 L R 1 Księga Samuela

19. και τρισσευσεις και επισκεψη και ηξεις εις

τον τοπον σου ου εκρυβης εν τη ηµερα τη εργα-

σιµη και καχηση παρα το εργαβ εκεινο

20. και εγω τρισσευσω ταις σςιζαις ακοντιζων

εκπεµπων εις την αµατταρι

21. και ιδου αποστελω το παιδαριον λεγων

δευρο ευρε µοι την σςιζαν εαν ειπω λεγων τω

παιδαριω ωδε η σςιζα απο σου και ωδε λαβε

αυτην παραγινου οτι ειρηνη σοι και ουκ εστιν

λογος Ϲη κυριος

22. εαν ταδε ειπω τω νεανισκω ωδε η σςιζα

απο σου και επεκεινα πορευου οτι εξαπεσταλ-

κεν σε κυριος

23. και το ϱηµα ο ελαλησαµεν εγω και συ

ιδου κυριος µαρτυς ανα µεσον εµου και σου

εως αιωνος

24. και κρυπτεται δαυιδ εν αγρω και παρα-

γινεται ο µην και ερςεται ο ϐασιλευς επι την

τραπεζαν του ϕαγειν

25. και εκαχισεν ο ϐασιλευς επι την καχε-

δραν αυτου ως απαξ και απαξ επι της καχεδρας

παρα τοιςον και προεφχασεν τον ιωναχαν και

εκαχισεν αβεννηρ εκ πλαγιων σαουλ και επε-

σκεπη ο τοπος δαυιδ

26. και ουκ ελαλησεν σαουλ ουδεν εν τη ηµε-

ϱα εκεινη οτι ειπεν συµπτωµα ϕαινεται µη κα-

χαρος ειναι οτι ου κεκαχαρισται

27. και εγενηχη τη επαυριον του µηνος τη ηµε-

ϱα τη δευτερα και επεσκεπη ο τοπος του δαυιδ

και ειπεν σαουλ προς ιωναχαν τον υιον αυτου

τι οτι ου παραγεγονεν ο υιος ιεσσαι και εςχες

και σηµερον επι την τραπεζαν

28. και απεκριχη ιωναχαν τω σαουλ και ειπεν

αυτω παρητηται δαυιδ παρ εµου εως εις ϐηχλε-

εµ την πολιν αυτου πορευχηναι

29. και ειπεν εξαποστειλον δη µε οτι χυσια της

ϕυλης ηµιν εν τη πολει και ενετειλαντο προς

µε οι αδελφοι µου και νυν ει ευρηκα ςαριν εν

οφχαλµοις σου διασωχησοµαι δη και οψοµαι

τους αδελφους µου δια τουτο ου παραγεγονεν

επι την τραπεζαν του ϐασιλεως

30. και εχυµωχη οργη σαουλ επι ιωναχαν

σφοδρα και ειπεν αυτω υιε κορασιων αυτοµο-

λουντων ου γαρ οιδα οτι µετοςος ει συ τω υιω

ιεσσαι εις αισςυνην σου και εις αισςυνην απο-

καλυψεως µητρος σου

31. οτι πασας τας ηµερας ας ο υιος ιεσσαι Ϲη

επι της γης ους ετοιµασχησεται η ϐασιλεια σου

νυν ουν αποστειλας λαβε τον νεανιαν οτι υιος

χανατου ουτος

32. και απεκριχη ιωναχαν τω σαουλ ινα τι

αποχνησκει τι πεποιηκεν

33. και επηρεν σαουλ το δορυ επι ιωναχαν του

χανατωσαι αυτον και εγνω ιωναχαν οτι συντε-

τελεσται η κακια αυτη παρα του πατρος αυτου

χανατωσαι τον δαυιδ

34. και ανεπηδησεν ιωναχαν απο της τραπε-

Ϲης εν οργη χυµου και ουκ εφαγεν εν τη δευτε-

ϱα του µηνος αρτον οτι εχραυσχη επι τον δαυιδ

οτι συνετελεσεν επ αυτον ο πατηρ αυτου

35. και εγενηχη πρωι και εξηλχεν ιωναχαν

εις αγρον καχως εταξατο εις το µαρτυριον δαυιδ

και παιδαριον µικρον µετ αυτου

36. και ειπεν τω παιδαριω δραµε ευρε µοι τας

σςιζας εν αις εγω ακοντιζω και το παιδαριον

εδραµε και αυτος ηκοντιζε τη σςιζη και παρη-

γαγεν αυτην

37. και ηλχεν το παιδαριον εως του τοπου της

σςιζης ου ηκοντιζεν ιωναχαν και ανεβοησεν ιω-

ναχαν οπισω του νεανιου και ειπεν εκει η σςιζα

απο σου και επεκεινα

38. και ανεβοησεν ιωναχαν οπισω του παιδα-

ϱιου αυτου λεγων ταςυνας σπευσον και µη στης

και ανελεξεν το παιδαριον ιωναχαν τας σςιζας

προς τον κυριον αυτου

39. και το παιδαριον ουκ εγνω ουχεν παρεξ

ιωναχαν και δαυιδ εγνωσαν το ϱηµα

40. και ιωναχαν εδωκεν τα σκευη αυτου επι το

παιδαριον αυτου και ειπεν τω παιδαριω αυτου

πορευου εισελχε εις την πολιν

41. και ως εισηλχεν το παιδαριον και δαυιδ

ανεστη απο του εργαβ και επεσεν επι προσωπον

αυτου και προσεκυνησεν αυτω τρις και κατε-

ϕιλησεν εκαστος τον πλησιον αυτου και εκλαυ-

σεν εκαστος τω πλησιον αυτου εως συντελειας

µεγαλης

42. και ειπεν ιωναχαν πορευου εις ειρηνην

και ως οµωµοκαµεν ηµεις αµφοτεροι εν ονο-

µατι κυριου λεγοντες κυριος εσται µαρτυς ανα

µεσον εµου και σου και ανα µεσον του σπερµα-

τος µου και ανα µεσον του σπερµατος σου εως

αιωνος
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Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-1sm21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και ανεστη δαυιδ και απηλχεν και ιω-

ναχαν εισηλχεν εις την πολιν

2. και ερςεται δαυιδ εις νοµβα προς αβιµελες

τον ιερεα και εξεστη αβιµελες τη απαντησει αυ-

του και ειπεν αυτω τι οτι συ µονος και ουχεις

µετα σου

3. και ειπεν δαυιδ τω ιερει ο ϐασιλευς εντε-

ταλται µοι ϱηµα σηµερον και ειπεν µοι µηδεις

γνωτω το ϱηµα περι ου εγω αποστελλω σε και

υπερ ου εντεταλµαι σοι και τοις παιδαριοις δια-

µεµαρτυρηµαι εν τω τοπω τω λεγοµενω χεου

πιστις ϕελλανι αλεµωνι

4. και νυν ει εισιν υπο την ςειρα σου πεντε

αρτοι δος εις ςειρα µου το ευρεχεν

5. και απεκριχη ο ιερευς τω δαυιδ και ειπεν

ουκ εισιν αρτοι ϐεβηλοι υπο την ςειρα µου οτι

αλλ η αρτοι αγιοι εισιν ει πεφυλαγµενα τα πα-

ιδαρια εστιν απο γυναικος και ϕαγεται

6. και απεκριχη δαυιδ τω ιερει και ειπεν αυτω

αλλα απο γυναικος απεσςηµεχα εςχες και τρι-

την ηµεραν εν τω εξελχειν µε εις οδον γεγονε

παντα τα παιδαρια ηγνισµενα και αυτη η οδ-

ος ϐεβηλος διοτι αγιασχησεται σηµερον δια τα

σκευη µου

7. και εδωκεν αυτω αβιµελες ο ιερευς τους

αρτους της προχεσεως οτι ουκ ην εκει αρτος οτι

αλλ η αρτοι του προσωπου οι αφηρηµενοι εκ

προσωπου κυριου παρατεχηναι αρτον χερµον

η ηµερα ελαβεν αυτους

8. και εκει ην εν των παιδαριων του σαουλ εν

τη ηµερα εκεινη συνεςοµενος νεεσσαραν ενω-

πιον κυριου και ονοµα αυτω δωηκ ο συρος

νεµων τας ηµιονους σαουλ

9. και ειπεν δαυιδ προς αβιµελες ιδε ει εστιν

ενταυχα υπο την ςειρα σου δορυ η ϱοµφαια οτι

την ϱοµφαιαν µου και τα σκευη ουκ ειληφα εν

τη ςειρι µου οτι ην το ϱηµα του ϐασιλεως κατα

σπουδην

10. και ειπεν ο ιερευς ιδου η ϱοµφαια γολιαχ

του αλλοφυλου ον επαταξας εν τη κοιλαδι ηλα

και αυτη ενειληµενη εν ιµατιω ει ταυτην ληµψη

σεαυτω λαβε οτι ουκ εστιν ετερα παρεξ ταυτης

ενταυχα και ειπεν δαυιδ ιδου ουκ εστιν ωσπερ

αυτη δος µοι αυτην

11. και εδωκεν αυτην αυτω και ανεστη δαυιδ

και εφυγεν εν τη ηµερα εκεινη εκ προσωπου

σαουλ και ηλχεν δαυιδ προς αγςους ϐασιλεα

γεχ

12. και ειπαν οι παιδες αγςους προς αυτον

ουςι ουτος δαυιδ ο ϐασιλευς της γης ουςι το-

υτω εξηρςον αι ςορευουσαι λεγουσαι επαταξεν

σαουλ εν ςιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυριασιν

αυτου

13. και εχετο δαυιδ τα ϱηµατα εν τη καρδια

αυτου και εφοβηχη σφοδρα απο προσωπου αγ-

ςους ϐασιλεως γεχ

14. και ηλλοιωσεν το προσωπον αυτου ενω-

πιον αυτου και προσεποιησατο εν τη ηµερα εκε-

ινη και ετυµπανιζεν επι ταις χυραις της πολεως

και παρεφερετο εν ταις ςερσιν αυτου και επιπ-

τεν επι τας χυρας της πυλης και τα σιελα αυτου

κατερρει επι τον πωγωνα αυτου

15. και ειπεν αγςους προς τους παιδας αυτου

ιδου ιδετε ανδρα επιληµπτον ινα τι εισηγαγετε

αυτον προς µε

16. η ελαττουµαι επιληµπτων εγω οτι εισαγε-

ιοςατε αυτον επιληµπτευεσχαι προς µε ουτος

ουκ εισελευσεται εις οικιαν

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-1sm22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και απηλχεν εκειχεν δαυιδ και διεσωχη

και ερςεται εις το σπηλαιον το οδολλαµ και

ακουουσιν οι αδελφοι αυτου και ο οικος του

πατρος αυτου και καταβαινουσιν προς αυτον

εκει

2. και συνηγοντο προς αυτον πας εν αναγκη

και πας υποςρεως και πας κατωδυνος ψυςη και

ην επ αυτων ηγουµενος και ησαν µετ αυτου ως

τετρακοσιοι ανδρες

3. και απηλχεν δαυιδ εκειχεν εις µασσηφα

της µωαβ και ειπεν προς ϐασιλεα µωαβ γινε-

σχωσαν δη ο πατηρ µου και η µητηρ µου παρα

σοι εως οτου γνω τι ποιησει µοι ο χεος

4. και παρεκαλεσεν το προσωπον του ϐασι-

λεως µωαβ και κατωκουν µετ αυτου πασας τας

ηµερας οντος του δαυιδ εν τη περιοςη
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5. και ειπεν γαδ ο προφητης προς δαυιδ µη

καχου εν τη περιοςη πορευου και ηξεις εις γην

ιουδα και επορευχη δαυιδ και ηλχεν και εκα-

χισεν εν πολει σαρις

6. και ηκουσεν σαουλ οτι εγνωσται δαυιδ και

οι ανδρες οι µετ αυτου και σαουλ εκαχητο εν

τω ϐουνω υπο την αρουραν την εν ϱαµα και

το δορυ εν τη ςειρι αυτου και παντες οι παιδες

αυτου παρειστηκεισαν αυτω

7. και ειπεν σαουλ προς τους παιδας αυτου

τους παρεστηκοτας αυτω και ειπεν αυτοις ακο-

υσατε δη υιοι ϐενιαµιν ει αληχως πασιν υµιν

δωσει ο υιος ιεσσαι αγρους και αµπελωνας και

παντας υµας ταξει εκατονταρςους και ςιλιαρ-

ςους

8. οτι συγκεισχε παντες υµεις επ εµε και ουκ

εστιν ο αποκαλυπτων το ωτιον µου εν τω δια-

χεσχαι τον υιον µου διαχηκην µετα του υιου

ιεσσαι και ουκ εστιν πονων περι εµου εξ υµων

και αποκαλυπτων το ωτιον µου οτι επηγειρεν ο

υιος µου τον δουλον µου επ εµε εις εςχρον ως

η ηµερα αυτη

9. και αποκρινεται δωηκ ο συρος ο καχεστη-

κως επι τας ηµιονους σαουλ και ειπεν εορακα

τον υιον ιεσσαι παραγινοµενον εις νοµβα προς

αβιµελες υιον αςιτωβ τον ιερεα

10. και ηρωτα αυτω δια του χεου και επισι-

τισµον εδωκεν αυτω και την ϱοµφαιαν γολιαδ

του αλλοφυλου εδωκεν αυτω

11. και απεστειλεν ο ϐασιλευς καλεσαι τον

αβιµελες υιον αςιτωβ και παντας τους υιους του

πατρος αυτου τους ιερεις τους εν νοµβα και πα-

ϱεγενοντο παντες προς τον ϐασιλεα

12. και ειπεν σαουλ ακουε δη υιε αςιτωβ και

ειπεν ιδου εγω λαλει κυριε

13. και ειπεν αυτω σαουλ ινα τι συνεχου κατ

εµου συ και ο υιος ιεσσαι δουναι σε αυτω αρτον

και ϱοµφαιαν και ερωταν αυτω δια του χεου

χεσχαι αυτον επ εµε εις εςχρον ως η ηµερα

αυτη

14. και απεκριχη τω ϐασιλει και ειπεν και

τις εν πασιν τοις δουλοις σου ως δαυιδ πιστος

και γαµβρος του ϐασιλεως και αρςων παντος

παραγγελµατος σου και ενδοξος εν τω οικω σου

15. η σηµερον ηργµαι ερωταν αυτω δια του

χεου µηδαµως µη δοτω ο ϐασιλευς κατα του

δουλου αυτου λογον και εφ ολον τον οικον του

πατρος µου οτι ουκ ηδει ο δουλος ο σος εν πασιν

τουτοις ϱηµα µικρον η µεγα

16. και ειπεν ο ϐασιλευς σαουλ χανατω απο-

χανη αβιµελες συ και πας ο οικος του πατρος

σου

17. και ειπεν ο ϐασιλευς τοις παρατρεςουσιν

τοις εφεστηκοσιν επ αυτον προσαγαγετε και χα-

νατουτε τους ιερεις του κυριου οτι η ςειρ αυτων

µετα δαυιδ και οτι εγνωσαν οτι ϕευγει αυτος και

ουκ απεκαλυψαν το ωτιον µου και ουκ εβουλ-

ηχησαν οι παιδες του ϐασιλεως επενεγκειν τας

ςειρας αυτων απαντησαι εις τους ιερεις κυριου

18. και ειπεν ο ϐασιλευς τω δωηκ επιστρεφου

συ και απαντα εις τους ιερεις και επεστραφη

δωηκ ο συρος και εχανατωσεν τους ιερεις κυ-

ϱιου εν τη ηµερα εκεινη τριακοσιους και πεντε

ανδρας παντας αιροντας εφουδ

19. και την νοµβα την πολιν των ιερεων επα-

ταξεν εν στοµατι ϱοµφαιας απο ανδρος εως γυ-

ναικος απο νηπιου εως χηλαζοντος και µοσςου

και ονου και προβατου

20. και διασωζεται υιος εις τω αβιµελες υιω

αςιτωβ και ονοµα αυτω αβιαχαρ και εφυγεν

οπισω δαυιδ

21. και απηγγειλεν αβιαχαρ τω δαυιδ οτι εχα-

νατωσεν σαουλ παντας τους ιερεις του κυριου

22. και ειπεν δαυιδ τω αβιαχαρ ηιδειν εν τη

ηµερα εκεινη οτι δωηκ ο συρος οτι απαγγελλων

απαγγελει τω σαουλ εγω ειµι αιτιος των ψυςων

οικου του πατρος σου

23. καχου µετ εµου µη ϕοβου οτι ου εαν Ϲητω

τη ψυςη µου τοπον Ϲητησω και τη ψυςη σου οτι

πεφυλαξαι συ παρ εµοι

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-1sm23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και απηγγελη τω δαυιδ λεγοντες ιδου οι

αλλοφυλοι πολεµουσιν εν τη κειλα και αυτοι

διαρπαζουσιν καταπατουσιν τους αλω

2. και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λε-

γων ει πορευχω και παταξω τους αλλοφυλους

τουτους και ειπεν κυριος πορευου και παταξε-

ις εν τοις αλλοφυλοις τουτοις και σωσεις την

κειλα
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3. και ειπαν οι ανδρες του δαυιδ προς αυτον

ιδου ηµεις ενταυχα εν τη ιουδαια ϕοβουµεχα

και πως εσται εαν πορευχωµεν εις κειλα εις τα

σκυλα των αλλοφυλων εισπορευσοµεχα

4. και προσεχετο δαυιδ ερωτησαι ετι δια του

κυριου και απεκριχη αυτω κυριος και ειπεν

προς αυτον αναστηχι και καταβηχι εις κειλα

οτι εγω παραδιδωµι τους αλλοφυλους εις ςε-

ιρας σου

5. και επορευχη δαυιδ και οι ανδρες οι µετ

αυτου εις κειλα και επολεµησεν εν τοις αλ-

λοφυλοις και εφυγον εκ προσωπου αυτου και

απηγαγεν τα κτηνη αυτων και επαταξεν εν αυ-

τοις πληγην µεγαλην και εσωσεν δαυιδ τους

κατοικουντας κειλα

6. και εγενετο εν τω ϕυγειν αβιαχαρ υιον αβι-

µελες προς δαυιδ και αυτος µετα δαυιδ εις κε-

ιλα κατεβη εςων εφουδ εν τη ςειρι αυτου

7. και απηγγελη τω σαουλ οτι ηκει δαυιδ εις

κειλα και ειπεν σαουλ πεπρακεν αυτον ο χεος

εις ςειρας µου οτι αποκεκλεισται εισελχων εις

πολιν χυρων και µοςλων

8. και παρηγγειλεν σαουλ παντι τω λαω εις

πολεµον καταβαινειν εις κειλα συνεςειν τον

δαυιδ και τους ανδρας αυτου

9. και εγνω δαυιδ οτι ου παρασιωπα σαουλ

περι αυτου την κακιαν και ειπεν δαυιδ προς

αβιαχαρ τον ιερεα προσαγαγε το εφουδ κυριου

10. και ειπεν δαυιδ κυριε ο χεος ισραηλ ακο-

υων ακηκοεν ο δουλος σου οτι Ϲητει σαουλ

ελχειν επι κειλα διαφχειραι την πολιν δι εµε

11. ει αποκλεισχησεται και νυν ει καταβησε-

ται σαουλ καχως ηκουσεν ο δουλος σου κυριε

ο χεος ισραηλ απαγγειλον τω δουλω σου και

ειπεν κυριος αποκλεισχησεται

13. και ανεστη δαυιδ και οι ανδρες οι µετ αυ-

του ως τετρακοσιοι και εξηλχον εκ κειλα και

επορευοντο ου εαν επορευχησαν και τω σαουλ

απηγγελη οτι διασεσωται δαυιδ εκ κειλα και

ανηκεν του εξελχειν

14. και εκαχισεν δαυιδ εν τη ερηµω εν µασε-

ϱεµ εν τοις στενοις και εκαχητο εν τη ερηµω εν

τω ορει Ϲιφ εν τη γη τη αυςµωδει και εζητει αυ-

τον σαουλ πασας τας ηµερας και ου παρεδωκεν

αυτον κυριος εις τας ςειρας αυτου

15. και ειδεν δαυιδ οτι εξερςεται σαουλ του

Ϲητειν τον δαυιδ και δαυιδ εν τω ορει τω αυςµω-

δει εν τη καινη Ϲιφ

16. και ανεστη ιωναχαν υιος σαουλ και επο-

ϱευχη προς δαυιδ εις καινην και εκραταιωσεν

τας ςειρας αυτου εν κυριω

17. και ειπεν προς αυτον µη ϕοβου οτι ου µη

ευρη σε η ςειρ σαουλ του πατρος µου και συ

ϐασιλευσεις επι ισραηλ και εγω εσοµαι σοι εις

δευτερον και σαουλ ο πατηρ µου οιδεν ουτως

18. και διεχεντο αµφοτεροι διαχηκην ενωπιον

κυριου και εκαχητο δαυιδ εν καινη και ιωνα-

χαν απηλχεν εις οικον αυτου

19. και ανεβησαν οι Ϲιφαιοι εκ της αυςµωδους

προς σαουλ επι τον ϐουνον λεγοντες ουκ ιδου

δαυιδ κεκρυπται παρ ηµιν εν µεσσαρα εν τοις

στενοις εν τη καινη εν τω ϐουνω του εςελα του

εκ δεξιων του ιεσσαιµουν

20. και νυν παν το προς ψυςην του ϐασιλεως

εις καταβασιν καταβαινετω προς ηµας κεκλε-

ικασιν αυτον εις τας ςειρας του ϐασιλεως

21. και ειπεν αυτοις σαουλ ευλογηµενοι υµεις

τω κυριω οτι επονεσατε περι εµου

22. πορευχητε δη και ετοιµασατε ετι και γνωτε

τον τοπον αυτου ου εσται ο πους αυτου εν ταςει

εκει ου ειπατε µηποτε πανουργευσηται

23. και ιδετε και γνωτε και πορευσοµεχα µεχ

υµων και εσται ει εστιν επι της γης και εξε-

ϱευνησω αυτον εν πασαις ςιλιασιν ιουδα

24. και ανεστησαν οι Ϲιφαιοι και επορευχη-

σαν εµπροσχεν σαουλ και δαυιδ και οι ανδρες

αυτου εν τη ερηµω τη µααν καχ εσπεραν εκ

δεξιων του ιεσσαιµουν

25. και επορευχη σαουλ και οι ανδρες αυτου

Ϲητειν αυτον και απηγγειλαν τω δαυιδ και κα-

τεβη εις την πετραν την εν τη ερηµω µααν και

ηκουσεν σαουλ και κατεδιωξεν οπισω δαυιδ εις

την ερηµον µααν

26. και πορευονται σαουλ και οι ανδρες αυτου

εκ µερους του ορους τουτου και ην δαυιδ και οι

ανδρες αυτου εκ µερους του ορους τουτου και

ην δαυιδ σκεπαζοµενος πορευεσχαι απο προ-

σωπου σαουλ και σαουλ και οι ανδρες αυτου

παρενεβαλον επι δαυιδ και τους ανδρας αυτου

συλλαβειν αυτους
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27. και αγγελος προς σαουλ ηλχεν λεγων

σπευδε και δευρο οτι επεχεντο οι αλλοφυλοι

επι την γην

28. και ανεστρεψεν σαουλ µη καταδιωκειν

οπισω δαυιδ και επορευχη εις συναντησιν των

αλλοφυλων δια τουτο επεκληχη ο τοπος εκε-

ινος πετρα η µερισχεισα

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-1sm24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και ανεβη δαυιδ εκειχεν και εκαχισεν

εν τοις στενοις εγγαδδι

2. και εγενηχη ως ανεστρεψεν σαουλ απο οπι-

σχεν των αλλοφυλων και απηγγελη αυτω λε-

γοντων οτι δαυιδ εν τη ερηµω εγγαδδι

3. και ελαβεν µεχ εαυτου τρεις ςιλιαδας αν-

δρων εκλεκτους εκ παντος ισραηλ και επορευ-

χη Ϲητειν τον δαυιδ και τους ανδρας αυτου επι

προσωπον σαδαιεµ

4. και ηλχεν εις τας αγελας των ποιµνιων τας

επι της οδου και ην εκει σπηλαιον και σαουλ

εισηλχεν παρασκευασασχαι και δαυιδ και οι

ανδρες αυτου εσωτερον του σπηλαιου εκαχην-

το

5. και ειπον οι ανδρες δαυιδ προς αυτον ιδου

η ηµερα αυτη ην ειπεν κυριος προς σε παρα-

δουναι τον εςχρον σου εις τας ςειρας σου και

ποιησεις αυτω ως αγαχον εν οφχαλµοις σου και

ανεστη δαυιδ και αφειλεν το πτερυγιον της δι-

πλοιδος της σαουλ λαχραιως

6. και εγενηχη µετα ταυτα και επαταξεν καρ-

δια δαυιδ αυτον οτι αφειλεν το πτερυγιον της

διπλοιδος αυτου

7. και ειπεν δαυιδ προς τους ανδρας αυτου

µηδαµως µοι παρα κυριου ει ποιησω το ϱηµα

τουτο τω κυριω µου τω ςριστω κυριου επενεγ-

και ςειρα µου επ αυτον οτι ςριστος κυριου εστιν

ουτος

8. και επεισεν δαυιδ τους ανδρας αυτου εν λο-

γοις και ουκ εδωκεν αυτοις ανασταντας χανα-

τωσαι τον σαουλ και ανεστη σαουλ και κατεβη

εις την οδον

9. και ανεστη δαυιδ οπισω αυτου εκ του σπη-

λαιου και εβοησεν δαυιδ οπισω σαουλ λεγων

κυριε ϐασιλευ και επεβλεψεν σαουλ εις τα

οπισω αυτου και εκυψεν δαυιδ επι προσωπον

αυτου επι την γην και προσεκυνησεν αυτω

10. και ειπεν δαυιδ προς σαουλ ινα τι ακουεις

των λογων του λαου λεγοντων ιδου δαυιδ Ϲητει

την ψυςην σου

11. ιδου εν τη ηµερα ταυτη εορακασιν οι

οφχαλµοι σου ως παρεδωκεν σε κυριος σηµε-

ϱον εις ςειρα µου εν τω σπηλαιω και ουκ ηβο-

υληχην αποκτειναι σε και εφεισαµην σου και

ειπα ουκ εποισω ςειρα µου επι κυριον µου οτι

ςριστος κυριου ουτος εστιν

12. και ιδου το πτερυγιον της διπλοιδος σου εν

τη ςειρι µου εγω αφηρηκα το πτερυγιον και ουκ

απεκταγκα σε και γνωχι και ιδε σηµερον οτι

ουκ εστιν κακια εν τη ςειρι µου ουδε ασεβεια

και αχετησις και ους ηµαρτηκα εις σε και συ

δεσµευεις την ψυςην µου λαβειν αυτην

13. δικασαι κυριος ανα µεσον εµου και σου

και εκδικησαι µε κυριος εκ σου και η ςειρ µου

ουκ εσται επι σοι

14. καχως λεγεται η παραβολη η αρςαια εξ

ανοµων εξελευσεται πληµµελεια και η ςειρ µου

ουκ εσται επι σε

15. και νυν οπισω τινος συ εκπορευη ϐασι-

λευ ισραηλ οπισω τινος καταδιωκεις συ οπισω

κυνος τεχνηκοτος και οπισω ψυλλου ενος

16. γενοιτο κυριος εις κριτην και δικαστην

ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου ιδοι κυριος

και κριναι την κρισιν µου και δικασαι µοι εκ

ςειρος σου

17. και εγενετο ως συνετελεσεν δαυιδ τα

ϱηµατα ταυτα λαλων προς σαουλ και ειπεν σα-

ουλ η ϕωνη σου αυτη τεκνον δαυιδ και ηρεν την

ϕωνην αυτου σαουλ και εκλαυσεν

18. και ειπεν σαουλ προς δαυιδ δικαιος συ

υπερ εµε οτι συ ανταπεδωκας µοι αγαχα εγω δε

ανταπεδωκα σοι κακα

19. και συ απηγγειλας µοι σηµερον α εποιη-

σας µοι αγαχα ως απεκλεισεν µε κυριος σηµε-

ϱον εις ςειρας σου και ουκ απεκτεινας µε

20. και οτι ει ευροιτο τις τον εςχρον αυτου εν

χλιψει και εκπεµψαι αυτον εν οδω αγαχη και

κυριος ανταποτεισει αυτω αγαχα καχως πεπο-

ιηκας σηµερον

21. και νυν ιδου εγω γινωσκω οτι ϐασιλευων

ϐασιλευσεις και στησεται εν ςερσιν σου ϐασι-

λεια ισραηλ
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22. και νυν οµοσον µοι εν κυριω οτι ουκ εξο-

λεχρευσεις το σπερµα µου οπισω µου και ουκ

αφανιεις το ονοµα µου εκ του οικου του πατρος

µου

23. και ωµοσεν δαυιδ τω σαουλ και απηλχεν

σαουλ εις τον τοπον αυτου και δαυιδ και οι αν-

δρες αυτου ανεβησαν εις την µεσσαρα στενην

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-1sm25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και απεχανεν σαµουηλ και συναχρο-

ιζονται πας ισραηλ και κοπτονται αυτον και

χαπτουσιν αυτον εν οικω αυτου εν αρµαχαιµ

και ανεστη δαυιδ και κατεβη εις την ερηµον

µααν

2. και ην ανχρωπος εν τη µααν και τα ποιµνια

αυτου εν τω καρµηλω και ο ανχρωπος µεγας

σφοδρα και τουτω ποιµνια τρισςιλια και αιγες

ςιλιαι και εγενηχη εν τω κειρειν το ποιµνιον

αυτου εν τω καρµηλω

3. και ονοµα τω ανχρωπω ναβαλ και ονοµα τη

γυναικι αυτου αβιγαια και η γυνη αυτου αγαχη

συνεσει και καλη τω ειδει σφοδρα και ο ανχρω-

πος σκληρος και πονηρος εν επιτηδευµασιν και

ο ανχρωπος κυνικος

4. και ηκουσεν δαυιδ εν τη ερηµω οτι κειρει

ναβαλ ο καρµηλιος το ποιµνιον αυτου

5. και δαυιδ απεστειλεν δεκα παιδαρια και

ειπεν τοις παιδαριοις αναβητε εις καρµηλον και

απελχατε προς ναβαλ και ερωτησατε αυτον επι

τω ονοµατι µου εις ειρηνην

6. και ερειτε ταδε εις ωρας και συ υγιαινων

και ο οικος σου και παντα τα σα υγιαινοντα

7. και νυν ιδου ακηκοα οτι κειρουσιν σοι νυν

οι ποιµενες σου οι ησαν µεχ ηµων εν τη ερηµω

και ουκ απεκωλυσαµεν αυτους και ουκ ενετε-

ιλαµεχα αυτοις ουχεν πασας τας ηµερας οντων

αυτων εν καρµηλω

8. ερωτησον τα παιδαρια σου και απαγγελο-

υσιν σοι και ευρετωσαν τα παιδαρια ςαριν εν

οφχαλµοις σου οτι εφ ηµεραν αγαχην ηκοµεν

δος δη ο εαν ευρη η ςειρ σου τω υιω σου τω

δαυιδ

9. και ερςονται τα παιδαρια και λαλουσιν το-

υς λογους τουτους προς ναβαλ κατα παντα τα

ϱηµατα ταυτα εν τω ονοµατι δαυιδ και ανεπη-

δησεν

10. και απεκριχη ναβαλ τοις παισιν δαυιδ και

ειπεν τις ο δαυιδ και τις ο υιος ιεσσαι σηµερον

πεπληχυµµενοι εισιν οι δουλοι αναςωρουντες

εκαστος εκ προσωπου του κυριου αυτου

11. και ληµψοµαι τους αρτους µου και τον

οινον µου και τα χυµατα µου α τεχυκα τοις κε-

ιρουσιν µου τα προβατα και δωσω αυτα ανδρα-

σιν οις ουκ οιδα ποχεν εισιν

12. και απεστραφησαν τα παιδαρια δαυιδ εις

οδον αυτων και ανεστρεψαν και ηλχον και

ανηγγειλαν τω δαυιδ κατα τα ϱηµατα ταυτα

13. και ειπεν δαυιδ τοις ανδρασιν αυτου Ϲωσα-

σχε εκαστος την ϱοµφαιαν αυτου και ανεβησαν

οπισω δαυιδ ως τετρακοσιοι ανδρες και οι δια-

κοσιοι εκαχισαν µετα των σκευων

14. και τη αβιγαια γυναικι ναβαλ απηγγειλεν

εν των παιδαριων λεγων ιδου δαυιδ απεστειλεν

αγγελους εκ της ερηµου ευλογησαι τον κυριον

ηµων και εξεκλινεν απ αυτων

15. και οι ανδρες αγαχοι ηµιν σφοδρα ουκ

απεκωλυσαν ηµας ουδε ενετειλαντο ηµιν πα-

σας τας ηµερας ας ηµεν παρ αυτοις και εν τω

ειναι ηµας εν αγρω

16. ως τειςος ησαν περι ηµας και την νυκτα

και την ηµεραν πασας τας ηµερας ας ηµεχα

παρ αυτοις ποιµαινοντες το ποιµνιον

17. και νυν γνωχι και ιδε τι συ ποιησεις οτι

συντετελεσται η κακια εις τον κυριον ηµων και

εις τον οικον αυτου και ουτος υιος λοιµος και

ουκ εστιν λαλησαι προς αυτον

18. και εσπευσεν αβιγαια και ελαβεν διακο-

σιους αρτους και δυο αγγεια οινου και πεντε

προβατα πεποιηµενα και πεντε οιφι αλφιτου

και γοµορ εν σταφιδος και διακοσιας παλαχας

και εχετο επι τους ονους

19. και ειπεν τοις παιδαριοις αυτης προπορευ-

εσχε εµπροσχεν µου και ιδου εγω οπισω υµων

παραγινοµαι και τω ανδρι αυτης ουκ απηγγε-

ιλεν

20. και εγενηχη αυτης επιβεβηκυιης επι την

ονον και καταβαινουσης εν σκεπη του ορους

και ιδου δαυιδ και οι ανδρες αυτου κατεβαινον

εις συναντησιν αυτης και απηντησεν αυτοις
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21. και δαυιδ ειπεν ισως εις αδικον πεφυλακα

παντα τα αυτου εν τη ερηµω και ουκ ενετειλα-

µεχα λαβειν εκ παντων των αυτου ουχεν και

ανταπεδωκεν µοι πονηρα αντι αγαχων

22. ταδε ποιησαι ο χεος τω δαυιδ και ταδε

προσχειη ει υπολειψοµαι εκ παντων των του

ναβαλ εως πρωι ουρουντα προς τοιςον

23. και ειδεν αβιγαια τον δαυιδ και εσπευ-

σεν και κατεπηδησεν απο της ονου και επεσεν

ενωπιον δαυιδ επι προσωπον αυτης και προσε-

κυνησεν αυτω επι την γην

24. επι τους ποδας αυτου και ειπεν εν εµοι

κυριε µου η αδικια λαλησατω δη η δουλη σου

εις τα ωτα σου και ακουσον της δουλης σου

λογον

25. µη δη χεσχω ο κυριος µου καρδιαν αυτου

επι τον ανχρωπον τον λοιµον τουτον οτι κατα

το ονοµα αυτου ουτως εστιν ναβαλ ονοµα αυτω

και αφροσυνη µετ αυτου και εγω η δουλη σου

ουκ ειδον τα παιδαρια σου α απεστειλας

26. και νυν κυριε Ϲη κυριος και Ϲη η ψυςη

σου καχως εκωλυσεν σε κυριος του µη ελχειν

εις αιµα αχωον και σωζειν την ςειρα σου σοι

και νυν γενοιντο ως ναβαλ οι εςχροι σου και οι

Ϲητουντες τω κυριω µου κακα

27. και νυν λαβε την ευλογιαν ταυτην ην ενη-

νοςεν η δουλη σου τω κυριω µου και δωσεις τοις

παιδαριοις τοις παρεστηκοσιν τω κυριω µου

28. αρον δη το ανοµηµα της δουλης σου οτι

ποιων ποιησει κυριος τω κυριω µου οικον πιστον

οτι πολεµον κυριου ο κυριος µου πολεµει και

κακια ους ευρεχησεται εν σοι πωποτε

29. και αναστησεται ανχρωπος καταδιωκων

σε και Ϲητων την ψυςην σου και εσται η ψυςη

κυριου µου ενδεδεµενη εν δεσµω της Ϲωης πα-

ϱα κυριω τω χεω και ψυςην εςχρων σου σφεν-

δονησεις εν µεσω της σφενδονης

30. και εσται οτι ποιησει κυριος τω κυριω µου

παντα οσα ελαλησεν αγαχα επι σε και εντελε-

ιται σοι κυριος εις ηγουµενον επι ισραηλ

31. και ουκ εσται σοι τουτο ϐδελυγµος και

σκανδαλον τω κυριω µου εκςεαι αιµα αχωον

δωρεαν και σωσαι ςειρα κυριου µου αυτω και

αγαχωσει κυριος τω κυριω µου και µνησχηση

της δουλης σου αγαχωσαι αυτη

32. και ειπεν δαυιδ τη αβιγαια ευλογητος κυ-

ϱιος ο χεος ισραηλ ος απεστειλεν σε σηµερον

εν ταυτη εις απαντησιν µου

33. και ευλογητος ο τροπος σου και ευλογη-

µενη συ η αποκωλυσασα µε σηµερον εν ταυτη

µη ελχειν εις αιµατα και σωσαι ςειρα µου εµοι

34. πλην οτι Ϲη κυριος ο χεος ισραηλ ος απε-

κωλυσεν µε σηµερον του κακοποιησαι σε οτι

ει µη εσπευσας και παρεγενου εις απαντησιν

µοι τοτε ειπα ει υπολειφχησεται τω ναβαλ εως

ϕωτος του πρωι ουρων προς τοιςον

35. και ελαβεν δαυιδ εκ ςειρος αυτης παν-

τα α εφερεν αυτω και ειπεν αυτη αναβηχι εις

ειρηνην εις οικον σου ϐλεπε ηκουσα της ϕωνης

σου και ηρετισα το προσωπον σου

36. και παρεγενηχη αβιγαια προς ναβαλ και

ιδου αυτω ποτος εν οικω αυτου ως ποτος ϐασι-

λεως και η καρδια ναβαλ αγαχη επ αυτον και

αυτος µεχυων εως σφοδρα και ουκ απηγγειλεν

αυτω ϱηµα µικρον η µεγα εως ϕωτος του πρωι

37. και εγενετο πρωι ως εξενηψεν απο του

οινου ναβαλ απηγγειλεν αυτω η γυνη αυτου τα

ϱηµατα ταυτα και εναπεχανεν η καρδια αυτου

εν αυτω και αυτος γινεται ως λιχος

38. και εγενετο ωσει δεκα ηµεραι και επατα-

ξεν κυριος τον ναβαλ και απεχανεν

39. και ηκουσεν δαυιδ και ειπεν ευλογητος

κυριος ος εκρινεν την κρισιν του ονειδισµου µου

εκ ςειρος ναβαλ και τον δουλον αυτου περιε-

ποιησατο εκ ςειρος κακων και την κακιαν να-

ϐαλ απεστρεψεν κυριος εις κεφαλην αυτου και

απεστειλεν δαυιδ και ελαλησεν περι αβιγαιας

λαβειν αυτην εαυτω εις γυναικα

40. και ηλχον οι παιδες δαυιδ προς αβιγα-

ιαν εις καρµηλον και ελαλησαν αυτη λεγοντες

δαυιδ απεστειλεν ηµας προς σε λαβειν σε αυτω

εις γυναικα

41. και ανεστη και προσεκυνησεν επι την γην

επι προσωπον και ειπεν ιδου η δουλη σου εις

παιδισκην νιψαι ποδας των παιδων σου

42. και ανεστη αβιγαια και επεβη επι την ονον

και πεντε κορασια ηκολουχουν αυτη και επο-

ϱευχη οπισω των παιδων δαυιδ και γινεται αυτω

εις γυναικα

43. και την αςινααµ ελαβεν δαυιδ εξ ιεζραελ

και αµφοτεραι ησαν αυτω γυναικες
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44. και σαουλ εδωκεν µελςολ την χυγατερα

αυτου την γυναικα δαυιδ τω ϕαλτι υιω λαις τω

εκ ϱοµµα

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-1sm26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 και ερςονται οι Ϲιφαιοι εκ της αυςµωδους

προς τον σαουλ εις τον ϐουνον λεγοντες ιδου

δαυιδ σκεπαζεται µεχ ηµων εν τω ϐουνω του

εςελα του κατα προσωπον του ιεσσαιµουν

2. και ανεστη σαουλ και κατεβη εις την ερη-

µον Ϲιφ και µετ αυτου τρεις ςιλιαδες ανδρων

εκλεκτοι εξ ισραηλ Ϲητειν τον δαυιδ εν τη

ερηµω Ϲιφ

3. και παρενεβαλεν σαουλ εν τω ϐουνω του

εςελα επι προσωπου του ιεσσαιµουν επι της

οδου και δαυιδ εκαχισεν εν τη ερηµω και ειδεν

δαυιδ οτι ηκει σαουλ οπισω αυτου εις την ερη-

µον

4. και απεστειλεν δαυιδ κατασκοπους και

εγνω οτι ηκει σαουλ ετοιµος εκ κειλα

5. και ανεστη δαυιδ λαχρα και εισπορευεται

εις τον τοπον ου εκαχευδεν εκει σαουλ και εκει

αβεννηρ υιος νηρ αρςιστρατηγος αυτου και σα-

ουλ εκαχευδεν εν λαµπηνη και ο λαος παρεµ-

ϐεβληκως κυκλω αυτου

6. και απεκριχη δαυιδ και ειπεν προς αςιµε-

λες τον ςετταιον και προς αβεσσα υιον σαρο-

υιας αδελφον ιωαβ λεγων τις εισελευσεται µετ

εµου προς σαουλ εις την παρεµβολην και ειπεν

αβεσσα εγω εισελευσοµαι µετα σου

7. και εισπορευεται δαυιδ και αβεσσα εις τον

λαον την νυκτα και ιδου σαουλ καχευδων

υπνω εν λαµπηνη και το δορυ εµπεπηγος εις

την γην προς κεφαλης αυτου και αβεννηρ και

ο λαος αυτου εκαχευδεν κυκλω αυτου

8. και ειπεν αβεσσα προς δαυιδ απεκλεισεν

σηµερον κυριος τον εςχρον σου εις τας ςειρας

σου και νυν παταξω αυτον τω δορατι εις την γην

απαξ και ου δευτερωσω αυτω

9. και ειπεν δαυιδ προς αβεσσα µη ταπεινωσης

αυτον οτι τις εποισει ςειρα αυτου επι ςριστον

κυριου και αχωωχησεται

10. και ειπεν δαυιδ Ϲη κυριος εαν µη κυριος

παιση αυτον η η ηµερα αυτου ελχη και απο-

χανη η εις πολεµον καταβη και προστεχη

11. µηδαµως µοι παρα κυριου επενεγκειν ςε-

ιρα µου επι ςριστον κυριου και νυν λαβε δη το

δορυ απο προς κεφαλης αυτου και τον ϕακον

του υδατος και απελχωµεν καχ εαυτους

12. και ελαβεν δαυιδ το δορυ και τον ϕακον

του υδατος απο προς κεφαλης αυτου και απη-

λχον καχ εαυτους και ουκ ην ο ϐλεπων και

ουκ ην ο γινωσκων και ουκ ην ο εξεγειροµενος

παντες υπνουντες οτι χαµβος κυριου επεπεσεν

επ αυτους

13. και διεβη δαυιδ εις το περαν και εστη επι

την κορυφην του ορους µακροχεν και πολλη η

οδος ανα µεσον αυτων

14. και προσεκαλεσατο δαυιδ τον λαον και

τω αβεννηρ ελαλησεν λεγων ουκ αποκριχησει

αβεννηρ και απεκριχη αβεννηρ και ειπεν τις ει

συ ο καλων µε

15. και ειπεν δαυιδ προς αβεννηρ ουκ ανηρ

συ και τις ως συ εν ισραηλ και δια τι ου ϕυλασ-

σεις τον κυριον σου τον ϐασιλεα οτι εισηλχεν

εις εκ του λαου διαφχειραι τον ϐασιλεα κυριον

σου

16. και ουκ αγαχον το ϱηµα τουτο ο πεπο-

ιηκας Ϲη κυριος οτι υιοι χανατωσεως υµεις οι

ϕυλασσοντες τον ϐασιλεα κυριον υµων τον ςρι-

στον κυριου και νυν ιδε δη το δορυ του ϐασι-

λεως και ο ϕακος του υδατος που εστιν τα προς

κεφαλης αυτου

17. και επεγνω σαουλ την ϕωνην του δαυιδ

και ειπεν η ϕωνη σου αυτη τεκνον δαυιδ και

ειπεν δαυιδ δουλος σου κυριε ϐασιλευ

18. και ειπεν ινα τι τουτο καταδιωκει ο κυριος

µου οπισω του δουλου αυτου οτι τι ηµαρτηκα

και τι ευρεχη εν εµοι αδικηµα

19. και νυν ακουσατω δη ο κυριος µου ο ϐα-

σιλευς το ϱηµα του δουλου αυτου ει ο χεος επι-

σειει σε επ εµε οσφρανχειη χυσιας σου και ει

υιοι ανχρωπων επικαταρατοι ουτοι ενωπιον κυ-

ϱιου οτι εξεβαλον µε σηµερον µη εστηρισχαι εν

κληρονοµια κυριου λεγοντες πορευου δουλευε

χεοις ετεροις

20. και νυν µη πεσοι το αιµα µου επι την γην

εξ εναντιας προσωπου κυριου οτι εξεληλυχεν ο

ϐασιλευς ισραηλ Ϲητειν την ψυςην µου καχως

καταδιωκει ο νυκτικοραξ εν τοις ορεσιν

21. και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα επιστρεφε τεκ-

νον δαυιδ οτι ου κακοποιησω σε ανχ ων εντιµος
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ψυςη µου εν οφχαλµοις σου εν τη σηµερον µε-

µαταιωµαι και ηγνοηκα πολλα σφοδρα

22. και απεκριχη δαυιδ και ειπεν ιδου το δορυ

του ϐασιλεως διελχετω εις των παιδαριων και

λαβετω αυτο

23. και κυριος επιστρεψει εκαστω τας δικα-

ιοσυνας αυτου και την πιστιν αυτου ως παρε-

δωκεν σε κυριος σηµερον εις ςειρας µου και

ουκ ηχελησα επενεγκειν ςειρα µου επι ςριστον

κυριου

24. και ιδου καχως εµεγαλυνχη η ψυςη σου

σηµερον εν ταυτη εν οφχαλµοις µου ουτως µε-

γαλυνχειη η ψυςη µου ενωπιον κυριου και σκε-

πασαι µε και εξελειται µε εκ πασης χλιψεως

25. και ειπεν σαουλ προς δαυιδ ευλογηµενος

συ τεκνον και ποιων ποιησεις και δυναµενος

δυνησει και απηλχεν δαυιδ εις την οδον αυτου

και σαουλ ανεστρεψεν εις τον τοπον αυτου

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-1sm27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και ειπεν δαυιδ εν τη καρδια αυτου λε-

γων νυν προστεχησοµαι εν ηµερα µια εις ςειρας

σαουλ και ουκ εστιν µοι αγαχον εαν µη σωχω

εις γην αλλοφυλων και ανη σαουλ του Ϲητε-

ιν µε εις παν οριον ισραηλ και σωχησοµαι εκ

ςειρος αυτου

2. και ανεστη δαυιδ και οι τετρακοσιοι ανδρες

µετ αυτου και επορευχη προς αγςους υιον αµ-

µας ϐασιλεα γεχ

3. και εκαχισεν δαυιδ µετα αγςους εν γεχ αυ-

τος και οι ανδρες αυτου εκαστος και ο οικος

αυτου και δαυιδ και αµφοτεραι αι γυναικες αυ-

του αςινααµ η ιεζραηλιτις και αβιγαια η γυνη

ναβαλ του καρµηλιου

4. και ανηγγελη τω σαουλ οτι πεφευγεν δαυιδ

εις γεχ και ου προσεχετο ετι Ϲητειν αυτον

5. και ειπεν δαυιδ προς αγςους ει δη ευρηκεν

ο δουλος σου ςαριν εν οφχαλµοις σου δοτωσαν

δη µοι τοπον εν µια των πολεων των κατ αγρον

και καχησοµαι εκει και ινα τι καχηται ο δουλος

σου εν πολει ϐασιλευοµενη µετα σου

6. και εδωκεν αυτω εν τη ηµερα εκεινη την

σεκελακ δια τουτο εγενηχη σεκελακ τω ϐασιλει

της ιουδαιας εως της ηµερας ταυτης

7. και εγενηχη ο αριχµος των ηµερων ων εκα-

χισεν δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων τεσσαρας

µηνας

8. και ανεβαινεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου

και επετιχεντο επι παντα τον γεσιρι και επι τον

αµαληκιτην και ιδου η γη κατωκειτο απο ανη-

κοντων η απο γελαµψουρ τετειςισµενων και

εως γης αιγυπτου

9. και ετυπτε την γην και ουκ εζωογονει ανδρα

και γυναικα και ελαµβανεν ποιµνια και ϐουκο-

λια και ονους και καµηλους και ιµατισµον και

ανεστρεψαν και ηρςοντο προς αγςους

10. και ειπεν αγςους προς δαυιδ επι τινα επε-

χεσχε σηµερον και ειπεν δαυιδ προς αγςους κα-

τα νοτον της ιουδαιας και κατα νοτον ιεσµεγα

και κατα νοτον του κενεζι

11. και ανδρα και γυναικα ουκ εζωογονησεν

του εισαγαγειν εις γεχ λεγων µη αναγγειλωσιν

εις γεχ καχ ηµων λεγοντες ταδε δαυιδ ποιει και

τοδε το δικαιωµα αυτου πασας τας ηµερας ας

εκαχητο δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων

12. και επιστευχη δαυιδ εν τω αγςους σφοδρα

λεγων ησςυνται αισςυνοµενος εν τω λαω αυτου

εν ισραηλ και εσται µοι δουλος εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-1sm28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 και εγενηχη εν ταις ηµεραις εκειναις

και συναχροιζονται αλλοφυλοι εν ταις παρεµ-

ϐολαις αυτων εξελχειν πολεµειν µετα ισραηλ

και ειπεν αγςους προς δαυιδ γινωσκων γνωσει

οτι µετ εµου εξελευσει εις πολεµον συ και οι

ανδρες σου

2. και ειπεν δαυιδ προς αγςους ουτω νυν γνω-

σει α ποιησει ο δουλος σου και ειπεν αγςους

προς δαυιδ ουτως αρςισωµατοφυλακα χησοµαι

σε πασας τας ηµερας

3. και σαµουηλ απεχανεν και εκοψαντο αυτον

πας ισραηλ και χαπτουσιν αυτον εν αρµαχαιµ

εν πολει αυτου και σαουλ περιειλεν τους εγγα-

στριµυχους και τους γνωστας απο της γης

4. και συναχροιζονται οι αλλοφυλοι και ερ-

ςονται και παρεµβαλλουσιν εις σωµαν και συ-

ναχροιζει σαουλ παντα ανδρα ισραηλ και πα-

ϱεµβαλλουσιν εις γελβουε

324 L R Biblia Grecka



1 Księga Samuela L R Rozdział 29

5. και ειδεν σαουλ την παρεµβολην των αλλο-

ϕυλων και εφοβηχη και εξεστη η καρδια αυτου

σφοδρα

6. και επηρωτησεν σαουλ δια κυριου και ουκ

απεκριχη αυτω κυριος εν τοις ενυπνιοις και εν

τοις δηλοις και εν τοις προφηταις

7. και ειπεν σαουλ τοις παισιν αυτου Ϲητησα-

τε µοι γυναικα εγγαστριµυχον και πορευσοµαι

προς αυτην και Ϲητησω εν αυτη και ειπαν οι πα-

ιδες αυτου προς αυτον ιδου γυνη εγγαστριµυχος

εν αενδωρ

8. και συνεκαλυψατο σαουλ και περιεβαλετο

ιµατια ετερα και πορευεται αυτος και δυο αν-

δρες µετ αυτου και ερςονται προς την γυναικα

νυκτος και ειπεν αυτη µαντευσαι δη µοι εν τω

εγγαστριµυχω και αναγαγε µοι ον εαν ειπω σοι

9. και ειπεν η γυνη προς αυτον ιδου δη συ

οιδας οσα εποιησεν σαουλ ως εξωλεχρευσεν

τους εγγαστριµυχους και τους γνωστας απο της

γης και ινα τι συ παγιδευεις την ψυςην µου χα-

νατωσαι αυτην

10. και ωµοσεν αυτη σαουλ λεγων Ϲη κυριος

ει απαντησεται σοι αδικια εν τω λογω τουτω

11. και ειπεν η γυνη τινα αναγαγω σοι και

ειπεν τον σαµουηλ αναγαγε µοι

12. και ειδεν η γυνη τον σαµουηλ και ανεβοη-

σεν ϕωνη µεγαλη και ειπεν η γυνη προς σαουλ

ινα τι παρελογισω µε και συ ει σαουλ

13. και ειπεν αυτη ο ϐασιλευς µη ϕοβου ειπον

τινα εορακας και ειπεν αυτω χεους εορακα

αναβαινοντας εκ της γης

14. και ειπεν αυτη τι εγνως και ειπεν αυτω αν-

δρα ορχιον αναβαινοντα εκ της γης και ουτος

διπλοιδα αναβεβληµενος και εγνω σαουλ οτι

σαµουηλ ουτος και εκυψεν επι προσωπον αυ-

του επι την γην και προσεκυνησεν αυτω

15. και ειπεν σαµουηλ ινα τι παρηνωςλησας

µοι αναβηναι µε και ειπεν σαουλ χλιβοµαι σφο-

δρα και οι αλλοφυλοι πολεµουσιν εν εµοι και

ο χεος αφεστηκεν απ εµου και ουκ επακηκοεν

µοι ετι και εν ςειρι των προφητων και εν τοις

ενυπνιοις και νυν κεκληκα σε γνωρισαι µοι τι

ποιησω

16. και ειπεν σαµουηλ ινα τι επερωτας µε και

κυριος αφεστηκεν απο σου και γεγονεν µετα

του πλησιον σου

17. και πεποιηκεν κυριος σοι καχως ελαλη-

σεν εν ςειρι µου και διαρρηξει κυριος την ϐα-

σιλειαν σου εκ ςειρος σου και δωσει αυτην τω

πλησιον σου τω δαυιδ

18. διοτι ουκ ηκουσας ϕωνης κυριου και ουκ

εποιησας χυµον οργης αυτου εν αµαληκ δια

τουτο το ϱηµα εποιησεν κυριος σοι τη ηµερα

ταυτη

19. και παραδωσει κυριος τον ισραηλ µετα

σου εις ςειρας αλλοφυλων και αυριον συ και

οι υιοι σου µετα σου πεσουνται και την παρεµ-

ϐολην ισραηλ δωσει κυριος εις ςειρας αλλο-

ϕυλων

20. και εσπευσεν σαουλ και επεσεν εστηκως

επι την γην και εφοβηχη σφοδρα απο των λο-

γων σαµουηλ και ισςυς εν αυτω ουκ ην ετι ου

γαρ εφαγεν αρτον ολην την ηµεραν και ολην

την νυκτα εκεινην

21. και εισηλχεν η γυνη προς σαουλ και ειδεν

οτι εσπευσεν σφοδρα και ειπεν προς αυτον ιδου

δη ηκουσεν η δουλη σου της ϕωνης σου και

εχεµην την ψυςην µου εν τη ςειρι µου και ηκο-

υσα τους λογους ους ελαλησας µοι

22. και νυν ακουσον δη ϕωνης της δουλης

σου και παραχησω ενωπιον σου ψωµον αρτου

και ϕαγε και εσται εν σοι ισςυς οτι πορευση εν

οδω

23. και ουκ εβουληχη ϕαγειν και παρεβιαζον-

το αυτον οι παιδες αυτου και η γυνη και ηκο-

υσεν της ϕωνης αυτων και ανεστη απο της γης

και εκαχισεν επι τον διφρον

24. και τη γυναικι ην δαµαλις νοµας εν τη

οικια και εσπευσεν και εχυσεν αυτην και ελα-

ϐεν αλευρα και εφυρασεν και επεψεν αζυµα

25. και προσηγαγεν ενωπιον σαουλ και ενω-

πιον των παιδων αυτου και εφαγον και ανεστη-

σαν και απηλχον την νυκτα εκεινην

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-1sm29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και συναχροιζουσιν αλλοφυλοι πασας

τας παρεµβολας αυτων εις αφεκ και ισραηλ

παρενεβαλεν εν αενδωρ τη εν ιεζραελ

2. και σατραπαι αλλοφυλων παρεπορευοντο

εις εκατονταδας και ςιλιαδας και δαυιδ και οι
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ανδρες αυτου παρεπορευοντο επ εσςατων µετα

αγςους

3. και ειπον οι σατραπαι των αλλοφυλων τι-

νες οι διαπορευοµενοι ουτοι και ειπεν αγςο-

υς προς τους στρατηγους των αλλοφυλων ους

ουτος δαυιδ ο δουλος σαουλ ϐασιλεως ισραηλ

γεγονεν µεχ ηµων ηµερας τουτο δευτερον ετος

και ους ευρηκα εν αυτω ουχεν αφ ης ηµερας

ενεπεσεν προς µε και εως της ηµερας ταυτης

4. και ελυπηχησαν επ αυτω οι στρατηγοι των

αλλοφυλων και λεγουσιν αυτω αποστρεψον

τον ανδρα εις τον τοπον αυτου ου κατεστησας

αυτον εκει και µη ερςεσχω µεχ ηµων εις τον

πολεµον και µη γινεσχω επιβουλος της παρεµ-

ϐολης και εν τινι διαλλαγησεται ουτος τω κυ-

ϱιω αυτου ουςι εν ταις κεφαλαις των ανδρων

εκεινων

5. ους ουτος δαυιδ ω εξηρςον εν ςοροις λε-

γοντες επαταξεν σαουλ εν ςιλιασιν αυτου και

δαυιδ εν µυριασιν αυτου

6. και εκαλεσεν αγςους τον δαυιδ και ειπεν

αυτω Ϲη κυριος οτι ευχης συ και αγαχος εν

οφχαλµοις µου και η εξοδος σου και η εισοδος

σου µετ εµου εν τη παρεµβολη και οτι ους ευρη-

κα κατα σου κακιαν αφ ης ηµερας ηκεις προς

µε εως της σηµερον ηµερας και εν οφχαλµοις

των σατραπων ουκ αγαχος συ

7. και νυν αναστρεφε και πορευου εις ειρηνην

και ου µη ποιησεις κακιαν εν οφχαλµοις των

σατραπων των αλλοφυλων

8. και ειπεν δαυιδ προς αγςους τι πεποιηκα

σοι και τι ευρες εν τω δουλω σου αφ ης ηµερας

ηµην ενωπιον σου και εως της ηµερας ταυτης

οτι ου µη ελχω πολεµησαι τους εςχρους του

κυριου µου του ϐασιλεως

9. και απεκριχη αγςους προς δαυιδ οιδα οτι

αγαχος συ εν οφχαλµοις µου αλλ οι σατραπαι

των αλλοφυλων λεγουσιν ους ηξει µεχ ηµων

εις πολεµον

10. και νυν ορχρισον το πρωι συ και οι παιδες

του κυριου σου οι ηκοντες µετα σου και πορευ-

εσχε εις τον τοπον ου κατεστησα υµας εκει και

λογον λοιµον µη χης εν καρδια σου οτι αγαχος

συ ενωπιον µου και ορχρισατε εν τη οδω και

ϕωτισατω υµιν και πορευχητε

11. και ωρχρισεν δαυιδ αυτος και οι ανδρες

αυτου απελχειν και ϕυλασσειν την γην των αλ-

λοφυλων και οι αλλοφυλοι ανεβησαν πολεµε-

ιν επι ισραηλ

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-1sm30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 και εγενηχη εισελχοντος δαυιδ και των

ανδρων αυτου εις σεκελακ τη ηµερα τη τριτη

και αµαληκ επεχετο επι τον νοτον και επι σεκε-

λακ και επαταξεν την σεκελακ και ενεπυρισεν

αυτην εν πυρι

2. και τας γυναικας και παντα τα εν αυτη απο

µικρου εως µεγαλου ουκ εχανατωσαν ανδρα

και γυναικα αλλ ηςµαλωτευσαν και απηλχον

εις την οδον αυτων

3. και ηλχεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου εις την

πολιν και ιδου εµπεπυρισται εν πυρι αι δε γυνα-

ικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι χυγατερες

αυτων ηςµαλωτευµενοι

4. και ηρεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου την

ϕωνην αυτων και εκλαυσαν εως οτου ουκ ην

εν αυτοις ισςυς ετι κλαιειν

5. και αµφοτεραι αι γυναικες δαυιδ ηςµαλω-

τευχησαν αςινοοµ η ιεζραηλιτις και αβιγαια η

γυνη ναβαλ του καρµηλιου

6. και εχλιβη δαυιδ σφοδρα οτι ειπεν ο λαος

λιχοβολησαι αυτον οτι κατωδυνος ψυςη παντος

του λαου εκαστου επι τους υιους αυτου και επι

τας χυγατερας αυτου και εκραταιωχη δαυιδ εν

κυριω χεω αυτου

7. και ειπεν δαυιδ προς αβιαχαρ τον ιερεα

υιον αςιµελες προσαγαγε το εφουδ

8. και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λε-

γων ει καταδιωξω οπισω του γεδδουρ τουτου ει

καταληµψοµαι αυτους και ειπεν αυτω καταδιω-

κε οτι καταλαµβανων καταληµψη και εξαιρο-

υµενος εξελη

9. και επορευχη δαυιδ αυτος και οι εξακοσιοι

ανδρες µετ αυτου και ερςονται εως του ςειµαρ-

ϱου ϐοσορ και οι περισσοι εστησαν

10. και κατεδιωξεν εν τετρακοσιοις ανδρασιν

υπεστησαν δε διακοσιοι ανδρες οιτινες εκαχι-

σαν περαν του ςειµαρρου του ϐοσορ

11. και ευρισκουσιν ανδρα αιγυπτιον εν αγρω

και λαµβανουσιν αυτον και αγουσιν αυτον
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προς δαυιδ εν αγρω και διδοασιν αυτω αρτον

και εφαγεν και εποτισαν αυτον υδωρ

12. και διδοασιν αυτω κλασµα παλαχης και

εφαγεν και κατεστη το πνευµα αυτου εν αυτω

οτι ου ϐεβρωκει αρτον και ου πεπωκει υδωρ

τρεις ηµερας και τρεις νυκτας

13. και ειπεν αυτω δαυιδ τινος συ ει και πο-

χεν ει και ειπεν το παιδαριον το αιγυπτιον εγω

ειµι δουλος ανδρος αµαληκιτου και κατελιπεν

µε ο κυριος µου οτι ηνωςληχην εγω σηµερον

τριταιος

14. και ηµεις επεχεµεχα επι νοτον του ςολχι

και επι τα της ιουδαιας µερη και επι νοτον ςε-

λουβ και την σεκελακ ενεπυρισαµεν εν πυρι

15. και ειπεν προς αυτον δαυιδ ει καταξεις

µε επι το γεδδουρ τουτο και ειπεν οµοσον δη

µοι κατα του χεου µη χανατωσειν µε και µη

παραδουναι µε εις ςειρας του κυριου µου και

καταξω σε επι το γεδδουρ τουτο

16. και κατηγαγεν αυτον εκει και ιδου ουτοι

διακεςυµενοι επι προσωπον πασης της γης

εσχιοντες και πινοντες και εορταζοντες εν πασι

τοις σκυλοις τοις µεγαλοις οις ελαβον εκ γης

αλλοφυλων και εκ γης ιουδα

17. και ηλχεν επ αυτους δαυιδ και επαταξεν

αυτους απο εωσφορου εως δειλης και τη επαυ-

ϱιον και ουκ εσωχη εξ αυτων ανηρ οτι αλλ η

τετρακοσια παιδαρια α ην επιβεβηκοτα επι τας

καµηλους και εφυγον

18. και αφειλατο δαυιδ παντα α ελαβον οι

αµαληκιται και αµφοτερας τας γυναικας αυτου

εξειλατο

19. και ου διεφωνησεν αυτοις απο µικρου εως

µεγαλου και απο των σκυλων και εως υιων και

χυγατερων και εως παντων ων ελαβον αυτων

τα παντα επεστρεψεν δαυιδ

20. και ελαβεν δαυιδ παντα τα ποιµνια και

τα ϐουκολια και απηγαγεν εµπροσχεν των

σκυλων και τοις σκυλοις εκεινοις ελεγετο ταυ-

τα τα σκυλα δαυιδ

21. και παραγινεται δαυιδ προς τους διακο-

σιους ανδρας τους εκλυχεντας του πορευεσχαι

οπισω δαυιδ και εκαχισεν αυτους εν τω ςε-

ιµαρρω τω ϐοσορ και εξηλχον εις απαντησιν

δαυιδ και εις απαντησιν του λαου του µετ αυ-

του και προσηγαγεν δαυιδ εως του λαου και

ηρωτησαν αυτον τα εις ειρηνην

22. και απεκριχη πας ανηρ λοιµος και πονη-

ϱος των ανδρων των πολεµιστων των πορευ-

χεντων µετα δαυιδ και ειπαν οτι ου κατεδιωξαν

µεχ ηµων ου δωσοµεν αυτοις εκ των σκυλων

ων εξειλαµεχα οτι αλλ η εκαστος την γυναικα

αυτου και τα τεκνα αυτου απαγεσχωσαν και

αποστρεφετωσαν

23. και ειπεν δαυιδ ου ποιησετε ουτως µετα το

παραδουναι τον κυριον ηµιν και ϕυλαξαι ηµας

και παρεδωκεν κυριος τον γεδδουρ τον επερςο-

µενον εφ ηµας εις ςειρας ηµων

24. και τις υπακουσεται υµων των λογων το-

υτων οτι ους ηττον υµων εισιν διοτι κατα την

µεριδα του καταβαινοντος εις πολεµον ουτως

εσται η µερις του καχηµενου επι τα σκευη κατα

το αυτο µεριουνται

25. και εγενηχη απο της ηµερας εκεινης και

επανω και εγενετο εις προσταγµα και εις δικα-

ιωµα τω ισραηλ εως της σηµερον

26. και ηλχεν δαυιδ εις σεκελακ και απεστε-

ιλεν τοις πρεσβυτεροις ιουδα των σκυλων και

τοις πλησιον αυτου λεγων ιδου απο των σκυλων

των εςχρων κυριου

27. τοις εν ϐαιχσουρ και τοις εν ϱαµα νοτου

και τοις εν ιεχχορ

28. και τοις εν γεχ και τοις εν κιναν και τοις

εν σαφεκ και τοις εν χιµαχ

29. και τοις εν καρµηλω και τοις εν ταις πο-

λεσιν του ιεραµηλι και τοις εν ταις πολεσιν του

κενεζι

30. και τοις εν ιεριµουχ και τοις εν ϐηρσαβεε

και τοις εν νοο

31. και τοις εν ςεβρων και εις παντας τους

τοπους ους διηλχεν δαυιδ εκει αυτος και οι αν-

δρες αυτου

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-1sm31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 και οι αλλοφυλοι επολεµουν επι ισραηλ

και εφυγον οι ανδρες ισραηλ εκ προσωπου των

αλλοφυλων και πιπτουσιν τραυµατιαι εν τω

ορει τω γελβουε

2. και συναπτουσιν αλλοφυλοι τω σαουλ και

τοις υιοις αυτου και τυπτουσιν αλλοφυλοι τον
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ιωναχαν και τον αµιναδαβ και τον µελςισα υιο-

υς σαουλ

3. και ϐαρυνεται ο πολεµος επι σαουλ και ευ-

ϱισκουσιν αυτον οι ακοντισται ανδρες τοξοται

και ετραυµατισχη εις τα υποςονδρια

4. και ειπεν σαουλ προς τον αιροντα τα σκευη

αυτου σπασαι την ϱοµφαιαν σου και αποκεντη-

σον µε εν αυτη µη ελχωσιν οι απεριτµητοι ουτοι

και αποκεντησωσιν µε και εµπαιξωσιν µοι και

ουκ εβουλετο ο αιρων τα σκευη αυτου οτι εφο-

ϐηχη σφοδρα και ελαβεν σαουλ την ϱοµφαιαν

και επεπεσεν επ αυτην

5. και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι τε-

χνηκεν σαουλ και επεπεσεν και αυτος επι την

ϱοµφαιαν αυτου και απεχανεν µετ αυτου

6. και απεχανεν σαουλ και οι τρεις υιοι αυτου

και ο αιρων τα σκευη αυτου εν τη ηµερα εκεινη

κατα το αυτο

7. και ειδον οι ανδρες ισραηλ οι εν τω περαν

της κοιλαδος και οι εν τω περαν του ιορδανου

οτι εφυγον οι ανδρες ισραηλ και οτι τεχνηκεν

σαουλ και οι υιοι αυτου και καταλειπουσιν τας

πολεις αυτων και ϕευγουσιν και ερςονται οι αλ-

λοφυλοι και κατοικουσιν εν αυταις

8. και εγενηχη τη επαυριον και ερςονται οι

αλλοφυλοι εκδιδυσκειν τους νεκρους και ευρι-

σκουσιν τον σαουλ και τους τρεις υιους αυτου

πεπτωκοτας επι τα ορη γελβουε

9. και αποστρεφουσιν αυτον και εξεδυσαν τα

σκευη αυτου και αποστελλουσιν αυτα εις γην

αλλοφυλων κυκλω ευαγγελιζοντες τοις ειδω-

λοις αυτων και τω λαω αυτων

10. και ανεχηκαν τα σκευη αυτου εις το

ασταρτειον και το σωµα αυτου κατεπηξαν εν

τω τειςει ϐαιχσαν

11. και ακουουσιν οι κατοικουντες ιαβις της

γαλααδιτιδος α εποιησαν οι αλλοφυλοι τω σα-

ουλ

12. και ανεστησαν πας ανηρ δυναµεως και

επορευχησαν ολην την νυκτα και ελαβον το

σωµα σαουλ και το σωµα ιωναχαν του υιου αυ-

του απο τειςους ϐαιχσαν και ϕερουσιν αυτους

εις ιαβις και κατακαιουσιν αυτους εκει

13. και λαµβανουσιν τα οστα αυτων και χαπ-

τουσιν υπο την αρουραν την ιαβις και νηστευ-

ουσιν επτα ηµερας
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1 και εγενετο µετα το αποχανειν σαουλ και

δαυιδ ανεστρεψεν τυπτων τον αµαληκ και εκα-

χισεν δαυιδ εν σεκελακ ηµερας δυο

2. και εγενηχη τη ηµερα τη τριτη και ιδου ανηρ

ηλχεν εκ της παρεµβολης εκ του λαου σαουλ

και τα ιµατια αυτου διερρωγοτα και γη επι της

κεφαλης αυτου και εγενετο εν τω εισελχειν αυ-

τον προς δαυιδ και επεσεν επι την γην και προ-

σεκυνησεν αυτω

3. και ειπεν αυτω δαυιδ ποχεν συ παρα-

γινη και ειπεν προς αυτον εκ της παρεµβολης

ισραηλ εγω διασεσωσµαι

4. και ειπεν αυτω δαυιδ τις ο λογος ουτος

απαγγειλον µοι και ειπεν οτι εφυγεν ο λαος εκ

του πολεµου και πεπτωκασι πολλοι εκ του λα-

ου και απεχανον και απεχανεν και σαουλ και

ιωναχαν ο υιος αυτου απεχανεν

5. και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω απαγγελ-

λοντι αυτω πως οιδας οτι τεχνηκεν σαουλ και

ιωναχαν ο υιος αυτου

6. και ειπεν το παιδαριον το απαγγελλον αυτω

περιπτωµατι περιεπεσον εν τω ορει τω γελβουε

και ιδου σαουλ επεστηρικτο επι το δορυ αυτου

και ιδου τα αρµατα και οι ιππαρςαι συνηψαν

αυτω

7. και επεβλεψεν επι τα οπισω αυτου και ειδεν

µε και εκαλεσεν µε και ειπα ιδου εγω

8. και ειπεν µοι τις ει συ και ειπα αµαληκιτης

εγω ειµι

9. και ειπεν προς µε στηχι δη επανω µου και

χανατωσον µε οτι κατεσςεν µε σκοτος δεινον οτι

πασα η ψυςη µου εν εµοι

10. και επεστην επ αυτον και εχανατωσα αυ-

τον οτι ηδειν οτι ου Ϲησεται µετα το πεσειν αυτον

και ελαβον το ϐασιλειον το επι την κεφαλην

αυτου και τον ςλιδωνα τον επι του ϐραςιονος

αυτου και ενηνοςα αυτα τω κυριω µου ωδε

11. και εκρατησεν δαυιδ των ιµατιων αυτου

και διερρηξεν αυτα και παντες οι ανδρες οι µετ

αυτου διερρηξαν τα ιµατια αυτων

12. και εκοψαντο και εκλαυσαν και ενηστευ-

σαν εως δειλης επι σαουλ και επι ιωναχαν τον

υιον αυτου και επι τον λαον ιουδα και επι τον

οικον ισραηλ οτι επληγησαν εν ϱοµφαια

13. και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω απαγγελ-

λοντι αυτω ποχεν ει συ και ειπεν υιος ανδρος

παροικου αµαληκιτου εγω ειµι

14. και ειπεν αυτω δαυιδ πως ουκ εφοβηχης

επενεγκειν ςειρα σου διαφχειραι τον ςριστον

κυριου

15. και εκαλεσεν δαυιδ εν των παιδαριων αυ-

του και ειπεν προσελχων απαντησον αυτω και

επαταξεν αυτον και απεχανεν

16. και ειπεν δαυιδ προς αυτον το αιµα σου

επι την κεφαλην σου οτι το στοµα σου απεκριχη

κατα σου λεγων οτι εγω εχανατωσα τον ςριστον

κυριου

17. και εχρηνησεν δαυιδ τον χρηνον τουτον

επι σαουλ και επι ιωναχαν τον υιον αυτου

18. και ειπεν του διδαξαι τους υιους ιουδα ιδου

γεγραπται επι ϐιβλιου του ευχους

19. στηλωσον ισραηλ υπερ των τεχνηκοτων

επι τα υψη σου τραυµατιων πως επεσαν δυνατοι

20. µη αναγγειλητε εν γεχ και µη ευαγγελιση-

σχε εν ταις εξοδοις ασκαλωνος µηποτε ευφρα-

νχωσιν χυγατερες αλλοφυλων µηποτε αγαλ-

λιασωνται χυγατερες των απεριτµητων

21. ορη τα εν γελβουε µη καταβη δροσος και

µη υετος εφ υµας και αγροι απαρςων οτι εκει

προσωςχισχη χυρεος δυνατων χυρεος σαουλ

ουκ εςρισχη εν ελαιω

22. αφ αιµατος τραυµατιων απο στεατος δυνα-

των τοξον ιωναχαν ουκ απεστραφη κενον εις τα

οπισω και ϱοµφαια σαουλ ουκ ανεκαµψεν κενη

23. σαουλ και ιωναχαν οι ηγαπηµενοι και

ωραιοι ου διακεςωρισµενοι ευπρεπεις εν τη Ϲωη

αυτων και εν τω χανατω αυτων ου διεςωρι-

σχησαν υπερ αετους κουφοι και υπερ λεοντας

εκραταιωχησαν

24. χυγατερες ισραηλ επι σαουλ κλαυσατε

τον ενδιδυσκοντα υµας κοκκινα µετα κοσµου

υµων τον αναφεροντα κοσµον ςρυσουν επι τα

ενδυµατα υµων

25. πως επεσαν δυνατοι εν µεσω του πολεµου

ιωναχαν επι τα υψη σου τραυµατιας

26. αλγω επι σοι αδελφε µου ιωναχαν ωρα-

ιωχης µοι σφοδρα εχαυµαστωχη η αγαπησις

σου εµοι υπερ αγαπησιν γυναικων
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27. πως επεσαν δυνατοι και απωλοντο σκευη

πολεµικα

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2sm2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και εγενετο µετα ταυτα και επηρωτησεν

δαυιδ εν κυριω λεγων ει αναβω εις µιαν των

πολεων ιουδα και ειπεν κυριος προς αυτον ανα-

ϐηχι και ειπεν δαυιδ που αναβω και ειπεν εις

ςεβρων

2. και ανεβη εκει δαυιδ εις ςεβρων και αµφο-

τεραι αι γυναικες αυτου αςινοοµ η ιεζραηλιτις

και αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου

3. και οι ανδρες οι µετ αυτου εκαστος και ο

οικος αυτου και κατωκουν εν ταις πολεσιν ςε-

ϐρων

4. και ερςονται ανδρες της ιουδαιας και ςριο-

υσιν τον δαυιδ εκει του ϐασιλευειν επι τον οικον

ιουδα και απηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντες οτι οι

ανδρες ιαβις της γαλααδιτιδος εχαψαν τον σα-

ουλ

5. και απεστειλεν δαυιδ αγγελους προς τους

ηγουµενους ιαβις της γαλααδιτιδος και ειπεν

προς αυτους ευλογηµενοι υµεις τω κυριω οτι

πεποιηκατε το ελεος τουτο επι τον κυριον υµων

επι σαουλ τον ςριστον κυριου και εχαψατε αυ-

τον και ιωναχαν τον υιον αυτου

6. και νυν ποιησαι κυριος µεχ υµων ελεος και

αληχειαν και γε εγω ποιησω µεχ υµων τα αγα-

χα ταυτα οτι εποιησατε το ϱηµα τουτο

7. και νυν κραταιουσχωσαν αι ςειρες υµων

και γινεσχε εις υιους δυνατους οτι τεχνηκεν ο

κυριος υµων σαουλ και γε εµε κεςρικεν ο οικος

ιουδα εφ εαυτους εις ϐασιλεα

8. και αβεννηρ υιος νηρ αρςιστρατηγος του

σαουλ ελαβεν τον ιεβοσχε υιον σαουλ και ανε-

ϐιβασεν αυτον εκ της παρεµβολης εις µαναεµ

9. και εβασιλευσεν αυτον επι την γαλααδιτιν

και επι τον χασιρι και επι τον ιεζραελ και επι

τον εφραιµ και επι τον ϐενιαµιν και επι παντα

ισραηλ

10. τεσσαρακοντα ετων ιεβοσχε υιος σαουλ

οτε εβασιλευσεν επι τον ισραηλ και δυο ετη

εβασιλευσεν πλην του οικου ιουδα οι ησαν

οπισω δαυιδ

11. και εγενοντο αι ηµεραι ας δαυιδ εβασι-

λευσεν εν ςεβρων επι τον οικον ιουδα επτα ετη

και εξ µηνας

12. και εξηλχεν αβεννηρ υιος νηρ και οι πα-

ιδες ιεβοσχε υιου σαουλ εκ µαναεµ εις γαβαων

13. και ιωαβ υιος σαρουιας και οι παιδες δαυ-

ιδ εξηλχοσαν εκ ςεβρων και συναντωσιν αυ-

τοις επι την κρηνην την γαβαων επι το αυτο

και εκαχισαν ουτοι επι την κρηνην την γαβαων

εντευχεν και ουτοι επι την κρηνην εντευχεν

14. και ειπεν αβεννερ προς ιωαβ αναστητω-

σαν δη τα παιδαρια και παιξατωσαν ενωπιον

ηµων και ειπεν ιωαβ αναστητωσαν

15. και ανεστησαν και παρηλχον εν αριχµω

των παιδων ϐενιαµιν δωδεκα των ιεβοσχε υιου

σαουλ και δωδεκα εκ των παιδων δαυιδ

16. και εκρατησαν εκαστος τη ςειρι την κε-

ϕαλην του πλησιον αυτου και µαςαιρα αυτου

εις πλευραν του πλησιον αυτου και πιπτουσιν

κατα το αυτο και εκληχη το ονοµα του τοπου

εκεινου µερις των επιβουλων η εστιν εν γαβαων

17. και εγενετο ο πολεµος σκληρος ωστε λιαν

εν τη ηµερα εκεινη και επταισεν αβεννηρ και

ανδρες ισραηλ ενωπιον παιδων δαυιδ

18. και εγενοντο εκει τρεις υιοι σαρουιας ιωαβ

και αβεσσα και ασαηλ και ασαηλ κουφος τοις

ποσιν αυτου ωσει µια δορκας εν αγρω

19. και κατεδιωξεν ασαηλ οπισω αβεννηρ και

ουκ εξεκλινεν του πορευεσχαι εις δεξια ουδε

εις αριστερα κατοπισχεν αβεννηρ

20. και επεβλεψεν αβεννηρ εις τα οπισω αυ-

του και ειπεν ει συ ει αυτος ασαηλ και ειπεν

εγω ειµι

21. και ειπεν αυτω αβεννηρ εκκλινον συ εις

τα δεξια η εις τα αριστερα και κατασςε σαυτω εν

των παιδαριων και λαβε σεαυτω την πανοπλιαν

αυτου και ουκ ηχελησεν ασαηλ εκκλιναι εκ

των οπισχεν αυτου

22. και προσεχετο ετι αβεννηρ λεγων τω

ασαηλ αποστηχι απ εµου ινα µη παταξω σε εις

την γην και πως αρω το προσωπον µου προς

ιωαβ και που εστιν ταυτα επιστρεφε προς ιωαβ

τον αδελφον σου

23. και ουκ εβουλετο του αποστηναι και τυπ-

τει αυτον αβεννηρ εν τω οπισω του δορατος επι

την ψοαν και διεξηλχεν το δορυ εκ των οπισω
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αυτου και πιπτει εκει και αποχνησκει υποκατω

αυτου και εγενετο πας ο ερςοµενος εως του το-

που ου επεσεν εκει ασαηλ και απεχανεν και

υφιστατο

24. και κατεδιωξεν ιωαβ και αβεσσα οπισω

αβεννηρ και ο ηλιος εδυνεν και αυτοι εισηλχον

εως του ϐουνου αµµαν ο εστιν επι προσωπου γαι

οδον ερηµον γαβαων

25. και συναχροιζονται υιοι ϐενιαµιν οι οπισω

αβεννηρ και εγενηχησαν εις συναντησιν µιαν

και εστησαν επι κεφαλην ϐουνου ενος

26. και εκαλεσεν αβεννηρ ιωαβ και ειπεν µη

εις νικος καταφαγεται η ϱοµφαια η ουκ οιδας

οτι πικρα εσται εις τα εσςατα και εως ποτε ου

µη ειπης τω λαω αναστρεφειν απο οπισχεν των

αδελφων ηµων

27. και ειπεν ιωαβ Ϲη κυριος οτι ει µη ελαλη-

σας διοτι τοτε εκ πρωιχεν ανεβη ο λαος εκαστος

κατοπισχεν του αδελφου αυτου

28. και εσαλπισεν ιωαβ τη σαλπιγγι και απε-

στησαν πας ο λαος και ου κατεδιωξαν οπισω

του ισραηλ και ου προσεχεντο ετι του πολεµειν

29. και αβεννηρ και οι ανδρες αυτου απη-

λχον εις δυσµας ολην την νυκτα εκεινην και

διεβαιναν τον ιορδανην και επορευχησαν ολην

την παρατεινουσαν και ερςονται εις την παρεµ-

ϐολην

30. και ιωαβ ανεστρεψεν οπισχεν απο του

αβεννηρ και συνηχροισεν παντα τον λαον και

επεσκεπησαν των παιδων δαυιδ εννεακαιδεκα

ανδρες και ασαηλ

31. και οι παιδες δαυιδ επαταξαν των υιων

ϐενιαµιν των ανδρων αβεννηρ τριακοσιους εξη-

κοντα ανδρας παρ αυτου

32. και αιρουσιν τον ασαηλ και χαπτουσιν αυ-

τον εν τω ταφω του πατρος αυτου εν ϐαιχλεεµ

και επορευχη ιωαβ και οι ανδρες οι µετ αυ-

του ολην την νυκτα και διεφαυσεν αυτοις εν

ςεβρων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
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3 και εγενετο ο πολεµος επι πολυ ανα µεσον

του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου δαυιδ

και ο οικος δαυιδ επορευετο και εκραταιουτο

και ο οικος σαουλ επορευετο και ησχενει

2. και ετεςχησαν τω δαυιδ υιοι εν ςεβρων και

ην ο πρωτοτοκος αυτου αµνων της αςινοοµ της

ιεζραηλιτιδος

3. και ο δευτερος αυτου δαλουια της αβιγα-

ιας της καρµηλιας και ο τριτος αβεσσαλωµ υιος

µααςα χυγατρος χολµι ϐασιλεως γεσιρ

4. και ο τεταρτος ορνια υιος ϕεγγιχ και ο πεµπ-

τος σαβατια της αβιταλ

5. και ο εκτος ιεχερααµ της αιγλα γυναικος

δαυιδ ουτοι ετεςχησαν τω δαυιδ εν ςεβρων

6. και εγενετο εν τω ειναι τον πολεµον ανα

µεσον του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου

δαυιδ και αβεννηρ ην κρατων του οικου σαουλ

7. και τω σαουλ παλλακη ϱεσφα χυγατηρ ιαλ

και ειπεν µεµφιβοσχε υιος σαουλ προς αβεννηρ

τι οτι εισηλχες προς την παλλακην του πατρος

µου

8. και εχυµωχη σφοδρα αβεννηρ περι του λο-

γου µεµφιβοσχε και ειπεν αβεννηρ προς αυτον

µη κεφαλη κυνος εγω ειµι εποιησα ελεος σηµε-

ϱον µετα του οικου σαουλ του πατρος σου και

περι αδελφων και γνωριµων και ουκ ηυτοµολη-

σα εις τον οικον δαυιδ και επιζητεις επ εµε υπερ

αδικιας γυναικος σηµερον

9. ταδε ποιησαι ο χεος τω αβεννηρ και τα-

δε προσχειη αυτω οτι καχως ωµοσεν κυριος τω

δαυιδ οτι ουτως ποιησω αυτω εν τη ηµερα ταυτη

10. περιελειν την ϐασιλειαν απο του οικου σα-

ουλ και του αναστησαι τον χρονον δαυιδ επι

ισραηλ και επι τον ιουδαν απο δαν εως ϐηρσα-

ϐεε

11. και ουκ ηδυνασχη ετι µεµφιβοσχε απο-

κριχηναι τω αβεννηρ ϱηµα απο του ϕοβεισχαι

αυτον

12. και απεστειλεν αβεννηρ αγγελους προς

δαυιδ εις χαιλαµ ου ην παραςρηµα λεγων δια-

χου διαχηκην σου µετ εµου και ιδου η ςειρ

µου µετα σου του επιστρεψαι προς σε παντα τον

οικον ισραηλ

13. και ειπεν δαυιδ εγω καλως διαχησοµαι

προς σε διαχηκην πλην λογον ενα εγω αιτο-

υµαι παρα σου λεγων ουκ οψει το προσωπον

µου εαν µη αγαγης την µελςολ χυγατερα σα-

ουλ παραγινοµενου σου ιδειν το προσωπον µου

14. και εξαπεστειλεν δαυιδ προς µεµφιβοσχε

υιον σαουλ αγγελους λεγων αποδος µοι την γυ-

ναικα µου την µελςολ ην ελαβον εν εκατον

ακροβυστιαις αλλοφυλων
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15. και απεστειλεν µεµφιβοσχε και ελαβεν

αυτην παρα του ανδρος αυτης παρα ϕαλτιηλ

υιου σελλης

16. και επορευετο ο ανηρ αυτης µετ αυτης

κλαιων οπισω αυτης εως ϐαρακιµ και ειπεν

προς αυτον αβεννηρ πορευου αναστρεφε και

ανεστρεψεν

17. και ειπεν αβεννηρ προς τους πρεσβυτερο-

υς ισραηλ λεγων εςχες και τριτην εζητειτε τον

δαυιδ ϐασιλευειν εφ υµων

18. και νυν ποιησατε οτι κυριος ελαλησεν πε-

ϱι δαυιδ λεγων εν ςειρι του δουλου µου δαυιδ

σωσω τον ισραηλ εκ ςειρος αλλοφυλων και εκ

ςειρος παντων των εςχρων αυτων

19. και ελαλησεν αβεννηρ εν τοις ωσιν ϐε-

νιαµιν και επορευχη αβεννηρ του λαλησαι εις

τα ωτα του δαυιδ εις ςεβρων παντα οσα ηρεσεν

εν οφχαλµοις ισραηλ και εν οφχαλµοις παντος

οικου ϐενιαµιν

20. και ηλχεν αβεννηρ προς δαυιδ εις ςεβρων

και µετ αυτου εικοσι ανδρες και εποιησεν δαυιδ

τω αβεννηρ και τοις ανδρασιν τοις µετ αυτου

ποτον

21. και ειπεν αβεννηρ προς δαυιδ αναστησο-

µαι δη και πορευσοµαι και συναχροισω προς

κυριον µου τον ϐασιλεα παντα ισραηλ και δια-

χησοµαι µετα σου διαχηκην και ϐασιλευσεις

επι πασιν οις επιχυµει η ψυςη σου και απεστε-

ιλεν δαυιδ τον αβεννηρ και επορευχη εν ειρηνη

22. και ιδου οι παιδες δαυιδ και ιωαβ παρεγι-

νοντο εκ της εξοδιας και σκυλα πολλα εφερον

µετ αυτων και αβεννηρ ουκ ην µετα δαυιδ εις

ςεβρων οτι απεσταλκει αυτον και απεληλυχει

εν ειρηνη

23. και ιωαβ και πασα η στρατια αυτου ηςχη-

σαν και απηγγελη τω ιωαβ λεγοντες ηκει αβεν-

νηρ υιος νηρ προς δαυιδ και απεσταλκεν αυτον

και απηλχεν εν ειρηνη

24. και εισηλχεν ιωαβ προς τον ϐασιλεα και

ειπεν τι τουτο εποιησας ιδου ηλχεν αβεννηρ

προς σε και ινα τι εξαπεσταλκας αυτον και

απεληλυχεν εν ειρηνη

25. η ουκ οιδας την κακιαν αβεννηρ υιου νηρ

οτι απατησαι σε παρεγενετο και γνωναι την εξο-

δον σου και την εισοδον σου και γνωναι απαντα

οσα συ ποιεις

26. και ανεστρεψεν ιωαβ απο του δαυιδ και

απεστειλεν αγγελους οπισω αβεννηρ και επι-

στρεφουσιν αυτον απο του ϕρεατος του σειραµ

και δαυιδ ουκ ηδει

27. και επεστρεψεν αβεννηρ εις ςεβρων και

εξεκλινεν αυτον ιωαβ εκ πλαγιων της πυλης

λαλησαι προς αυτον ενεδρευων και επαταξεν

αυτον εκει επι την ψοαν και απεχανεν εν τω

αιµατι ασαηλ του αδελφου ιωαβ

28. και ηκουσεν δαυιδ µετα ταυτα και ειπεν

αχωος ειµι εγω και η ϐασιλεια µου απο κυριου

εως αιωνος απο των αιµατων αβεννηρ υιου νηρ

29. καταντησατωσαν επι κεφαλην ιωαβ και

επι παντα τον οικον του πατρος αυτου και µη

εκλιποι εκ του οικου ιωαβ γονορρυης και λε-

προς και κρατων σκυταλης και πιπτων εν ϱοµ-

ϕαια και ελασσουµενος αρτοις

30. ιωαβ δε και αβεσσα ο αδελφος αυτου διε-

παρετηρουντο τον αβεννηρ ανχ ων εχανατωσεν

τον ασαηλ τον αδελφον αυτων εν γαβαων εν τω

πολεµω

31. και ειπεν δαυιδ προς ιωαβ και προς παν-

τα τον λαον τον µετ αυτου διαρρηξατε τα ιµατια

υµων και περιζωσασχε σακκους και κοπτεσχε

εµπροσχεν αβεννηρ και ο ϐασιλευς δαυιδ επο-

ϱευετο οπισω της κλινης

32. και χαπτουσιν τον αβεννηρ εις ςεβρων και

ηρεν ο ϐασιλευς την ϕωνην αυτου και εκλαυ-

σεν επι του ταφου αυτου και εκλαυσεν πας ο

λαος επι αβεννηρ

33. και εχρηνησεν ο ϐασιλευς επι αβεννηρ

και ειπεν ει κατα τον χανατον ναβαλ αποχανε-

ιται αβεννηρ

34. αι ςειρες σου ουκ εδεχησαν οι ποδες σου

ουκ εν πεδαις ου προσηγαγεν ως ναβαλ ενω-

πιον υιων αδικιας επεσας και συνηςχη πας ο

λαος του κλαυσαι αυτον

35. και ηλχεν πας ο λαος περιδειπνησαι τον

δαυιδ αρτοις ετι ουσης ηµερας και ωµοσεν δαυ-

ιδ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο χεος και ταδε προ-

σχειη οτι εαν µη δυη ο ηλιος ου µη γευσωµαι

αρτου η απο παντος τινος

36. και εγνω πας ο λαος και ηρεσεν ενωπιον

αυτων παντα οσα εποιησεν ο ϐασιλευς ενωπιον

του λαου
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37. και εγνω πας ο λαος και πας ισραηλ εν

τη ηµερα εκεινη οτι ουκ εγενετο παρα του ϐα-

σιλεως χανατωσαι τον αβεννηρ υιον νηρ

38. και ειπεν ο ϐασιλευς προς τους παιδας αυ-

του ουκ οιδατε οτι ηγουµενος µεγας πεπτωκεν

εν τη ηµερα ταυτη εν τω ισραηλ

39. και οτι εγω ειµι σηµερον συγγενης και κα-

χεσταµενος υπο ϐασιλεως οι δε ανδρες ουτοι

υιοι σαρουιας σκληροτεροι µου εισιν ανταποδω

κυριος τω ποιουντι πονηρα κατα την κακιαν αυ-

του

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-2sm4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ηκουσεν µεµφιβοσχε υιος σαουλ οτι

τεχνηκεν αβεννηρ εν ςεβρων και εξελυχησαν

αι ςειρες αυτου και παντες οι ανδρες ισραηλ

παρειχησαν

2. και δυο ανδρες ηγουµενοι συστρεµµατων τω

µεµφιβοσχε υιω σαουλ ονοµα τω ενι ϐαανα και

ονοµα τω δευτερω ϱηςαβ υιοι ϱεµµων του ϐηρ-

ωχαιου εκ των υιων ϐενιαµιν οτι ϐηρωχ ελογι-

Ϲετο τοις υιοις ϐενιαµιν

3. και απεδρασαν οι ϐηρωχαιοι εις γεχχαιµ

και ησαν εκει παροικουντες εως της ηµερας

ταυτης

4. και τω ιωναχαν υιω σαουλ υιος πεπληγως

τους ποδας υιος ετων πεντε ουτος εν τω ελχειν

την αγγελιαν σαουλ και ιωναχαν του υιου αυ-

του εξ ιεζραελ και ηρεν αυτον η τιχηνος αυτου

και εφυγεν και εγενετο εν τω σπευδειν αυτην

και αναςωρειν και επεσεν και εςωλανχη και

ονοµα αυτω µεµφιβοσχε

5. και επορευχησαν υιοι ϱεµµων του ϐηρωχα-

ιου ϱεκςα και ϐαανα και εισηλχον εν τω καυ-

µατι της ηµερας εις οικον µεµφιβοσχε και αυτος

εκαχευδεν εν τη κοιτη της µεσηµβριας

6. και ιδου η χυρωρος του οικου εκαχαιρεν

πυρους και ενυσταξεν και εκαχευδεν και ϱεκςα

και ϐαανα οι αδελφοι διελαχον

7. και εισηλχον εις τον οικον και µεµφιβοσχε

εκαχευδεν επι της κλινης αυτου εν τω κοιτωνι

αυτου και τυπτουσιν αυτον και χανατουσιν και

αφαιρουσιν την κεφαλην αυτου και ελαβον την

κεφαλην αυτου και απηλχον οδον την κατα

δυσµας ολην την νυκτα

8. και ηνεγκαν την κεφαλην µεµφιβοσχε τω

δαυιδ εις ςεβρων και ειπαν προς τον ϐασιλεα

ιδου η κεφαλη µεµφιβοσχε υιου σαουλ του

εςχρου σου ος εζητει την ψυςην σου και εδωκεν

κυριος τω κυριω ϐασιλει εκδικησιν των εςχρων

αυτου ως η ηµερα αυτη εκ σαουλ του εςχρου

σου και εκ του σπερµατος αυτου

9. και απεκριχη δαυιδ τω ϱεκςα και τω ϐα-

ανα αδελφω αυτου υιοις ϱεµµων του ϐηρωχα-

ιου και ειπεν αυτοις Ϲη κυριος ος ελυτρωσατο

την ψυςην µου εκ πασης χλιψεως

10. οτι ο απαγγειλας µοι οτι τεχνηκεν σαουλ

και αυτος ην ως ευαγγελιζοµενος ενωπιον µου

και κατεσςον αυτον και απεκτεινα εν σεκελακ

ω εδει µε δουναι ευαγγελια

11. και νυν ανδρες πονηροι απεκταγκασιν αν-

δρα δικαιον εν τω οικω αυτου επι της κοιτης αυ-

του και νυν εκζητησω το αιµα αυτου εκ ςειρος

υµων και εξολεχρευσω υµας εκ της γης

12. και ενετειλατο δαυιδ τοις παιδαριοις αυ-

του και αποκτεννουσιν αυτους και κολοβουσιν

τας ςειρας αυτων και τους ποδας αυτων και

εκρεµασαν αυτους επι της κρηνης εν ςεβρων

και την κεφαλην µεµφιβοσχε εχαψαν εν τω

ταφω αβεννηρ υιου νηρ

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-2sm5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και παραγινονται πασαι αι ϕυλαι ισραηλ

προς δαυιδ εις ςεβρων και ειπαν αυτω ιδου οστα

σου και σαρκες σου ηµεις

2. και εςχες και τριτην οντος σαουλ ϐασιλεως

εφ ηµιν συ ησχα ο εξαγων και εισαγων τον

ισραηλ και ειπεν κυριος προς σε συ ποιµανεις

τον λαον µου τον ισραηλ και συ εσει εις ηγο-

υµενον επι τον ισραηλ

3. και ερςονται παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ

προς τον ϐασιλεα εις ςεβρων και διεχετο αυτοις

ο ϐασιλευς δαυιδ διαχηκην εν ςεβρων ενωπιον

κυριου και ςριουσιν τον δαυιδ εις ϐασιλεα επι

παντα ισραηλ

4. υιος τριακοντα ετων δαυιδ εν τω ϐασιλευσαι

αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν

5. επτα ετη και εξ µηνας εβασιλευσεν εν ςε-

ϐρων επι τον ιουδαν και τριακοντα τρια ετη
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εβασιλευσεν επι παντα ισραηλ και ιουδαν εν

ιερουσαληµ

6. και απηλχεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου εις

ιερουσαληµ προς τον ιεβουσαιον τον κατοικο-

υντα την γην και ερρεχη τω δαυιδ ουκ εισελευ-

σει ωδε οτι αντεστησαν οι τυφλοι και οι ςωλοι

λεγοντες οτι ουκ εισελευσεται δαυιδ ωδε

7. και κατελαβετο δαυιδ την περιοςην σιων

αυτη η πολις του δαυιδ

8. και ειπεν δαυιδ τη ηµερα εκεινη πας τυπ-

των ιεβουσαιον απτεσχω εν παραξιφιδι και τους

ςωλους και τους τυφλους και τους µισουντας

την ψυςην δαυιδ δια τουτο ερουσιν τυφλοι και

ςωλοι ουκ εισελευσονται εις οικον κυριου

9. και εκαχισεν δαυιδ εν τη περιοςη και εκλ-

ηχη αυτη η πολις δαυιδ και ωκοδοµησεν την

πολιν κυκλω απο της ακρας και τον οικον αυ-

του

10. και επορευετο δαυιδ πορευοµενος και µε-

γαλυνοµενος και κυριος παντοκρατωρ µετ αυ-

του

11. και απεστειλεν ςιραµ ϐασιλευς τυρου αγ-

γελους προς δαυιδ και ξυλα κεδρινα και τεκ-

τονας ξυλων και τεκτονας λιχων και ωκοδοµη-

σαν οικον τω δαυιδ

12. και εγνω δαυιδ οτι ητοιµασεν αυτον κυ-

ϱιος εις ϐασιλεα επι ισραηλ και οτι επηρχη η

ϐασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ

13. και ελαβεν δαυιδ ετι γυναικας και παλ-

λακας εξ ιερουσαληµ µετα το ελχειν αυτον εκ

ςεβρων και εγενοντο τω δαυιδ ετι υιοι και χυ-

γατερες

14. και ταυτα τα ονοµατα των γεννηχεντων

αυτω εν ιερουσαληµ σαµµους και σωβαβ και

ναχαν και σαλωµων

15. και εβεαρ και ελισους και ναφεκ και ιε-

ϕιες

16. σαµαε ιεσσιβαχ ναχαν γαλαµααν ιεβααρ

χεησους ελφαλατ ναγεδ ναφεκ ιαναχα λεασα-

µυς ϐααλιµαχ ελιφαλαχ

17. και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι κεςρισται

δαυιδ ϐασιλευς επι ισραηλ και ανεβησαν παν-

τες οι αλλοφυλοι Ϲητειν τον δαυιδ και ηκουσεν

δαυιδ και κατεβη εις την περιοςην

18. και οι αλλοφυλοι παραγινονται και συνε-

πεσαν εις την κοιλαδα των τιτανων

19. και ηρωτησεν δαυιδ δια κυριου λεγων ει

αναβω προς τους αλλοφυλους και παραδωσεις

αυτους εις τας ςειρας µου και ειπεν κυριος προς

δαυιδ αναβαινε οτι παραδιδους παραδωσω το-

υς αλλοφυλους εις τας ςειρας σου

20. και ηλχεν δαυιδ εκ των επανω διακοπων

και εκοψεν τους αλλοφυλους εκει και ειπεν

δαυιδ διεκοψεν κυριος τους εςχρους µου το-

υς αλλοφυλους ενωπιον εµου ως διακοπτεται

υδατα δια τουτο εκληχη το ονοµα του τοπου

εκεινου επανω διακοπων

21. και καταλιµπανουσιν εκει τους χεους αυ-

των και ελαβοσαν αυτους δαυιδ και οι ανδρες

οι µετ αυτου

22. και προσεχεντο ετι αλλοφυλοι του αναβη-

ναι και συνεπεσαν εν τη κοιλαδι των τιτανων

23. και επηρωτησεν δαυιδ δια κυριου και

ειπεν κυριος ουκ αναβησει εις συναντησιν αυ-

των αποστρεφου απ αυτων και παρεσει αυτοις

πλησιον του κλαυχµωνος

24. και εσται εν τω ακουσαι σε την ϕωνην του

συγκλεισµου του αλσους του κλαυχµωνος τοτε

καταβησει προς αυτους οτι τοτε εξελευσεται κυ-

ϱιος εµπροσχεν σου κοπτειν εν τω πολεµω των

αλλοφυλων

25. και εποιησεν δαυιδ καχως ενετειλατο

αυτω κυριος και επαταξεν τους αλλοφυλους

απο γαβαων εως της γης γαζηρα

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-2sm6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και συνηγαγεν ετι δαυιδ παντα νεανιαν εξ

ισραηλ ως εβδοµηκοντα ςιλιαδας

2. και ανεστη και επορευχη δαυιδ και πας ο

λαος ο µετ αυτου απο των αρςοντων ιουδα εν

αναβασει του αναγαγειν εκειχεν την κιβωτον

του χεου εφ ην επεκληχη το ονοµα κυριου των

δυναµεων καχηµενου επι των ςερουβιν επ αυ-

της

3. και επεβιβασεν την κιβωτον κυριου εφ αµα-

ξαν καινην και ηρεν αυτην εξ οικου αµιναδαβ

του εν τω ϐουνω και οζα και οι αδελφοι αυτου

υιοι αµιναδαβ ηγον την αµαξαν

4. συν τη κιβωτω και οι αδελφοι αυτου επο-

ϱευοντο εµπροσχεν της κιβωτου
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5. και δαυιδ και οι υιοι ισραηλ παιζοντες ενω-

πιον κυριου εν οργανοις ηρµοσµενοις εν ισςυι

και εν ωδαις και εν κινυραις και εν ναβλαις και

εν τυµπανοις και εν κυµβαλοις και εν αυλοις

6. και παραγινονται εως αλω νωδαβ και εξε-

τεινεν οζα την ςειρα αυτου επι την κιβωτον του

χεου κατασςειν αυτην και εκρατησεν αυτην οτι

περιεσπασεν αυτην ο µοσςος του κατασςειν αυ-

την

7. και εχυµωχη κυριος τω οζα και επαισεν αυ-

τον εκει ο χεος και απεχανεν εκει παρα την

κιβωτον του κυριου ενωπιον του χεου

8. και ηχυµησεν δαυιδ υπερ ου διεκοψεν κυ-

ϱιος διακοπην εν τω οζα και εκληχη ο τοπος

εκεινος διακοπη οζα εως της ηµερας ταυτης

9. και εφοβηχη δαυιδ τον κυριον εν τη ηµε-

ϱα εκεινη λεγων πως εισελευσεται προς µε η

κιβωτος κυριου

10. και ουκ εβουλετο δαυιδ του εκκλιναι προς

αυτον την κιβωτον διαχηκης κυριου εις την πο-

λιν δαυιδ και απεκλινεν αυτην δαυιδ εις οικον

αβεδδαρα του γεχχαιου

11. και εκαχισεν η κιβωτος του κυριου εις

οικον αβεδδαρα του γεχχαιου µηνας τρεις και

ευλογησεν κυριος ολον τον οικον αβεδδαρα

και παντα τα αυτου

12. και απηγγελη τω ϐασιλει δαυιδ λεγον-

τες ηυλογησεν κυριος τον οικον αβεδδαρα και

παντα τα αυτου ενεκεν της κιβωτου του χεου

και επορευχη δαυιδ και ανηγαγεν την κιβωτον

του κυριου εκ του οικου αβεδδαρα εις την πολιν

δαυιδ εν ευφροσυνη

13. και ησαν µετ αυτων αιροντες την κιβωτον

επτα ςοροι και χυµα µοσςος και αρνα

14. και δαυιδ ανεκρουετο εν οργανοις ηρµο-

σµενοις ενωπιον κυριου και ο δαυιδ ενδεδυκως

στολην εξαλλον

15. και δαυιδ και πας ο οικος ισραηλ ανηγα-

γον την κιβωτον κυριου µετα κραυγης και µετα

ϕωνης σαλπιγγος

16. και εγενετο της κιβωτου παραγινοµενης

εως πολεως δαυιδ και µελςολ η χυγατηρ σα-

ουλ διεκυπτεν δια της χυριδος και ειδεν τον

ϐασιλεα δαυιδ ορςουµενον και ανακρουοµενον

ενωπιον κυριου και εξουδενωσεν αυτον εν τη

καρδια αυτης

17. και ϕερουσιν την κιβωτον του κυριου και

ανεχηκαν αυτην εις τον τοπον αυτης εις µεσον

της σκηνης ης επηξεν αυτη δαυιδ και ανηνεγ-

κεν δαυιδ ολοκαυτωµατα ενωπιον κυριου και

ειρηνικας

18. και συνετελεσεν δαυιδ συναναφερων τας

ολοκαυτωσεις και τας ειρηνικας και ευλογησεν

τον λαον εν ονοµατι κυριου των δυναµεων

19. και διεµερισεν παντι τω λαω εις πασαν

την δυναµιν του ισραηλ απο δαν εως ϐηρσαβεε

απο ανδρος εως γυναικος εκαστω κολλυριδα

αρτου και εσςαριτην και λαγανον απο τηγανου

και απηλχεν πας ο λαος εκαστος εις τον οικον

αυτου

20. και επεστρεψεν δαυιδ ευλογησαι τον

οικον αυτου και εξηλχεν µελςολ η χυγατηρ

σαουλ εις απαντησιν δαυιδ και ευλογησεν αυ-

τον και ειπεν τι δεδοξασται σηµερον ο ϐασιλευς

ισραηλ ος απεκαλυφχη σηµερον εν οφχαλµοις

παιδισκων των δουλων εαυτου καχως αποκα-

λυπτεται αποκαλυφχεις εις των ορςουµενων

21. και ειπεν δαυιδ προς µελςολ ενωπιον κυ-

ϱιου ορςησοµαι ευλογητος κυριος ος εξελεξατο

µε υπερ τον πατερα σου και υπερ παντα τον

οικον αυτου του καταστησαι µε εις ηγουµενον

επι τον λαον αυτου επι τον ισραηλ και παιξοµαι

και ορςησοµαι ενωπιον κυριου

22. και αποκαλυφχησοµαι ετι ουτως και εσο-

µαι αςρειος εν οφχαλµοις σου και µετα των πα-

ιδισκων ων ειπας µε δοξασχηναι

23. και τη µελςολ χυγατρι σαουλ ουκ εγενετο

παιδιον εως της ηµερας του αποχανειν αυτην

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-2sm7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και εγενετο οτε εκαχισεν ο ϐασιλευς εν

τω οικω αυτου και κυριος κατεκληρονοµησεν

αυτον κυκλω απο παντων των εςχρων αυτου

των κυκλω

2. και ειπεν ο ϐασιλευς προς ναχαν τον προ-

ϕητην ιδου δη εγω κατοικω εν οικω κεδρινω και

η κιβωτος του χεου καχηται εν µεσω της σκηνης

3. και ειπεν ναχαν προς τον ϐασιλεα παντα

οσα αν εν τη καρδια σου ϐαδιζε και ποιει οτι

κυριος µετα σου
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4. και εγενετο τη νυκτι εκεινη και εγενετο

ϱηµα κυριου προς ναχαν λεγων

5. πορευου και ειπον προς τον δουλον µου

δαυιδ ταδε λεγει κυριος ου συ οικοδοµησεις µοι

οικον του κατοικησαι µε

6. οτι ου κατωκηκα εν οικω αφ ης ηµερας

ανηγαγον εξ αιγυπτου τους υιους ισραηλ εως

της ηµερας ταυτης και ηµην εµπεριπατων εν

καταλυµατι και εν σκηνη

7. εν πασιν οις διηλχον εν παντι ισραηλ ει

λαλων ελαλησα προς µιαν ϕυλην του ισραηλ

ω ενετειλαµην ποιµαινειν τον λαον µου ισραηλ

λεγων τι οτι ουκ ωκοδοµηκατε µοι οικον κεδρι-

νον

8. και νυν ταδε ερεις τω δουλω µου δαυιδ τα-

δε λεγει κυριος παντοκρατωρ ελαβον σε εκ της

µανδρας των προβατων του ειναι σε εις ηγουµε-

νον επι τον λαον µου επι τον ισραηλ

9. και ηµην µετα σου εν πασιν οις επορευου

και εξωλεχρευσα παντας τους εςχρους σου απο

προσωπου σου και εποιησα σε ονοµαστον κατα

το ονοµα των µεγαλων των επι της γης

10. και χησοµαι τοπον τω λαω µου τω ισραηλ

και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καχ

εαυτον και ου µεριµνησει ουκετι και ου προσχη-

σει υιος αδικιας του ταπεινωσαι αυτον καχως

απ αρςης

11. απο των ηµερων ων εταξα κριτας επι τον

λαον µου ισραηλ και αναπαυσω σε απο παντων

των εςχρων σου και απαγγελει σοι κυριος οτι

οικον οικοδοµησεις αυτω

12. και εσται εαν πληρωχωσιν αι ηµεραι σου

και κοιµηχηση µετα των πατερων σου και ανα-

στησω το σπερµα σου µετα σε ος εσται εκ της

κοιλιας σου και ετοιµασω την ϐασιλειαν αυτου

13. αυτος οικοδοµησει µοι οικον τω ονοµατι

µου και ανορχωσω τον χρονον αυτου εως εις

τον αιωνα

14. εγω εσοµαι αυτω εις πατερα και αυτος εσ-

ται µοι εις υιον και εαν ελχη η αδικια αυτου και

ελεγξω αυτον εν ϱαβδω ανδρων και εν αφαις

υιων ανχρωπων

15. το δε ελεος µου ουκ αποστησω απ αυτου

καχως απεστησα αφ ων απεστησα εκ προσω-

που µου

16. και πιστωχησεται ο οικος αυτου και η ϐα-

σιλεια αυτου εως αιωνος ενωπιον εµου και ο

χρονος αυτου εσται ανωρχωµενος εις τον αιω-

να

17. κατα παντας τους λογους τουτους και κα-

τα πασαν την ορασιν ταυτην ουτως ελαλησεν

ναχαν προς δαυιδ

18. και εισηλχεν ο ϐασιλευς δαυιδ και εκαχι-

σεν ενωπιον κυριου και ειπεν τις ειµι εγω κυριε

µου κυριε και τις ο οικος µου οτι ηγαπηκας µε

εως τουτων

19. και κατεσµικρυνχη µικρον ενωπιον σου

κυριε µου κυριε και ελαλησας υπερ του οικου

του δουλου σου εις µακραν ουτος δε ο νοµος

του ανχρωπου κυριε µου κυριε

20. και τι προσχησει δαυιδ ετι του λαλησαι

προς σε και νυν συ οιδας τον δουλον σου κυριε

µου κυριε

21. δια τον λογον σου πεποιηκας και κατα

την καρδιαν σου εποιησας πασαν την µεγαλω-

συνην ταυτην γνωρισαι τω δουλω σου

22. ενεκεν του µεγαλυναι σε κυριε µου κυριε

οτι ουκ εστιν ως συ και ουκ εστιν χεος πλην σου

εν πασιν οις ηκουσαµεν εν τοις ωσιν ηµων

23. και τις ως ο λαος σου ισραηλ εχνος αλλο

εν τη γη ως ωδηγησεν αυτον ο χεος του λυ-

τρωσασχαι αυτω λαον του χεσχαι σε ονοµα του

ποιησαι µεγαλωσυνην και επιφανειαν του εκ-

ϐαλειν σε εκ προσωπου του λαου σου ου ελυ-

τρωσω σεαυτω εξ αιγυπτου εχνη και σκηνωµατα

24. και ητοιµασας σεαυτω τον λαον σου

ισραηλ λαον εως αιωνος και συ κυριε εγενου

αυτοις εις χεον

25. και νυν κυριε µου κυριε το ϱηµα ο ελαλη-

σας περι του δουλου σου και του οικου αυτου

πιστωσον εως αιωνος κυριε παντοκρατωρ χεε

του ισραηλ και νυν καχως ελαλησας

26. µεγαλυνχειη το ονοµα σου εως αιωνος

27. κυριε παντοκρατωρ χεος ισραηλ απεκα-

λυψας το ωτιον του δουλου σου λεγων οικον

οικοδοµησω σοι δια τουτο ευρεν ο δουλος σου

την καρδιαν εαυτου του προσευξασχαι προς σε

την προσευςην ταυτην

28. και νυν κυριε µου κυριε συ ει ο χεος και οι

λογοι σου εσονται αληχινοι και ελαλησας υπερ

του δουλου σου τα αγαχα ταυτα

29. και νυν αρξαι και ευλογησον τον οικον

του δουλου σου του ειναι εις τον αιωνα ενωπιον
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σου οτι συ ει κυριε µου κυριε ελαλησας και

απο της ευλογιας σου ευλογηχησεται ο οικος

του δουλου σου εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-2sm8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ

τους αλλοφυλους και ετροπωσατο αυτους και

ελαβεν δαυιδ την αφωρισµενην εκ ςειρος των

αλλοφυλων

2. και επαταξεν δαυιδ την µωαβ και διεµετρη-

σεν αυτους εν σςοινιοις κοιµισας αυτους επι την

γην και εγενετο τα δυο σςοινισµατα του χανα-

τωσαι και τα δυο σςοινισµατα εζωγρησεν και

εγενετο µωαβ τω δαυιδ εις δουλους ϕεροντας

ξενια

3. και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ υιον ϱα-

αβ ϐασιλεα σουβα πορευοµενου αυτου επιστη-

σαι την ςειρα αυτου επι τον ποταµον ευφρατην

4. και προκατελαβετο δαυιδ των αυτου ςιλια

αρµατα και επτα ςιλιαδας ιππεων και εικοσι

ςιλιαδας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ

παντα τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτων εκα-

τον αρµατα

5. και παραγινεται συρια δαµασκου ϐοηχησαι

τω αδρααζαρ ϐασιλει σουβα και επαταξεν δαυ-

ιδ εν τω συρω εικοσι δυο ςιλιαδας ανδρων

6. και εχετο δαυιδ ϕρουραν εν συρια τη κα-

τα δαµασκον και εγενετο ο συρος τω δαυιδ εις

δουλους ϕεροντας ξενια και εσωσεν κυριος τον

δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

7. και ελαβεν δαυιδ τους ςλιδωνας τους ςρυ-

σους οι ησαν επι των παιδων των αδρααζαρ ϐα-

σιλεως σουβα και ηνεγκεν αυτα εις ιερουσαληµ

και ελαβεν αυτα σουσακιµ ϐασιλευς αιγυπτου

εν τω αναβηναι αυτον εις ιερουσαληµ εν ηµε-

ϱαις ϱοβοαµ υιου σολοµωντος

8. και εκ της µασβακ εκ των εκλεκτων πολεων

του αδρααζαρ ελαβεν ο ϐασιλευς δαυιδ ςαλ-

κον πολυν σφοδρα εν αυτω εποιησεν σαλωµων

την χαλασσαν την ςαλκην και τους στυλους

και τους λουτηρας και παντα τα σκευη

9. και ηκουσεν χοου ο ϐασιλευς ηµαχ οτι επα-

ταξεν δαυιδ πασαν την δυναµιν αδρααζαρ

10. και απεστειλεν χοου ιεδδουραν τον υιον

αυτου προς ϐασιλεα δαυιδ ερωτησαι αυτον τα

εις ειρηνην και ευλογησαι αυτον υπερ ου επο-

λεµησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτον οτι

αντικειµενος ην τω αδρααζαρ και εν ταις ςερσιν

αυτου ησαν σκευη αργυρα και σκευη ςρυσα και

σκευη ςαλκα

11. και ταυτα ηγιασεν ο ϐασιλευς δαυιδ τω

κυριω µετα του αργυριου και µετα του ςρυσιου

ου ηγιασεν εκ πασων των πολεων ων κατεδυ-

ναστευσεν

12. εκ της ιδουµαιας και εκ της γης µωαβ και

εκ των υιων αµµων και εκ των αλλοφυλων και

εξ αµαληκ και εκ των σκυλων αδρααζαρ υιου

ϱααβ ϐασιλεως σουβα

13. και εποιησεν δαυιδ ονοµα και εν τω ανα-

καµπτειν αυτον επαταξεν την ιδουµαιαν εν γα-

ιµελε εις οκτωκαιδεκα ςιλιαδας

14. και εχετο εν τη ιδουµαια ϕρουραν εν παση

τη ιδουµαια και εγενοντο παντες οι ιδουµαιοι

δουλοι τω ϐασιλει και εσωσεν κυριος τον δαυιδ

εν πασιν οις επορευετο

15. και εβασιλευσεν δαυιδ επι ισραηλ και ην

δαυιδ ποιων κριµα και δικαιοσυνην επι παντα

τον λαον αυτου

16. και ιωαβ υιος σαρουιας επι της στρατιας

και ιωσαφατ υιος αςια επι των υποµνηµατων

17. και σαδδουκ υιος αςιτωβ και αςιµελες υιος

αβιαχαρ ιερεις και ασα ο γραµµατευς

18. και ϐαναιας υιος ιωδαε συµβουλος και ο

ςελεχχι και ο ϕελεττι και υιοι δαυιδ αυλαρςαι

ησαν

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-2sm9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ειπεν δαυιδ ει εστιν ετι υπολελειµµε-

νος τω οικω σαουλ και ποιησω µετ αυτου ελεος

ενεκεν ιωναχαν

2. και εκ του οικου σαουλ παις ην και ονοµα

αυτω σιβα και καλουσιν αυτον προς δαυιδ και

ειπεν προς αυτον ο ϐασιλευς ει συ ει σιβα και

ειπεν εγω δουλος σος

3. και ειπεν ο ϐασιλευς ει υπολελειπται εκ

του οικου σαουλ ετι ανηρ και ποιησω µετ αυτου

ελεος χεου και ειπεν σιβα προς τον ϐασιλεα ετι

εστιν υιος τω ιωναχαν πεπληγως τους ποδας
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4. και ειπεν ο ϐασιλευς που ουτος και ειπεν

σιβα προς τον ϐασιλεα ιδου εν οικω µαςιρ υιου

αµιηλ εκ της λαδαβαρ

5. και απεστειλεν ο ϐασιλευς δαυιδ και ελα-

ϐεν αυτον εκ του οικου µαςιρ υιου αµιηλ εκ της

λαδαβαρ

6. και παραγινεται µεµφιβοσχε υιος ιωναχαν

υιου σαουλ προς τον ϐασιλεα δαυιδ και επεσεν

επι προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω

και ειπεν αυτω δαυιδ µεµφιβοσχε και ειπεν ιδου

ο δουλος σου

7. και ειπεν αυτω δαυιδ µη ϕοβου οτι ποιων

ποιησω µετα σου ελεος δια ιωναχαν τον πατερα

σου και αποκαταστησω σοι παντα αγρον σαουλ

πατρος του πατρος σου και συ ϕαγη αρτον επι

της τραπεζης µου δια παντος

8. και προσεκυνησεν µεµφιβοσχε και ειπεν τις

ειµι ο δουλος σου οτι επεβλεψας επι τον κυνα

τον τεχνηκοτα τον οµοιον εµοι

9. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς σιβα το παιδαριον

σαουλ και ειπεν προς αυτον παντα οσα εστιν τω

σαουλ και ολω τω οικω αυτου δεδωκα τω υιω

του κυριου σου

10. και εργα αυτω την γην συ και οι υιοι σου

και οι δουλοι σου και εισοισεις τω υιω του κυ-

ϱιου σου αρτους και εδεται αυτους και µεµφι-

ϐοσχε υιος του κυριου σου ϕαγεται δια παντος

αρτον επι της τραπεζης µου και τω σιβα ησαν

πεντεκαιδεκα υιοι και εικοσι δουλοι

11. και ειπεν σιβα προς τον ϐασιλεα κατα

παντα οσα εντεταλται ο κυριος µου ο ϐασιλευς

τω δουλω αυτου ουτως ποιησει ο δουλος σου

και µεµφιβοσχε ησχιεν επι της τραπεζης δαυιδ

καχως εις των υιων του ϐασιλεως

12. και τω µεµφιβοσχε υιος µικρος και ονοµα

αυτω µιςα και πασα η κατοικησις του οικου σιβα

δουλοι του µεµφιβοσχε

13. και µεµφιβοσχε κατωκει εν ιερουσαληµ

οτι επι της τραπεζης του ϐασιλεως δια παντος

ησχιεν και αυτος ην ςωλος αµφοτεροις τοις πο-

σιν αυτου

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-2sm10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και εγενετο µετα ταυτα και απεχανεν

ϐασιλευς υιων αµµων και εβασιλευσεν αννων

υιος αυτου αντ αυτου

2. και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεος µετα αννων

υιου ναας ον τροπον εποιησεν ο πατηρ αυτου

µετ εµου ελεος και απεστειλεν δαυιδ παρακα-

λεσαι αυτον εν ςειρι των δουλων αυτου περι του

πατρος αυτου και παρεγενοντο οι παιδες δαυιδ

εις την γην υιων αµµων

3. και ειπον οι αρςοντες υιων αµµων προς αν-

νων τον κυριον αυτων µη παρα το δοξαζειν δαυ-

ιδ τον πατερα σου ενωπιον σου οτι απεστειλεν

σοι παρακαλουντας αλλ ουςι οπως ερευνησω-

σιν την πολιν και κατασκοπησωσιν αυτην και

του κατασκεψασχαι αυτην απεστειλεν δαυιδ το-

υς παιδας αυτου προς σε

4. και ελαβεν αννων τους παιδας δαυιδ και

εξυρησεν τους πωγωνας αυτων και απεκοψεν

τους µανδυας αυτων εν τω ηµισει εως των ισςιων

αυτων και εξαπεστειλεν αυτους

5. και ανηγγειλαν τω δαυιδ υπερ των ανδρων

και απεστειλεν εις απαντην αυτων οτι ησαν οι

ανδρες ητιµασµενοι σφοδρα και ειπεν ο ϐασι-

λευς καχισατε εν ιεριςω εως του ανατειλαι τους

πωγωνας υµων και επιστραφησεσχε

6. και ειδαν οι υιοι αµµων οτι κατησςυνχη-

σαν ο λαος δαυιδ και απεστειλαν οι υιοι αµµων

και εµισχωσαντο την συριαν ϐαιχροωβ εικοσι

ςιλιαδας πεζων και τον ϐασιλεα µααςα ςιλιους

ανδρας και ιστωβ δωδεκα ςιλιαδας ανδρων

7. και ηκουσεν δαυιδ και απεστειλεν τον ιωαβ

και πασαν την δυναµιν τους δυνατους

8. και εξηλχαν οι υιοι αµµων και παρεταξαντο

πολεµον παρα τη χυρα της πυλης και συρια

σουβα και ϱοωβ και ιστωβ και µααςα µονοι εν

αγρω

9. και ειδεν ιωαβ οτι εγενηχη προς αυτον αντι-

προσωπον του πολεµου εκ του κατα προσωπον

εξ εναντιας και εκ του οπισχεν και επελεξεν εκ

παντων των νεανισκων ισραηλ και παρεταξαν-

το εξ εναντιας συριας

10. και το καταλοιπον του λαου εδωκεν εν

ςειρι αβεσσα του αδελφου αυτου και παρετα-

ξαντο εξ εναντιας υιων αµµων

11. και ειπεν εαν κραταιωχη συρια υπερ εµε

και εσεσχε µοι εις σωτηριαν και εαν υιοι αµµων

κραταιωχωσιν υπερ σε και εσοµεχα του σωσαι

σε

12. ανδριζου και κραταιωχωµεν υπερ του λα-

ου ηµων και περι των πολεων του χεου ηµων
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και κυριος ποιησει το αγαχον εν οφχαλµοις αυ-

του

13. και προσηλχεν ιωαβ και ο λαος αυτου µετ

αυτου εις πολεµον προς συριαν και εφυγαν απο

προσωπου αυτου

14. και οι υιοι αµµων ειδαν οτι εφυγεν συ-

ϱια και εφυγαν απο προσωπου αβεσσα και

εισηλχαν εις την πολιν και ανεστρεψεν ιωαβ

απο των υιων αµµων και παρεγενοντο εις ιερο-

υσαληµ

15. και ειδεν συρια οτι επταισεν εµπροσχεν

ισραηλ και συνηςχησαν επι το αυτο

16. και απεστειλεν αδρααζαρ και συνηγαγεν

την συριαν την εκ του περαν του ποταµου ςαλα-

µακ και παρεγενοντο αιλαµ και σωβακ αρςων

της δυναµεως αδρααζαρ εµπροσχεν αυτων

17. και ανηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν τον

παντα ισραηλ και διεβη τον ιορδανην και πα-

ϱεγενοντο εις αιλαµ και παρεταξατο συρια απε-

ναντι δαυιδ και επολεµησαν µετ αυτου

18. και εφυγεν συρια απο προσωπου ισραηλ

και ανειλεν δαυιδ εκ της συριας επτακοσια αρ-

µατα και τεσσαρακοντα ςιλιαδας ιππεων και

τον σωβακ τον αρςοντα της δυναµεως αυτου

επαταξεν και απεχανεν εκει

19. και ειδαν παντες οι ϐασιλεις οι δουλοι

αδρααζαρ οτι επταισαν εµπροσχεν ισραηλ και

ηυτοµολησαν µετα ισραηλ και εδουλευσαν αυ-

τοις και εφοβηχη συρια του σωσαι ετι τους υιους

αµµων

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-2sm11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και εγενετο επιστρεψαντος του ενιαυτου

εις τον καιρον της εξοδιας των ϐασιλεων και

απεστειλεν δαυιδ τον ιωαβ και τους παιδας αυ-

του µετ αυτου και τον παντα ισραηλ και διε-

ϕχειραν τους υιους αµµων και διεκαχισαν επι

ϱαββαχ και δαυιδ εκαχισεν εν ιερουσαληµ

2. και εγενετο προς εσπεραν και ανεστη δαυ-

ιδ απο της κοιτης αυτου και περιεπατει επι του

δωµατος του οικου του ϐασιλεως και ειδεν γυ-

ναικα λουοµενην απο του δωµατος και η γυνη

καλη τω ειδει σφοδρα

3. και απεστειλεν δαυιδ και εζητησεν την γυ-

ναικα και ειπεν ουςι αυτη ϐηρσαβεε χυγατηρ

ελιαβ γυνη ουριου του ςετταιου

4. και απεστειλεν δαυιδ αγγελους και ελαβεν

αυτην και εισηλχεν προς αυτον και εκοιµηχη

µετ αυτης και αυτη αγιαζοµενη απο ακαχαρ-

σιας αυτης και απεστρεψεν εις τον οικον αυτης

5. και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και αποστε-

ιλασα απηγγειλεν τω δαυιδ και ειπεν εγω ειµι

εν γαστρι εςω

6. και απεστειλεν δαυιδ προς ιωαβ λεγων

αποστειλον προς µε τον ουριαν τον ςετταιον και

απεστειλεν ιωαβ τον ουριαν προς δαυιδ

7. και παραγινεται ουριας και εισηλχεν προς

αυτον και επηρωτησεν δαυιδ εις ειρηνην ιωαβ

και εις ειρηνην του λαου και εις ειρηνην του

πολεµου

8. και ειπεν δαυιδ τω ουρια καταβηχι εις τον

οικον σου και νιψαι τους ποδας σου και εξη-

λχεν ουριας εξ οικου του ϐασιλεως και εξηλχεν

οπισω αυτου αρσις του ϐασιλεως

9. και εκοιµηχη ουριας παρα τη χυρα του ϐα-

σιλεως µετα των δουλων του κυριου αυτου και

ου κατεβη εις τον οικον αυτου

10. και ανηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντες οτι ου

κατεβη ουριας εις τον οικον αυτου και ειπεν

δαυιδ προς ουριαν ουςι εξ οδου συ ερςη τι οτι

ου κατεβης εις τον οικον σου

11. και ειπεν ουριας προς δαυιδ η κιβωτος

και ισραηλ και ιουδας κατοικουσιν εν σκηναις

και ο κυριος µου ιωαβ και οι δουλοι του κυριου

µου επι προσωπον του αγρου παρεµβαλλουσιν

και εγω εισελευσοµαι εις τον οικον µου ϕαγειν

και πιειν και κοιµηχηναι µετα της γυναικος µου

πως Ϲη η ψυςη σου ει ποιησω το ϱηµα τουτο

12. και ειπεν δαυιδ προς ουριαν καχισον εν-

ταυχα και γε σηµερον και αυριον εξαποστελω

σε και εκαχισεν ουριας εν ιερουσαληµ εν τη

ηµερα εκεινη και τη επαυριον

13. και εκαλεσεν αυτον δαυιδ και εφαγεν

ενωπιον αυτου και επιεν και εµεχυσεν αυτον

και εξηλχεν εσπερας του κοιµηχηναι επι της

κοιτης αυτου µετα των δουλων του κυριου αυ-

του και εις τον οικον αυτου ου κατεβη

14. και εγενετο πρωι και εγραψεν δαυιδ ϐι-

ϐλιον προς ιωαβ και απεστειλεν εν ςειρι ουριου
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15. και εγραψεν εν τω ϐιβλιω λεγων εισαγαγε

τον ουριαν εξ εναντιας του πολεµου του κρα-

ταιου και αποστραφησεσχε απο οπισχεν αυτου

και πληγησεται και αποχανειται

16. και εγενηχη εν τω ϕυλασσειν ιωαβ επι την

πολιν και εχηκεν τον ουριαν εις τον τοπον ου

ηδει οτι ανδρες δυναµεως εκει

17. και εξηλχον οι ανδρες της πολεως και

επολεµουν µετα ιωαβ και επεσαν εκ του λα-

ου εκ των δουλων δαυιδ και απεχανεν και γε

ουριας ο ςετταιος

18. και απεστειλεν ιωαβ και απηγγειλεν τω

ϐασιλει παντας τους λογους του πολεµου

19. και ενετειλατο τω αγγελω λεγων εν τω

συντελεσαι σε παντας τους λογους του πολεµου

λαλησαι προς τον ϐασιλεα

20. και εσται εαν αναβη ο χυµος του ϐασιλεως

και ειπη σοι τι οτι ηγγισατε προς την πολιν πο-

λεµησαι ουκ ηδειτε οτι τοξευσουσιν απανωχεν

του τειςους

21. τις επαταξεν τον αβιµελες υιον ιεροβα-

αλ ουςι γυνη ερριψεν επ αυτον κλασµα µυλου

επανωχεν του τειςους και απεχανεν εν χαµασι

ινα τι προσηγαγετε προς το τειςος και ερεις και

γε ουριας ο δουλος σου ο ςετταιος απεχανεν

22. και επορευχη ο αγγελος ιωαβ προς τον

ϐασιλεα εις ιερουσαληµ και παρεγενετο και

απηγγειλεν τω δαυιδ παντα οσα απηγγειλεν

αυτω ιωαβ παντα τα ϱηµατα του πολεµου και

εχυµωχη δαυιδ προς ιωαβ και ειπεν προς τον

αγγελον ινα τι προσηγαγετε προς την πολιν του

πολεµησαι ουκ ηδειτε οτι πληγησεσχε απο του

τειςους τις επαταξεν τον αβιµελες υιον ιεροβα-

αλ ουςι γυνη ερριψεν επ αυτον κλασµα µυλου

απο του τειςους και απεχανεν εν χαµασι ινα τι

προσηγαγετε προς το τειςος

23. και ειπεν ο αγγελος προς δαυιδ οτι εκρα-

ταιωσαν εφ ηµας οι ανδρες και εξηλχαν εφ

ηµας εις τον αγρον και εγενηχηµεν επ αυτους

εως της χυρας της πυλης

24. και ετοξευσαν οι τοξευοντες προς τους πα-

ιδας σου απανωχεν του τειςους και απεχαναν

των παιδων του ϐασιλεως και γε ο δουλος σου

ουριας ο ςετταιος απεχανεν

25. και ειπεν δαυιδ προς τον αγγελον ταδε

ερεις προς ιωαβ µη πονηρον εστω εν οφχαλ-

µοις σου το ϱηµα τουτο οτι ποτε µεν ουτως και

ποτε ουτως ϕαγεται η µαςαιρα κραταιωσον τον

πολεµον σου προς την πολιν και κατασπασον

αυτην και κραταιωσον αυτον

26. και ηκουσεν η γυνη ουριου οτι απεχανεν

ουριας ο ανηρ αυτης και εκοψατο τον ανδρα

αυτης

27. και διηλχεν το πενχος και απεστειλεν

δαυιδ και συνηγαγεν αυτην εις τον οικον αυτου

και εγενηχη αυτω εις γυναικα και ετεκεν αυτω

υιον και πονηρον εφανη το ϱηµα ο εποιησεν

δαυιδ εν οφχαλµοις κυριου

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-2sm12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και απεστειλεν κυριος τον ναχαν τον

προφητην προς δαυιδ και εισηλχεν προς αυτον

και ειπεν αυτω δυο ησαν ανδρες εν πολει µια

εις πλουσιος και εις πενης

2. και τω πλουσιω ην ποιµνια και ϐουκολια

πολλα σφοδρα

3. και τω πενητι ουδεν αλλ η αµνας µια µικρα

ην εκτησατο και περιεποιησατο και εξεχρεψεν

αυτην και ηδρυνχη µετ αυτου και µετα των υιων

αυτου επι το αυτο εκ του αρτου αυτου ησχιεν και

εκ του ποτηριου αυτου επινεν και εν τω κολπω

αυτου εκαχευδεν και ην αυτω ως χυγατηρ

4. και ηλχεν παροδος τω ανδρι τω πλουσιω

και εφεισατο λαβειν εκ των ποιµνιων αυτου και

εκ των ϐουκολιων αυτου του ποιησαι τω ξενω

οδοιπορω ελχοντι προς αυτον και ελαβεν την

αµναδα του πενητος και εποιησεν αυτην τω αν-

δρι τω ελχοντι προς αυτον

5. και εχυµωχη οργη δαυιδ σφοδρα τω ανδρι

και ειπεν δαυιδ προς ναχαν Ϲη κυριος οτι υιος

χανατου ο ανηρ ο ποιησας τουτο

6. και την αµναδα αποτεισει επταπλασιονα

ανχ ων οτι εποιησεν το ϱηµα τουτο και περι ου

ουκ εφεισατο

7. και ειπεν ναχαν προς δαυιδ συ ει ο ανηρ ο

ποιησας τουτο ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ

εγω ειµι εςρισα σε εις ϐασιλεα επι ισραηλ και

εγω ειµι ερρυσαµην σε εκ ςειρος σαουλ

8. και εδωκα σοι τον οικον του κυριου σου και

τας γυναικας του κυριου σου εν τω κολπω σου

και εδωκα σοι τον οικον ισραηλ και ιουδα και

ει µικρον εστιν προσχησω σοι κατα ταυτα
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9. τι οτι εφαυλισας τον λογον κυριου του ποιη-

σαι το πονηρον εν οφχαλµοις αυτου τον ουριαν

τον ςετταιον επαταξας εν ϱοµφαια και την γυνα-

ικα αυτου ελαβες σεαυτω εις γυναικα και αυτον

απεκτεινας εν ϱοµφαια υιων αµµων

10. και νυν ουκ αποστησεται ϱοµφαια εκ του

οικου σου εως αιωνος ανχ ων οτι εξουδενωσας

µε και ελαβες την γυναικα του ουριου του ςετ-

ταιου του ειναι σοι εις γυναικα

11. ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εξεγειρω επι

σε κακα εκ του οικου σου και ληµψοµαι τας

γυναικας σου κατ οφχαλµους σου και δωσω τω

πλησιον σου και κοιµηχησεται µετα των γυνα-

ικων σου εναντιον του ηλιου τουτου

12. οτι συ εποιησας κρυβη καγω ποιησω το

ϱηµα τουτο εναντιον παντος ισραηλ και απε-

ναντι τουτου του ηλιου

13. και ειπεν δαυιδ τω ναχαν ηµαρτηκα τω

κυριω και ειπεν ναχαν προς δαυιδ και κυριος

παρεβιβασεν το αµαρτηµα σου ου µη αποχανης

14. πλην οτι παροξυνων παρωξυνας τους

εςχρους κυριου εν τω ϱηµατι τουτω και γε ο

υιος σου ο τεςχεις σοι χανατω αποχανειται

15. και απηλχεν ναχαν εις τον οικον αυτου

και εχραυσεν κυριος το παιδιον ο ετεκεν η γυνη

ουριου τω δαυιδ και ηρρωστησεν

16. και εζητησεν δαυιδ τον χεον περι του

παιδαριου και ενηστευσεν δαυιδ νηστειαν και

εισηλχεν και ηυλισχη εν σακκω επι της γης

17. και ανεστησαν επ αυτον οι πρεσβυτεροι

του οικου αυτου του εγειραι αυτον απο της γης

και ουκ ηχελησεν και ου συνεφαγεν αυτοις αρ-

τον

18. και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και

απεχανε το παιδαριον και εφοβηχησαν οι δο-

υλοι δαυιδ αναγγειλαι αυτω οτι τεχνηκεν το πα-

ιδαριον οτι ειπαν ιδου εν τω ετι το παιδαριον Ϲην

ελαλησαµεν προς αυτον και ουκ εισηκουσεν

της ϕωνης ηµων και πως ειπωµεν προς αυτον

οτι τεχνηκεν το παιδαριον και ποιησει κακα

19. και συνηκεν δαυιδ οτι οι παιδες αυτου

ψιχυριζουσιν και ενοησεν δαυιδ οτι τεχνηκεν

το παιδαριον και ειπεν δαυιδ προς τους παιδας

αυτου ει τεχνηκεν το παιδαριον και ειπαν τε-

χνηκεν

20. και ανεστη δαυιδ εκ της γης και ελουσα-

το και ηλειψατο και ηλλαξεν τα ιµατια αυτου

και εισηλχεν εις τον οικον του χεου και προσε-

κυνησεν αυτω και εισηλχεν εις τον οικον αυτου

και ητησεν αρτον ϕαγειν και παρεχηκαν αυτω

αρτον και εφαγεν

21. και ειπαν οι παιδες αυτου προς αυτον τι

το ϱηµα τουτο ο εποιησας ενεκα του παιδαριου

ετι Ϲωντος ενηστευες και εκλαιες και ηγρυπνεις

και ηνικα απεχανεν το παιδαριον ανεστης και

εφαγες αρτον και πεπωκας

22. και ειπεν δαυιδ εν τω το παιδαριον ετι

Ϲην ενηστευσα και εκλαυσα οτι ειπα τις οιδεν

ει ελεησει µε κυριος και Ϲησεται το παιδαριον

23. και νυν τεχνηκεν ινα τι τουτο εγω νηστευω

µη δυνησοµαι επιστρεψαι αυτο ετι εγω πορευσο-

µαι προς αυτον και αυτος ουκ αναστρεψει προς

µε

24. και παρεκαλεσεν δαυιδ ϐηρσαβεε την γυ-

ναικα αυτου και εισηλχεν προς αυτην και εκο-

ιµηχη µετ αυτης και συνελαβεν και ετεκεν υιον

και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαλωµων και κυ-

ϱιος ηγαπησεν αυτον

25. και απεστειλεν εν ςειρι ναχαν του προφη-

του και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιδεδι ενεκεν

κυριου

26. και επολεµησεν ιωαβ εν ϱαββαχ υιων αµ-

µων και κατελαβεν την πολιν της ϐασιλειας

27. και απεστειλεν ιωαβ αγγελους προς δαυιδ

και ειπεν επολεµησα εν ϱαββαχ και κατελα-

ϐοµην την πολιν των υδατων

28. και νυν συναγαγε το καταλοιπον του λα-

ου και παρεµβαλε επι την πολιν και προκατα-

λαβου αυτην ινα µη προκαταλαβωµαι εγω την

πολιν και κληχη το ονοµα µου επ αυτην

29. και συνηγαγεν δαυιδ παντα τον λαον και

επορευχη εις ϱαββαχ και επολεµησεν εν αυτη

και κατελαβετο αυτην

30. και ελαβεν τον στεφανον µελςολ του ϐα-

σιλεως αυτων απο της κεφαλης αυτου και ο

σταχµος αυτου ταλαντον ςρυσιου και λιχου τι-

µιου και ην επι της κεφαλης δαυιδ και σκυλα

της πολεως εξηνεγκεν πολλα σφοδρα

31. και τον λαον τον οντα εν αυτη εξηγαγεν

και εχηκεν εν τω πριονι και εν τοις τριβολοις

τοις σιδηροις και διηγαγεν αυτους δια του πλι-

νχειου και ουτως εποιησεν πασαις ταις πολεσιν

υιων αµµων και επεστρεψεν δαυιδ και πας ο

λαος εις ιερουσαληµ
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Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-2sm13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και εγενηχη µετα ταυτα και τω αβεσ-

σαλωµ υιω δαυιδ αδελφη καλη τω ειδει σφο-

δρα και ονοµα αυτη χηµαρ και ηγαπησεν αυτην

αµνων υιος δαυιδ

2. και εχλιβετο αµνων ωστε αρρωστειν δια χη-

µαρ την αδελφην αυτου οτι παρχενος ην αυτη

και υπερογκον εν οφχαλµοις αµνων του ποιη-

σαι τι αυτη

3. και ην τω αµνων εταιρος και ονοµα αυτω

ιωναδαβ υιος σαµαα του αδελφου δαυιδ και

ιωναδαβ ανηρ σοφος σφοδρα

4. και ειπεν αυτω τι σοι οτι συ ουτως ασχενης

υιε του ϐασιλεως το πρωι πρωι ουκ απαγγελεις

µοι και ειπεν αυτω αµνων χηµαρ την αδελφην

αβεσσαλωµ του αδελφου µου εγω αγαπω

5. και ειπεν αυτω ιωναδαβ κοιµηχητι επι της

κοιτης σου και µαλακισχητι και εισελευσεται

ο πατηρ σου του ιδειν σε και ερεις προς αυτον

ελχετω δη χηµαρ η αδελφη µου και ψωµισατω

µε και ποιησατω κατ οφχαλµους µου ϐρωµα

οπως ιδω και ϕαγω εκ των ςειρων αυτης

6. και εκοιµηχη αµνων και ηρρωστησεν και

εισηλχεν ο ϐασιλευς ιδειν αυτον και ειπεν

αµνων προς τον ϐασιλεα ελχετω δη χηµαρ

η αδελφη µου προς µε και κολλυρισατω εν

οφχαλµοις µου δυο κολλυριδας και ϕαγοµαι

εκ της ςειρος αυτης

7. και απεστειλεν δαυιδ προς χηµαρ εις τον

οικον λεγων πορευχητι δη εις τον οικον αµνων

του αδελφου σου και ποιησον αυτω ϐρωµα

8. και επορευχη χηµαρ εις τον οικον αµνων

αδελφου αυτης και αυτος κοιµωµενος και ελα-

ϐεν το σταις και εφυρασεν και εκολλυρισεν κατ

οφχαλµους αυτου και ηψησεν τας κολλυριδας

9. και ελαβεν το τηγανον και κατεκενωσεν

ενωπιον αυτου και ουκ ηχελησεν ϕαγειν και

ειπεν αµνων εξαγαγετε παντα ανδρα επανωχεν

µου και εξηγαγον παντα ανδρα απο επανωχεν

αυτου

10. και ειπεν αµνων προς χηµαρ εισενεγκε

το ϐρωµα εις το ταµιειον και ϕαγοµαι εκ της

ςειρος σου και ελαβεν χηµαρ τας κολλυριδας

ας εποιησεν και εισηνεγκεν τω αµνων αδελφω

αυτης εις τον κοιτωνα

11. και προσηγαγεν αυτω του ϕαγειν και επε-

λαβετο αυτης και ειπεν αυτη δευρο κοιµηχητι

µετ εµου αδελφη µου

12. και ειπεν αυτω µη αδελφε µου µη ταπε-

ινωσης µε διοτι ου ποιηχησεται ουτως εν ισραηλ

µη ποιησης την αφροσυνην ταυτην

13. και εγω που αποισω το ονειδος µου και

συ εση ως εις των αφρονων εν ισραηλ και

νυν λαλησον δη προς τον ϐασιλεα οτι ου µη

κωλυση µε απο σου

14. και ουκ ηχελησεν αµνων του ακουσαι της

ϕωνης αυτης και εκραταιωσεν υπερ αυτην και

εταπεινωσεν αυτην και εκοιµηχη µετ αυτης

15. και εµισησεν αυτην αµνων µισος µεγα

σφοδρα οτι µεγα το µισος ο εµισησεν αυτην

υπερ την αγαπην ην ηγαπησεν αυτην και ειπεν

αυτη αµνων αναστηχι και πορευου

16. και ειπεν αυτω χηµαρ µη αδελφε οτι µε-

γαλη η κακια η εσςατη υπερ την πρωτην ην

εποιησας µετ εµου του εξαποστειλαι µε και ουκ

ηχελησεν αµνων ακουσαι της ϕωνης αυτης

17. και εκαλεσεν το παιδαριον αυτου τον προ-

εστηκοτα του οικου αυτου και ειπεν αυτω εξα-

ποστειλατε δη ταυτην απ εµου εξω και αποκλε-

ισον την χυραν οπισω αυτης

18. και επ αυτης ην ςιτων καρπωτος οτι ουτως

ενεδιδυσκοντο αι χυγατερες του ϐασιλεως αι

παρχενοι τους επενδυτας αυτων και εξηγαγεν

αυτην ο λειτουργος αυτου εξω και απεκλεισεν

την χυραν οπισω αυτης

19. και ελαβεν χηµαρ σποδον και επεχηκεν

επι την κεφαλην αυτης και τον ςιτωνα τον καρ-

πωτον τον επ αυτης διερρηξεν και επεχηκεν τας

ςειρας αυτης επι την κεφαλην αυτης και επο-

ϱευχη πορευοµενη και κραζουσα

20. και ειπεν προς αυτην αβεσσαλωµ ο αδελ-

ϕος αυτης µη αµνων ο αδελφος σου εγενετο

µετα σου και νυν αδελφη µου κωφευσον οτι

αδελφος σου εστιν µη χης την καρδιαν σου του

λαλησαι εις το ϱηµα τουτο και εκαχισεν χηµαρ

ςηρευουσα εν οικω αβεσσαλωµ του αδελφου

αυτης

21. και ηκουσεν ο ϐασιλευς δαυιδ παντας το-

υς λογους τουτους και εχυµωχη σφοδρα και
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ουκ ελυπησεν το πνευµα αµνων του υιου αυτου

οτι ηγαπα αυτον οτι πρωτοτοκος αυτου ην

22. και ουκ ελαλησεν αβεσσαλωµ µετα

αµνων απο πονηρου εως αγαχου οτι εµισει

αβεσσαλωµ τον αµνων επι λογου ου εταπεινω-

σεν χηµαρ την αδελφην αυτου

23. και εγενετο εις διετηριδα ηµερων και ησαν

κειροντες τω αβεσσαλωµ εν ϐελασωρ τη εςο-

µενα εφραιµ και εκαλεσεν αβεσσαλωµ παντας

τους υιους του ϐασιλεως

24. και ηλχεν αβεσσαλωµ προς τον ϐασιλεα

και ειπεν ιδου δη κειρουσιν τω δουλω σου πο-

ϱευχητω δη ο ϐασιλευς και οι παιδες αυτου µε-

τα του δουλου σου

25. και ειπεν ο ϐασιλευς προς αβεσσαλωµ µη

δη υιε µου µη πορευχωµεν παντες ηµεις και ου

µη καταβαρυνχωµεν επι σε και εβιασατο αυτον

και ουκ ηχελησεν του πορευχηναι και ευλογη-

σεν αυτον

26. και ειπεν αβεσσαλωµ και ει µη πορευχητω

δη µεχ ηµων αµνων ο αδελφος µου και ειπεν

αυτω ο ϐασιλευς ινα τι πορευχη µετα σου

27. και εβιασατο αυτον αβεσσαλωµ και απε-

στειλεν µετ αυτου τον αµνων και παντας τους

υιους του ϐασιλεως και εποιησεν αβεσσαλωµ

ποτον κατα τον ποτον του ϐασιλεως

28. και ενετειλατο αβεσσαλωµ τοις παιδαριοις

αυτου λεγων ιδετε ως αν αγαχυνχη η καρδια

αµνων εν τω οινω και ειπω προς υµας παταξατε

τον αµνων και χανατωσατε αυτον µη ϕοβηχητε

οτι ουςι εγω ειµι εντελλοµαι υµιν ανδριζεσχε

και γινεσχε εις υιους δυναµεως

29. και εποιησαν τα παιδαρια αβεσσαλωµ τω

αµνων καχα ενετειλατο αυτοις αβεσσαλωµ και

ανεστησαν παντες οι υιοι του ϐασιλεως και επε-

καχισαν ανηρ επι την ηµιονον αυτου και εφυ-

γαν

30. και εγενετο αυτων οντων εν τη οδω και η

ακοη ηλχεν προς δαυιδ λεγων επαταξεν αβεσ-

σαλωµ παντας τους υιους του ϐασιλεως και ου

κατελειφχη εξ αυτων ουδε εις

31. και ανεστη ο ϐασιλευς και διερρηξεν τα

ιµατια αυτου και εκοιµηχη επι την γην και παν-

τες οι παιδες αυτου οι περιεστωτες αυτω διερρ-

ηξαν τα ιµατια αυτων

32. και απεκριχη ιωναδαβ υιος σαµαα αδελ-

ϕου δαυιδ και ειπεν µη ειπατω ο κυριος µου

ο ϐασιλευς οτι παντα τα παιδαρια τους υιους

του ϐασιλεως εχανατωσεν οτι αµνων µονωτα-

τος απεχανεν οτι επι στοµατος αβεσσαλωµ ην

κειµενος απο της ηµερας ης εταπεινωσεν χηµαρ

την αδελφην αυτου

33. και νυν µη χεσχω ο κυριος µου ο ϐασιλευς

επι την καρδιαν αυτου ϱηµα λεγων παντες οι

υιοι του ϐασιλεως απεχαναν οτι αλλ η αµνων

µονωτατος απεχανεν

34. και απεδρα αβεσσαλωµ και ηρεν το πα-

ιδαριον ο σκοπος τους οφχαλµους αυτου και

ειδεν και ιδου λαος πολυς πορευοµενος εν τη

οδω οπισχεν αυτου εκ πλευρας του ορους εν τη

καταβασει και παρεγενετο ο σκοπος και απηγ-

γειλεν τω ϐασιλει και ειπεν ανδρας εωρακα εκ

της οδου της ωρωνην εκ µερους του ορους

35. και ειπεν ιωναδαβ προς τον ϐασιλεα ιδου

οι υιοι του ϐασιλεως παρεισιν κατα τον λογον

του δουλου σου ουτως εγενετο

36. και εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και

ιδου οι υιοι του ϐασιλεως ηλχαν και επηραν

την ϕωνην αυτων και εκλαυσαν και γε ο ϐα-

σιλευς και παντες οι παιδες αυτου εκλαυσαν

κλαυχµον µεγαν σφοδρα

37. και αβεσσαλωµ εφυγεν και επορευχη

προς χολµαι υιον εµιουδ ϐασιλεα γεδσουρ εις

γην µαςαδ και επενχησεν ο ϐασιλευς δαυιδ επι

τον υιον αυτου πασας τας ηµερας

38. και αβεσσαλωµ απεδρα και επορευχη εις

γεδσουρ και ην εκει ετη τρια

39. και εκοπασεν το πνευµα του ϐασιλεως του

εξελχειν οπισω αβεσσαλωµ οτι παρεκληχη επι

αµνων οτι απεχανεν

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-2sm14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και εγνω ιωαβ υιος σαρουιας οτι η καρ-

δια του ϐασιλεως επι αβεσσαλωµ

2. και απεστειλεν ιωαβ εις χεκωε και ελαβεν

εκειχεν γυναικα σοφην και ειπεν προς αυτην

πενχησον δη και ενδυσαι ιµατια πενχικα και

µη αλειψη ελαιον και εση ως γυνη πενχουσα

επι τεχνηκοτι τουτο ηµερας πολλας

3. και ελευση προς τον ϐασιλεα και λαλησεις

προς αυτον κατα το ϱηµα τουτο και εχηκεν ιωαβ

τους λογους εν τω στοµατι αυτης
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4. και εισηλχεν η γυνη η χεκωιτις προς τον

ϐασιλεα και επεσεν επι προσωπον αυτης εις την

γην και προσεκυνησεν αυτω και ειπεν σωσον

ϐασιλευ σωσον

5. και ειπεν προς αυτην ο ϐασιλευς τι εστιν

σοι η δε ειπεν και µαλα γυνη ςηρα εγω ειµι και

απεχανεν ο ανηρ µου

6. και γε τη δουλη σου δυο υιοι και εµαςεσαν-

το αµφοτεροι εν τω αγρω και ουκ ην ο εξαιρο-

υµενος ανα µεσον αυτων και επαισεν ο εις τον

αδελφον αυτου και εχανατωσεν αυτον

7. και ιδου επανεστη ολη η πατρια προς την

δουλην σου και ειπαν δος τον παισαντα τον

αδελφον αυτου και χανατωσοµεν αυτον αντι

της ψυςης του αδελφου αυτου ου απεκτεινεν

και εξαρουµεν και γε τον κληρονοµον υµων και

σβεσουσιν τον ανχρακα µου τον καταλειφχεν-

τα ωστε µη χεσχαι τω ανδρι µου καταλειµµα

και ονοµα επι προσωπου της γης

8. και ειπεν ο ϐασιλευς υγιαινουσα ϐαδιζε εις

τον οικον σου καγω εντελουµαι περι σου

9. και ειπεν η γυνη η χεκωιτις προς τον ϐασι-

λεα επ εµε κυριε µου ϐασιλευ η ανοµια και επι

τον οικον του πατρος µου και ο ϐασιλευς και ο

χρονος αυτου αχωος

10. και ειπεν ο ϐασιλευς τις ο λαλων προς σε

και αξεις αυτον προς εµε και ου προσχησει ετι

αψασχαι αυτου

11. και ειπεν µνηµονευσατω δη ο ϐασιλευς

τον κυριον χεον αυτου πληχυνχηναι αγςιστεα

του αιµατος του διαφχειραι και ου µη εξαρωσιν

τον υιον µου και ειπεν Ϲη κυριος ει πεσειται απο

της τριςος του υιου σου επι την γην

12. και ειπεν η γυνη λαλησατω δη η δουλη

σου προς τον κυριον µου τον ϐασιλεα ϱηµα και

ειπεν λαλησον

13. και ειπεν η γυνη ινα τι ελογισω τοιουτο

επι λαον χεου η εκ στοµατος του ϐασιλεως ο

λογος ουτος ως πληµµελεια του µη επιστρεψαι

τον ϐασιλεα τον εξωσµενον αυτου

14. οτι χανατω αποχανουµεχα και ωσπερ το

υδωρ το καταφεροµενον επι της γης ο ου συνα-

ςχησεται και ληµψεται ο χεος ψυςην και λογι-

Ϲοµενος του εξωσαι απ αυτου εξωσµενον

15. και νυν ο ηλχον λαλησαι προς τον ϐα-

σιλεα τον κυριον µου το ϱηµα τουτο οτι οψεται

µε ο λαος και ερει η δουλη σου λαλησατω δη

προς τον ϐασιλεα ει πως ποιησει ο ϐασιλευς το

ϱηµα της δουλης αυτου

16. οτι ακουσει ο ϐασιλευς ϱυσασχαι την δο-

υλην αυτου εκ ςειρος του ανδρος του Ϲητουντος

εξαραι µε και τον υιον µου απο κληρονοµιας

χεου

17. και ειπεν η γυνη ειη δη ο λογος του κυριου

µου του ϐασιλεως εις χυσιαν οτι καχως αγγε-

λος χεου ουτως ο κυριος µου ο ϐασιλευς του

ακουειν το αγαχον και το πονηρον και κυριος

ο χεος σου εσται µετα σου

18. και απεκριχη ο ϐασιλευς και ειπεν προς

την γυναικα µη δη κρυψης απ εµου ϱηµα ο εγω

επερωτω σε και ειπεν η γυνη λαλησατω δη ο

κυριος µου ο ϐασιλευς

19. και ειπεν ο ϐασιλευς µη η ςειρ ιωαβ εν

παντι τουτω µετα σου και ειπεν η γυνη τω ϐασι-

λει Ϲη η ψυςη σου κυριε µου ϐασιλευ ει εστιν εις

τα δεξια η εις τα αριστερα εκ παντων ων ελαλη-

σεν ο κυριος µου ο ϐασιλευς οτι ο δουλος σου

ιωαβ αυτος ενετειλατο µοι και αυτος εχετο εν

τω στοµατι της δουλης σου παντας τους λογους

τουτους

20. ενεκεν του περιελχειν το προσωπον του

ϱηµατος τουτου εποιησεν ο δουλος σου ιωαβ

τον λογον τουτον και ο κυριος µου σοφος κα-

χως σοφια αγγελου του χεου του γνωναι παντα

τα εν τη γη

21. και ειπεν ο ϐασιλευς προς ιωαβ ιδου δη

εποιησα σοι κατα τον λογον σου τουτον πορευου

επιστρεψον το παιδαριον τον αβεσσαλωµ

22. και επεσεν ιωαβ επι προσωπον αυτου επι

την γην και προσεκυνησεν και ευλογησεν τον

ϐασιλεα και ειπεν ιωαβ σηµερον εγνω ο δο-

υλος σου οτι ευρον ςαριν εν οφχαλµοις σου

κυριε µου ϐασιλευ οτι εποιησεν ο κυριος µου ο

ϐασιλευς τον λογον του δουλου αυτου

23. και ανεστη ιωαβ και επορευχη εις γεδσουρ

και ηγαγεν τον αβεσσαλωµ εις ιερουσαληµ

24. και ειπεν ο ϐασιλευς αποστραφητω εις τον

οικον αυτου και το προσωπον µου µη ϐλεπετω

και απεστρεψεν αβεσσαλωµ εις τον οικον αυτου

και το προσωπον του ϐασιλεως ουκ ειδεν

25. και ως αβεσσαλωµ ουκ ην ανηρ εν παντι

ισραηλ αινετος σφοδρα απο ιςνους ποδος αυ-

του και εως κορυφης αυτου ουκ ην εν αυτω

µωµος
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26. και εν τω κειρεσχαι αυτον την κεφαλην

αυτου και εγενετο απ αρςης ηµερων εις ηµε-

ϱας ως αν εκειρετο οτι κατεβαρυνετο επ αυτον

και κειροµενος αυτην εστησεν την τριςα της κε-

ϕαλης αυτου διακοσιους σικλους εν τω σικλω

τω ϐασιλικω

27. και ετεςχησαν τω αβεσσαλωµ τρεις υιοι

και χυγατηρ µια και ονοµα αυτη χηµαρ αυτη ην

γυνη καλη σφοδρα και γινεται γυνη τω ϱοβοαµ

υιω σαλωµων και τικτει αυτω τον αβια

28. και εκαχισεν αβεσσαλωµ εν ιερουσαληµ

δυο ετη ηµερων και το προσωπον του ϐασιλεως

ουκ ειδεν

29. και απεστειλεν αβεσσαλωµ προς ιωαβ του

αποστειλαι αυτον προς τον ϐασιλεα και ουκ

ηχελησεν ελχειν προς αυτον και απεστειλεν εκ

δευτερου προς αυτον και ουκ ηχελησεν παρα-

γενεσχαι

30. και ειπεν αβεσσαλωµ προς τους παιδας

αυτου ιδετε η µερις εν αγρω του ιωαβ εςοµενα

µου και αυτω κριχαι εκει πορευεσχε και εµ-

πρησατε αυτην εν πυρι και ενεπρησαν αυτας οι

παιδες αβεσσαλωµ και παραγινονται οι δουλοι

ιωαβ προς αυτον διερρηςοτες τα ιµατια αυτων

και ειπαν ενεπυρισαν οι δουλοι αβεσσαλωµ την

µεριδα εν πυρι

31. και ανεστη ιωαβ και ηλχεν προς αβεσ-

σαλωµ εις τον οικον και ειπεν προς αυτον ινα τι

οι παιδες σου ενεπυρισαν την µεριδα την εµην

εν πυρι

32. και ειπεν αβεσσαλωµ προς ιωαβ ιδου απε-

στειλα προς σε λεγων ηκε ωδε και αποστελω σε

προς τον ϐασιλεα λεγων ινα τι ηλχον εκ γεδσο-

υρ αγαχον µοι ην του ετι ειναι µε εκει και νυν

ιδου το προσωπον του ϐασιλεως ουκ ειδον ει δε

εστιν εν εµοι αδικια και χανατωσον µε

33. και εισηλχεν ιωαβ προς τον ϐασιλεα και

απηγγειλεν αυτω και εκαλεσεν τον αβεσσαλωµ

και εισηλχεν προς τον ϐασιλεα και προσεκυνη-

σεν αυτω και επεσεν επι προσωπον αυτου επι

την γην κατα προσωπον του ϐασιλεως και κα-

τεφιλησεν ο ϐασιλευς τον αβεσσαλωµ

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-2sm15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και εγενετο µετα ταυτα και εποιησεν

εαυτω αβεσσαλωµ αρµατα και ιππους και πεν-

τηκοντα ανδρας παρατρεςειν εµπροσχεν αυτου

2. και ωρχρισεν αβεσσαλωµ και εστη ανα ςε-

ιρα της οδου της πυλης και εγενετο πας ανηρ

ω εγενετο κρισις ηλχεν προς τον ϐασιλεα εις

κρισιν και εβοησεν προς αυτον αβεσσαλωµ και

ελεγεν αυτω εκ ποιας πολεως συ ει και ειπεν ο

ανηρ εκ µιας ϕυλων ισραηλ ο δουλος σου

3. και ειπεν προς αυτον αβεσσαλωµ ιδου οι

λογοι σου αγαχοι και ευκολοι και ακουων ουκ

εστιν σοι παρα του ϐασιλεως

4. και ειπεν αβεσσαλωµ τις µε καταστησει κρι-

την εν τη γη και επ εµε ελευσεται πας ανηρ ω

εαν η αντιλογια και κρισις και δικαιωσω αυτον

5. και εγενετο εν τω εγγιζειν ανδρα του προ-

σκυνησαι αυτω και εξετεινεν την ςειρα αυτου

και επελαµβανετο αυτου και κατεφιλησεν αυ-

τον

6. και εποιησεν αβεσσαλωµ κατα το ϱηµα το-

υτο παντι ισραηλ τοις παραγινοµενοις εις κρισιν

προς τον ϐασιλεα και ιδιοποιειτο αβεσσαλωµ

την καρδιαν ανδρων ισραηλ

7. και εγενετο απο τελους τεσσαρακοντα ετων

και ειπεν αβεσσαλωµ προς τον πατερα αυτου

πορευσοµαι δη και αποτεισω τας ευςας µου ας

ηυξαµην τω κυριω εν ςεβρων

8. οτι ευςην ηυξατο ο δουλος σου εν τω οικειν

µε εν γεδσουρ εν συρια λεγων εαν επιστρεφων

επιστρεψη µε κυριος εις ιερουσαληµ και λα-

τρευσω τω κυριω

9. και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ϐαδιζε εις

ειρηνην και αναστας επορευχη εις ςεβρων

10. και απεστειλεν αβεσσαλωµ κατασκοπους

εν πασαις ϕυλαις ισραηλ λεγων εν τω ακουσαι

υµας την ϕωνην της κερατινης και ερειτε ϐεβα-

σιλευκεν ϐασιλευς αβεσσαλωµ εν ςεβρων

11. και µετα αβεσσαλωµ επορευχησαν δια-

κοσιοι ανδρες εξ ιερουσαληµ κλητοι και πο-

ϱευοµενοι τη απλοτητι αυτων και ουκ εγνωσαν

παν ϱηµα

12. και απεστειλεν αβεσσαλωµ και εκαλεσεν

τον αςιτοφελ τον γελµωναιον τον συµβουλον
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δαυιδ εκ της πολεως αυτου εκ γωλα εν τω χυ-

σιαζειν αυτον και εγενετο συστρεµµα ισςυρον

και ο λαος πορευοµενος και πολυς µετα αβεσ-

σαλωµ

13. και παρεγενετο ο απαγγελλων προς δαυιδ

λεγων εγενηχη η καρδια ανδρων ισραηλ οπισω

αβεσσαλωµ

14. και ειπεν δαυιδ πασιν τοις παισιν αυτου

τοις µετ αυτου τοις εν ιερουσαληµ αναστητε και

ϕυγωµεν οτι ουκ εστιν ηµιν σωτηρια απο προσω-

που αβεσσαλωµ ταςυνατε του πορευχηναι ινα

µη ταςυνη και καταλαβη ηµας και εξωση εφ

ηµας την κακιαν και παταξη την πολιν στοµατι

µαςαιρης

15. και ειπον οι παιδες του ϐασιλεως προς

τον ϐασιλεα κατα παντα οσα αιρειται ο κυριος

ηµων ο ϐασιλευς ιδου οι παιδες σου

16. και εξηλχεν ο ϐασιλευς και πας ο οικος

αυτου τοις ποσιν αυτων και αφηκεν ο ϐασιλευς

δεκα γυναικας των παλλακων αυτου ϕυλασσε-

ιν τον οικον

17. και εξηλχεν ο ϐασιλευς και παντες οι πα-

ιδες αυτου πεζη και εστησαν εν οικω τω µακραν

18. και παντες οι παιδες αυτου ανα ςειρα αυ-

του παρηγον και πας ο ςεττι και πας ο ϕελετχι

και εστησαν επι της ελαιας εν τη ερηµω και πας

ο λαος παρεπορευετο εςοµενος αυτου και παν-

τες οι περι αυτον και παντες οι αδροι και παντες

οι µαςηται εξακοσιοι ανδρες και παρησαν επι

ςειρα αυτου και πας ο ςερεχχι και πας ο ϕελε-

χχι και παντες οι γεχχαιοι εξακοσιοι ανδρες οι

ελχοντες τοις ποσιν αυτων εκ γεχ πορευοµενοι

επι προσωπον του ϐασιλεως

19. και ειπεν ο ϐασιλευς προς εχχι τον γεχχα-

ιον ινα τι πορευη και συ µεχ ηµων επιστρεφε και

οικει µετα του ϐασιλεως οτι ξενος ει συ και οτι

µετωκηκας συ εκ του τοπου σου

20. ει εςχες παραγεγονας και σηµερον κινησω

σε µεχ ηµων και γε µεταναστησεις τον τοπον

σου εςχες η εξελευσις σου και σηµερον µετα-

κινησω σε µεχ ηµων του πορευχηναι και εγω

πορευσοµαι ου αν εγω πορευχω επιστρεφου και

επιστρεψον τους αδελφους σου µετα σου και

κυριος ποιησει µετα σου ελεος και αληχειαν

21. και απεκριχη εχχι τω ϐασιλει και ειπεν

Ϲη κυριος και Ϲη ο κυριος µου ο ϐασιλευς οτι

εις τον τοπον ου εαν η ο κυριος µου και εαν

εις χανατον και εαν εις Ϲωην οτι εκει εσται ο

δουλος σου

22. και ειπεν ο ϐασιλευς προς εχχι δευρο και

διαβαινε µετ εµου και παρηλχεν εχχι ο γεχχα-

ιος και παντες οι παιδες αυτου και πας ο οςλος

ο µετ αυτου

23. και πασα η γη εκλαιεν ϕωνη µεγαλη και

πας ο λαος παρεπορευοντο εν τω ςειµαρρω κε-

δρων και ο ϐασιλευς διεβη τον ςειµαρρουν κε-

δρων και πας ο λαος και ο ϐασιλευς παρεπο-

ϱευοντο επι προσωπον οδου την ερηµον

24. και ιδου και γε σαδωκ και παντες οι λευ-

ιται µετ αυτου αιροντες την κιβωτον διαχηκης

κυριου απο ϐαιχαρ και εστησαν την κιβωτον

του χεου και ανεβη αβιαχαρ εως επαυσατο πας

ο λαος παρελχειν εκ της πολεως

25. και ειπεν ο ϐασιλευς τω σαδωκ αποστρεψ-

ον την κιβωτον του χεου εις την πολιν εαν ευρω

ςαριν εν οφχαλµοις κυριου και επιστρεψει µε

και δειξει µοι αυτην και την ευπρεπειαν αυτης

26. και εαν ειπη ουτως ουκ ηχεληκα εν σοι

ιδου εγω ειµι ποιειτω µοι κατα το αγαχον εν

οφχαλµοις αυτου

27. και ειπεν ο ϐασιλευς τω σαδωκ τω ιερει

ιδετε συ επιστρεφεις εις την πολιν εν ειρηνη και

αςιµαας ο υιος σου και ιωναχαν ο υιος αβιαχαρ

οι δυο υιοι υµων µεχ υµων

28. ιδετε εγω ειµι στρατευοµαι εν αραβωχ της

ερηµου εως του ελχειν ϱηµα παρ υµων του

απαγγειλαι µοι

29. και απεστρεψεν σαδωκ και αβιαχαρ την

κιβωτον εις ιερουσαληµ και εκαχισεν εκει

30. και δαυιδ ανεβαινεν εν τη αναβασει των

ελαιων αναβαινων και κλαιων και την κε-

ϕαλην επικεκαλυµµενος και αυτος επορευετο

ανυποδετος και πας ο λαος ο µετ αυτου επεκα-

λυψεν ανηρ την κεφαλην αυτου και ανεβαινον

αναβαινοντες και κλαιοντες

31. και ανηγγελη δαυιδ λεγοντες και αςιτο-

ϕελ εν τοις συστρεφοµενοις µετα αβεσσαλωµ

και ειπεν δαυιδ διασκεδασον δη την ϐουλην

αςιτοφελ κυριε ο χεος µου

32. και ην δαυιδ ερςοµενος εως του ϱοως ου

προσεκυνησεν εκει τω χεω και ιδου εις απαντην

αυτω ςουσι ο αρςι εταιρος δαυιδ διερρηςως τον

ςιτωνα αυτου και γη επι της κεφαλης αυτου
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33. και ειπεν αυτω δαυιδ εαν µεν διαβης µετ

εµου και εση επ εµε εις ϐασταγµα

34. και εαν εις την πολιν επιστρεψης και ερε-

ις τω αβεσσαλωµ διεληλυχασιν οι αδελφοι σου

και ο ϐασιλευς κατοπισχεν µου διεληλυχεν ο

πατηρ σου και νυν παις σου ειµι ϐασιλευ εασον

µε Ϲησαι παις του πατρος σου ηµην τοτε και αρ-

τιως και νυν εγω δουλος σος και διασκεδασεις

µοι την ϐουλην αςιτοφελ

35. και ιδου µετα σου εκει σαδωκ και αβιαχαρ

οι ιερεις και εσται παν ϱηµα ο εαν ακουσης εξ

οικου του ϐασιλεως και αναγγελεις τω σαδωκ

και τω αβιαχαρ τοις ιερευσιν

36. ιδου εκει µετ αυτων δυο υιοι αυτων αςι-

µαας υιος τω σαδωκ και ιωναχαν υιος τω αβια-

χαρ και αποστελειτε εν ςειρι αυτων προς µε παν

ϱηµα ο εαν ακουσητε

37. και εισηλχεν ςουσι ο εταιρος δαυιδ εις

την πολιν και αβεσσαλωµ εισεπορευετο εις ιε-

ϱουσαληµ

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-2sm16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και δαυιδ παρηλχεν ϐραςυ τι απο της

ϱοως και ιδου σιβα το παιδαριον µεµφιβοσχε

εις απαντην αυτου και Ϲευγος ονων επισεσαγ-

µενων και επ αυτοις διακοσιοι αρτοι και εκατον

σταφιδες και εκατον ϕοινικες και νεβελ οινου

2. και ειπεν ο ϐασιλευς προς σιβα τι ταυτα σοι

και ειπεν σιβα τα υποζυγια τη οικια του ϐασι-

λεως του επικαχησχαι και οι αρτοι και οι ϕοινι-

κες εις ϐρωσιν τοις παιδαριοις και ο οινος πιειν

τοις εκλελυµενοις εν τη ερηµω

3. και ειπεν ο ϐασιλευς και που ο υιος του κυ-

ϱιου σου και ειπεν σιβα προς τον ϐασιλεα ιδου

καχηται εν ιερουσαληµ οτι ειπεν σηµερον επι-

στρεψουσιν µοι ο οικος ισραηλ την ϐασιλειαν

του πατρος µου

4. και ειπεν ο ϐασιλευς τω σιβα ιδου σοι παντα

οσα εστιν τω µεµφιβοσχε και ειπεν σιβα προ-

σκυνησας ευροιµι ςαριν εν οφχαλµοις σου κυ-

ϱιε µου ϐασιλευ

5. και ηλχεν ο ϐασιλευς δαυιδ εως ϐαουριµ

και ιδου εκειχεν ανηρ εξεπορευετο εκ συγγε-

νειας οικου σαουλ και ονοµα αυτω σεµει υιος

γηρα εξηλχεν εκπορευοµενος και καταρωµε-

νος

6. και λιχαζων εν λιχοις τον δαυιδ και παν-

τας τους παιδας του ϐασιλεως δαυιδ και πας ο

λαος ην και παντες οι δυνατοι εκ δεξιων και εξ

ευωνυµων του ϐασιλεως

7. και ουτως ελεγεν σεµει εν τω καταρασχαι

αυτον εξελχε εξελχε ανηρ αιµατων και ανηρ ο

παρανοµος

8. επεστρεψεν επι σε κυριος παντα τα αιµα-

τα του οικου σαουλ οτι εβασιλευσας αντ αυτου

και εδωκεν κυριος την ϐασιλειαν εν ςειρι αβεσ-

σαλωµ του υιου σου και ιδου συ εν τη κακια σου

οτι ανηρ αιµατων συ

9. και ειπεν αβεσσα υιος σαρουιας προς τον

ϐασιλεα ινα τι καταραται ο κυων ο τεχνηκως

ουτος τον κυριον µου τον ϐασιλεα διαβησοµαι

δη και αφελω την κεφαλην αυτου

10. και ειπεν ο ϐασιλευς τι εµοι και υµιν υιοι

σαρουιας αφετε αυτον και ουτως καταρασχω

οτι κυριος ειπεν αυτω καταρασχαι τον δαυιδ

και τις ερει ως τι εποιησας ουτως

11. και ειπεν δαυιδ προς αβεσσα και προς

παντας τους παιδας αυτου ιδου ο υιος µου ο εξε-

λχων εκ της κοιλιας µου Ϲητει την ψυςην µου

και προσετι νυν ο υιος του ιεµινι αφετε αυτον

καταρασχαι οτι ειπεν αυτω κυριος

12. ει πως ιδοι κυριος εν τη ταπεινωσει µου και

επιστρεψει µοι αγαχα αντι της καταρας αυτου

τη ηµερα ταυτη

13. και επορευχη δαυιδ και οι ανδρες αυτου

εν τη οδω και σεµει επορευετο εκ πλευρας του

ορους εςοµενα αυτου πορευοµενος και καταρω-

µενος και λιχαζων εν λιχοις εκ πλαγιων αυτου

και τω ςοι πασσων

14. και ηλχεν ο ϐασιλευς και πας ο λαος αυ-

του εκλελυµενοι και ανεψυξαν εκει

15. και αβεσσαλωµ και πας ανηρ ισραηλ

εισηλχον εις ιερουσαληµ και αςιτοφελ µετ αυ-

του

16. και εγενηχη ηνικα ηλχεν ςουσι ο αρςι

εταιρος δαυιδ προς αβεσσαλωµ και ειπεν ςουσι

προς αβεσσαλωµ Ϲητω ο ϐασιλευς

17. και ειπεν αβεσσαλωµ προς ςουσι τουτο

το ελεος σου µετα του εταιρου σου ινα τι ουκ

απηλχες µετα του εταιρου σου
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18. και ειπεν ςουσι προς αβεσσαλωµ ουςι αλ-

λα κατοπισχεν ου εξελεξατο κυριος και ο λαος

ουτος και πας ανηρ ισραηλ αυτω εσοµαι και µετ

αυτου καχησοµαι

19. και το δευτερον τινι εγω δουλευσω ουςι

ενωπιον του υιου αυτου καχαπερ εδουλευσα

ενωπιον του πατρος σου ουτως εσοµαι ενωπιον

σου

20. και ειπεν αβεσσαλωµ προς αςιτοφελ ϕε-

ϱετε εαυτοις ϐουλην τι ποιησωµεν

21. και ειπεν αςιτοφελ προς αβεσσαλωµ εισε-

λχε προς τας παλλακας του πατρος σου ας κα-

τελιπεν ϕυλασσειν τον οικον αυτου και ακουσε-

ται πας ισραηλ οτι κατησςυνας τον πατερα σου

και ενισςυσουσιν αι ςειρες παντων των µετα σου

22. και επηξαν την σκηνην τω αβεσσαλωµ

επι το δωµα και εισηλχεν αβεσσαλωµ προς τας

παλλακας του πατρος αυτου κατ οφχαλµους

παντος ισραηλ

23. και η ϐουλη αςιτοφελ ην εβουλευσατο εν

ταις ηµεραις ταις πρωταις ον τροπον επερωτηση

εν λογω του χεου ουτως πασα η ϐουλη του αςι-

τοφελ και γε τω δαυιδ και γε τω αβεσσαλωµ

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-2sm17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και ειπεν αςιτοφελ προς αβεσσαλωµ

επιλεξω δη εµαυτω δωδεκα ςιλιαδας ανδρων

και αναστησοµαι και καταδιωξω οπισω δαυιδ

την νυκτα

2. και επελευσοµαι επ αυτον και αυτος κοπιων

και εκλελυµενος ςερσιν και εκστησω αυτον και

ϕευξεται πας ο λαος ο µετ αυτου και παταξω τον

ϐασιλεα µονωτατον

3. και επιστρεψω παντα τον λαον προς σε ον

τροπον επιστρεφει η νυµφη προς τον ανδρα αυ-

της πλην ψυςην ενος ανδρος συ Ϲητεις και παντι

τω λαω εσται ειρηνη

4. και ευχης ο λογος εν οφχαλµοις αβεσ-

σαλωµ και εν οφχαλµοις παντων των πρεσβυ-

τερων ισραηλ

5. και ειπεν αβεσσαλωµ καλεσατε δη και γε

τον ςουσι τον αραςι και ακουσωµεν τι εν τω στο-

µατι αυτου και γε αυτου

6. και εισηλχεν ςουσι προς αβεσσαλωµ και

ειπεν αβεσσαλωµ προς αυτον λεγων κατα το

ϱηµα τουτο ελαλησεν αςιτοφελ ει ποιησοµεν

κατα τον λογον αυτου ει δε µη συ λαλησον

7. και ειπεν ςουσι προς αβεσσαλωµ ουκ αγα-

χη αυτη η ϐουλη ην εβουλευσατο αςιτοφελ το

απαξ τουτο

8. και ειπεν ςουσι συ οιδας τον πατερα σου

και τους ανδρας αυτου οτι δυνατοι εισιν σφο-

δρα και καταπικροι τη ψυςη αυτων ως αρκος

ητεκνωµενη εν αγρω και ως υς τραςεια εν τω

πεδιω και ο πατηρ σου ανηρ πολεµιστης και ου

µη καταλυση τον λαον

9. ιδου γαρ αυτος νυν κεκρυπται εν ενι των

ϐουνων η εν ενι των τοπων και εσται εν τω επι-

πεσειν αυτοις εν αρςη και ακουση ο ακουων

και ειπη εγενηχη χραυσις εν τω λαω τω οπισω

αβεσσαλωµ

10. και γε αυτος υιος δυναµεως ου η καρδια

καχως η καρδια του λεοντος τηκοµενη τακησε-

ται οτι οιδεν πας ισραηλ οτι δυνατος ο πατηρ

σου και υιοι δυναµεως οι µετ αυτου

11. οτι ουτως συµβουλευων εγω συνεβουλευ-

σα και συναγοµενος συναςχησεται επι σε πας

ισραηλ απο δαν και εως ϐηρσαβεε ως η αµµος

η επι της χαλασσης εις πληχος και το προσω-

πον σου πορευοµενον εν µεσω αυτων

12. και ηξοµεν προς αυτον εις ενα των τοπων

ου εαν ευρωµεν αυτον εκει και παρεµβαλουµεν

επ αυτον ως πιπτει η δροσος επι την γην και ους

υπολειψοµεχα εν αυτω και τοις ανδρασιν τοις

µετ αυτου και γε ενα

13. και εαν εις πολιν συναςχη και ληµψεται

πας ισραηλ προς την πολιν εκεινην σςοινια και

συρουµεν αυτην εως εις τον ςειµαρρουν οπως

µη καταλειφχη εκει µηδε λιχος

14. και ειπεν αβεσσαλωµ και πας ανηρ

ισραηλ αγαχη η ϐουλη ςουσι του αραςι υπερ

την ϐουλην αςιτοφελ και κυριος ενετειλατο

διασκεδασαι την ϐουλην αςιτοφελ την αγαχην

οπως αν επαγαγη κυριος επι αβεσσαλωµ τα κα-

κα παντα

15. και ειπεν ςουσι ο του αραςι προς σαδωκ

και αβιαχαρ τους ιερεις ουτως και ουτως συ-

νεβουλευσεν αςιτοφελ τω αβεσσαλωµ και τοις

πρεσβυτεροις ισραηλ και ουτως και ουτως συ-

νεβουλευσα εγω
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16. και νυν αποστειλατε ταςυ και αναγγειλα-

τε τω δαυιδ λεγοντες µη αυλισχης την νυκτα

εν αραβωχ της ερηµου και γε διαβαινων σπευ-

σον µηποτε καταπιη τον ϐασιλεα και παντα τον

λαον τον µετ αυτου

17. και ιωναχαν και αςιµαας ειστηκεισαν εν

τη πηγη ϱωγηλ και επορευχη η παιδισκη και

ανηγγειλεν αυτοις και αυτοι πορευονται και

αναγγελλουσιν τω ϐασιλει δαυιδ οτι ουκ εδυ-

ναντο οφχηναι του εισελχειν εις την πολιν

18. και ειδεν αυτους παιδαριον και απηγγε-

ιλεν τω αβεσσαλωµ και επορευχησαν οι δυο

ταςεως και εισηλχαν εις οικιαν ανδρος εν ϐα-

ουριµ και αυτω λακκος εν τη αυλη και κατεβη-

σαν εκει

19. και ελαβεν η γυνη και διεπετασεν το επι-

καλυµµα επι προσωπον του λακκου και εψυξεν

επ αυτω αραφωχ και ουκ εγνωσχη ϱηµα

20. και ηλχαν οι παιδες αβεσσαλωµ προς την

γυναικα εις την οικιαν και ειπαν που αςιµαας

και ιωναχαν και ειπεν αυτοις η γυνη παρηλχαν

µικρον του υδατος και εζητησαν και ους ευραν

και ανεστρεψαν εις ιερουσαληµ

21. εγενετο δε µετα το απελχειν αυτους και

ανεβησαν εκ του λακκου και επορευχησαν και

ανηγγειλαν τω ϐασιλει δαυιδ και ειπαν προς

δαυιδ αναστητε και διαβητε ταςεως το υδωρ οτι

ουτως εβουλευσατο περι υµων αςιτοφελ

22. και ανεστη δαυιδ και πας ο λαος ο µετ

αυτου και διεβησαν τον ιορδανην εως του ϕωτος

του πρωι εως ενος ουκ ελαχεν ος ου διηλχεν

τον ιορδανην

23. και αςιτοφελ ειδεν οτι ουκ εγενηχη η ϐο-

υλη αυτου και επεσαξεν την ονον αυτου και

ανεστη και απηλχεν εις τον οικον αυτου εις την

πολιν αυτου και ενετειλατο τω οικω αυτου και

απηγξατο και απεχανεν και εταφη εν τω ταφω

του πατρος αυτου

24. και δαυιδ διηλχεν εις µαναιµ και αβεσ-

σαλωµ διεβη τον ιορδανην αυτος και πας ανηρ

ισραηλ µετ αυτου

25. και τον αµεσσαι κατεστησεν αβεσσαλωµ

αντι ιωαβ επι της δυναµεως και αµεσσαι υιος

ανδρος και ονοµα αυτω ιοχορ ο ισραηλιτης

ουτος εισηλχεν προς αβιγαιαν χυγατερα ναας

αδελφην σαρουιας µητρος ιωαβ

26. και παρενεβαλεν πας ισραηλ και αβεσ-

σαλωµ εις την γην γαλααδ

27. και εγενετο ηνικα ηλχεν δαυιδ εις µαναιµ

ουεσβι υιος ναας εκ ϱαββαχ υιων αµµων και

µαςιρ υιος αµιηλ εκ λωδαβαρ και ϐερζελλι ο

γαλααδιτης εκ ϱωγελλιµ

28. ηνεγκαν δεκα κοιτας και αµφιταπους και

λεβητας δεκα και σκευη κεραµου και πυρους

και κριχας και αλευρον και αλφιτον και κυ-

αµον και ϕακον

29. και µελι και ϐουτυρον και προβατα και

σαφφωχ ϐοων και προσηνεγκαν τω δαυιδ και

τω λαω τω µετ αυτου ϕαγειν οτι ειπαν ο λαος

πεινων και εκλελυµενος και διψων εν τη ερηµω

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-2sm18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και επεσκεψατο δαυιδ τον λαον τον µετ

αυτου και κατεστησεν επ αυτων ςιλιαρςους και

εκατονταρςους

2. και απεστειλεν δαυιδ τον λαον το τριτον εν

ςειρι ιωαβ και το τριτον εν ςειρι αβεσσα υιου

σαρουιας αδελφου ιωαβ και το τριτον εν ςειρι

εχχι του γεχχαιου και ειπεν δαυιδ προς τον λα-

ον εξελχων εξελευσοµαι και γε εγω µεχ υµων

3. και ειπαν ουκ εξελευση οτι εαν ϕυγη ϕυγω-

µεν ου χησουσιν εφ ηµας καρδιαν και εαν απο-

χανωµεν το ηµισυ ηµων ου χησουσιν εφ ηµας

καρδιαν οτι συ ως ηµεις δεκα ςιλιαδες και νυν

αγαχον οτι εση ηµιν εν τη πολει ϐοηχεια του

ϐοηχειν

4. και ειπεν προς αυτους ο ϐασιλευς ο εαν

αρεση εν οφχαλµοις υµων ποιησω και εστη ο

ϐασιλευς ανα ςειρα της πυλης και πας ο λαος

εξεπορευετο εις εκατονταδας και εις ςιλιαδας

5. και ενετειλατο ο ϐασιλευς τω ιωαβ και τω

αβεσσα και τω εχχι λεγων ϕεισασχε µοι του

παιδαριου του αβεσσαλωµ και πας ο λαος ηκο-

υσεν εντελλοµενου του ϐασιλεως πασιν τοις

αρςουσιν υπερ αβεσσαλωµ

6. και εξηλχεν πας ο λαος εις τον δρυµον εξ

εναντιας ισραηλ και εγενετο ο πολεµος εν τω

δρυµω εφραιµ

7. και επταισεν εκει ο λαος ισραηλ ενωπιον

των παιδων δαυιδ και εγενετο η χραυσις µε-

γαλη εν τη ηµερα εκεινη εικοσι ςιλιαδες αν-

δρων
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8. και εγενετο εκει ο πολεµος διεσπαρµενος

επι προσωπον πασης της γης και επλεονασεν ο

δρυµος του καταφαγειν εκ του λαου υπερ ους

κατεφαγεν εν τω λαω η µαςαιρα εν τη ηµερα

εκεινη

9. και συνηντησεν αβεσσαλωµ ενωπιον των

παιδων δαυιδ και αβεσσαλωµ επιβεβηκως επι

του ηµιονου αυτου και εισηλχεν ο ηµιονος υπο

το δασος της δρυος της µεγαλης και εκρεµασχη

η κεφαλη αυτου εν τη δρυι και εκρεµασχη ανα

µεσον του ουρανου και ανα µεσον της γης και

ο ηµιονος υποκατω αυτου παρηλχεν

10. και ειδεν ανηρ εις και ανηγγειλεν ιωαβ

και ειπεν ιδου εωρακα τον αβεσσαλωµ κρεµα-

µενον εν τη δρυι

11. και ειπεν ιωαβ τω ανδρι τω απαγγελλοντι

και ιδου εορακας τι οτι ουκ επαταξας αυτον εις

την γην και εγω αν δεδωκειν σοι δεκα αργυριου

και παραζωνην µιαν

12. ειπεν δε ο ανηρ προς ιωαβ και εγω ειµι

ιστηµι επι τας ςειρας µου ςιλιους σικλους αρ-

γυριου ου µη επιβαλω ςειρα µου επι τον υιον

του ϐασιλεως οτι εν τοις ωσιν ηµων ενετειλατο

ο ϐασιλευς σοι και αβεσσα και τω εχχι λεγων

ϕυλαξατε µοι το παιδαριον τον αβεσσαλωµ

13. µη ποιησαι εν τη ψυςη αυτου αδικον και

πας ο λογος ου λησεται απο του ϐασιλεως και

συ στηση εξ εναντιας

14. και ειπεν ιωαβ τουτο εγω αρξοµαι ους

ουτως µενω ενωπιον σου και ελαβεν ιωαβ τρια

ϐελη εν τη ςειρι αυτου και ενεπηξεν αυτα εν

τη καρδια αβεσσαλωµ ετι αυτου Ϲωντος εν τη

καρδια της δρυος

15. και εκυκλωσαν δεκα παιδαρια αιροντα τα

σκευη ιωαβ και επαταξαν τον αβεσσαλωµ και

εχανατωσαν αυτον

16. και εσαλπισεν ιωαβ εν κερατινη και απε-

στρεψεν ο λαος του µη διωκειν οπισω ισραηλ

οτι εφειδετο ιωαβ του λαου

17. και ελαβεν τον αβεσσαλωµ και ερριψεν

αυτον εις ςασµα µεγα εν τω δρυµω εις τον ϐοχυ-

νον τον µεγαν και εστηλωσεν επ αυτον σωρον

λιχων µεγαν σφοδρα και πας ισραηλ εφυγεν

ανηρ εις το σκηνωµα αυτου

18. και αβεσσαλωµ ετι Ϲων και εστησεν εαυτω

την στηλην εν η εληµφχη και εστηλωσεν αυ-

την λαβειν την στηλην την εν τη κοιλαδι του

ϐασιλεως οτι ειπεν ουκ εστιν αυτω υιος ενεκεν

του αναµνησαι το ονοµα αυτου και εκαλεσεν

την στηλην ςειρ αβεσσαλωµ εως της ηµερας

ταυτης

19. και αςιµαας υιος σαδωκ ειπεν δραµω δη

και ευαγγελιω τω ϐασιλει οτι εκρινεν αυτω κυ-

ϱιος εκ ςειρος των εςχρων αυτου

20. και ειπεν αυτω ιωαβ ουκ ανηρ ευαγγελιας

συ εν τη ηµερα ταυτη και ευαγγελιη εν ηµερα

αλλη εν δε τη ηµερα ταυτη ουκ ευαγγελιη ου

εινεκεν ο υιος του ϐασιλεως απεχανεν

21. και ειπεν ιωαβ τω ςουσι ϐαδισας αναγγε-

ιλον τω ϐασιλει οσα ειδες και προσεκυνησεν

ςουσι τω ιωαβ και εξηλχεν

22. και προσεχετο ετι αςιµαας υιος σαδωκ και

ειπεν προς ιωαβ και εστω οτι δραµω και γε εγω

οπισω του ςουσι και ειπεν ιωαβ ινα τι τουτο τρε-

ςεις υιε µου δευρο ουκ εστιν σοι ευαγγελια εις

ωφελειαν πορευοµενω

23. και ειπεν τι γαρ εαν δραµουµαι και ειπεν

αυτω ιωαβ δραµε και εδραµεν αςιµαας οδον

την του κεςαρ και υπερεβη τον ςουσι

24. και δαυιδ εκαχητο ανα µεσον των δυο

πυλων και επορευχη ο σκοπος εις το δωµα της

πυλης προς το τειςος και επηρεν τους οφχαλµο-

υς αυτου και ειδεν και ιδου ανηρ τρεςων µονος

ενωπιον αυτου

25. και ανεβοησεν ο σκοπος και απηγγειλεν

τω ϐασιλει και ειπεν ο ϐασιλευς ει µονος εστιν

ευαγγελια εν τω στοµατι αυτου και επορευετο

πορευοµενος και εγγιζων

26. και ειδεν ο σκοπος ανδρα ετερον τρεςοντα

και εβοησεν ο σκοπος προς τη πυλη και ειπεν

ιδου ανηρ ετερος τρεςων µονος και ειπεν ο ϐα-

σιλευς και γε ουτος ευαγγελιζοµενος

27. και ειπεν ο σκοπος εγω ορω τον δροµον

του πρωτου ως δροµον αςιµαας υιου σαδωκ και

ειπεν ο ϐασιλευς ανηρ αγαχος ουτος και γε εις

ευαγγελιαν αγαχην ελευσεται

28. και εβοησεν αςιµαας και ειπεν προς τον

ϐασιλεα ειρηνη και προσεκυνησεν τω ϐασιλει

επι προσωπον αυτου επι την γην και ειπεν ευ-

λογητος κυριος ο χεος σου ος απεκλεισεν τους

ανδρας τους µισουντας την ςειρα αυτων εν τω

κυριω µου τω ϐασιλει

29. και ειπεν ο ϐασιλευς ειρηνη τω παιδα-

ϱιω τω αβεσσαλωµ και ειπεν αςιµαας ειδον το
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πληχος το µεγα του αποστειλαι τον δουλον του

ϐασιλεως ιωαβ και τον δουλον σου και ουκ

εγνων τι εκει

30. και ειπεν ο ϐασιλευς επιστρεψον στηλ-

ωχητι ωδε και επεστραφη και εστη

31. και ιδου ο ςουσι παρεγενετο και ειπεν τω

ϐασιλει ευαγγελισχητω ο κυριος µου ο ϐασι-

λευς οτι εκρινεν σοι κυριος σηµερον εκ ςειρος

παντων των επεγειροµενων επι σε

32. και ειπεν ο ϐασιλευς προς τον ςουσι ει

ειρηνη τω παιδαριω τω αβεσσαλωµ και ειπεν

ο ςουσι γενοιντο ως το παιδαριον οι εςχροι του

κυριου µου του ϐασιλεως και παντες οσοι επα-

νεστησαν επ αυτον εις κακα

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-2sm19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και εταραςχη ο ϐασιλευς και ανεβη εις

το υπερωον της πυλης και εκλαυσεν και ουτως

ειπεν εν τω πορευεσχαι αυτον υιε µου αβεσ-

σαλωµ υιε µου υιε µου αβεσσαλωµ τις δωη τον

χανατον µου αντι σου εγω αντι σου αβεσσαλωµ

υιε µου υιε µου

2. και ανηγγελη τω ιωαβ λεγοντες ιδου ο ϐα-

σιλευς κλαιει και πενχει επι αβεσσαλωµ

3. και εγενετο η σωτηρια εν τη ηµερα εκεινη

εις πενχος παντι τω λαω οτι ηκουσεν ο λαος εν

τη ηµερα εκεινη λεγων οτι λυπειται ο ϐασιλευς

επι τω υιω αυτου

4. και διεκλεπτετο ο λαος εν τη ηµερα εκεινη

του εισελχειν εις την πολιν καχως διακλεπτεται

ο λαος οι αισςυνοµενοι εν τω αυτους ϕευγειν εν

τω πολεµω

5. και ο ϐασιλευς εκρυψεν το προσωπον αυ-

του και εκραξεν ο ϐασιλευς ϕωνη µεγαλη λε-

γων υιε µου αβεσσαλωµ αβεσσαλωµ υιε µου

6. και εισηλχεν ιωαβ προς τον ϐασιλεα εις τον

οικον και ειπεν κατησςυνας σηµερον το προσω-

πον παντων των δουλων σου των εξαιρουµενων

σε σηµερον και την ψυςην των υιων σου και των

χυγατερων σου και την ψυςην των γυναικων

σου και των παλλακων σου

7. του αγαπαν τους µισουντας σε και µισειν

τους αγαπωντας σε και ανηγγειλας σηµερον οτι

ουκ εισιν οι αρςοντες σου ουδε παιδες οτι εγνω-

κα σηµερον οτι ει αβεσσαλωµ εζη παντες ηµεις

σηµερον νεκροι οτι τοτε το ευχες ην εν οφχαλ-

µοις σου

8. και νυν αναστας εξελχε και λαλησον εις

την καρδιαν των δουλων σου οτι εν κυριω ωµο-

σα οτι ει µη εκπορευση σηµερον ει αυλισχησε-

ται ανηρ µετα σου την νυκτα ταυτην και επιγν-

ωχι σεαυτω και κακον σοι τουτο υπερ παν το

κακον το επελχον σοι εκ νεοτητος σου εως του

νυν

9. και ανεστη ο ϐασιλευς και εκαχισεν εν τη

πυλη και πας ο λαος ανηγγειλαν λεγοντες ιδου

ο ϐασιλευς καχηται εν τη πυλη και εισηλχεν

πας ο λαος κατα προσωπον του ϐασιλεως και

ισραηλ εφυγεν ανηρ εις τα σκηνωµατα αυτου

10. και ην πας ο λαος κρινοµενος εν πασαις

ϕυλαις ισραηλ λεγοντες ο ϐασιλευς δαυιδ ερ-

ϱυσατο ηµας απο παντων των εςχρων ηµων και

αυτος εξειλατο ηµας εκ ςειρος αλλοφυλων και

νυν πεφευγεν απο της γης και απο της ϐασιλε-

ιας αυτου απο αβεσσαλωµ

11. και αβεσσαλωµ ον εςρισαµεν εφ ηµων

απεχανεν εν τω πολεµω και νυν ινα τι υµεις

κωφευετε του επιστρεψαι τον ϐασιλεα και το

ϱηµα παντος ισραηλ ηλχεν προς τον ϐασιλεα

12. και ο ϐασιλευς δαυιδ απεστειλεν προς σα-

δωκ και προς αβιαχαρ τους ιερεις λεγων λαλη-

σατε προς τους πρεσβυτερους ιουδα λεγοντες

ινα τι γινεσχε εσςατοι του επιστρεψαι τον ϐα-

σιλεα εις τον οικον αυτου και λογος παντος

ισραηλ ηλχεν προς τον ϐασιλεα

13. αδελφοι µου υµεις οστα µου και σαρκες

µου υµεις και ινα τι γινεσχε εσςατοι του επι-

στρεψαι τον ϐασιλεα εις τον οικον αυτου

14. και τω αµεσσαι ερειτε ουςι οστουν µου και

σαρξ µου συ και νυν ταδε ποιησαι µοι ο χεος

και ταδε προσχειη ει µη αρςων δυναµεως εση

ενωπιον εµου πασας τας ηµερας αντι ιωαβ

15. και εκλινεν την καρδιαν παντος ανδρος

ιουδα ως ανδρος ενος και απεστειλαν προς τον

ϐασιλεα λεγοντες επιστραφητι συ και παντες οι

δουλοι σου

16. και επεστρεψεν ο ϐασιλευς και ηλχεν εως

του ιορδανου και ανδρες ιουδα ηλχαν εις γαλ-

γαλα του πορευεσχαι εις απαντην του ϐασιλεως

διαβιβασαι τον ϐασιλεα τον ιορδανην

17. και εταςυνεν σεµει υιος γηρα υιου του ιε-

µενι εκ ϐαουριµ και κατεβη µετα ανδρος ιουδα

εις απαντην του ϐασιλεως δαυιδ
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18. και ςιλιοι ανδρες µετ αυτου εκ του ϐε-

νιαµιν και σιβα το παιδαριον του οικου σαουλ

και δεκα πεντε υιοι αυτου µετ αυτου και εικοσι

δουλοι αυτου µετ αυτου και κατευχυναν τον

ιορδανην εµπροσχεν του ϐασιλεως

19. και ελειτουργησαν την λειτουργιαν του

διαβιβασαι τον ϐασιλεα και διεβη η διαβασις

εξεγειραι τον οικον του ϐασιλεως και του ποιη-

σαι το ευχες εν οφχαλµοις αυτου και σεµει υιος

γηρα επεσεν επι προσωπον αυτου ενωπιον του

ϐασιλεως διαβαινοντος αυτου τον ιορδανην

20. και ειπεν προς τον ϐασιλεα µη διαλογι-

σασχω ο κυριος µου ανοµιαν και µη µνησχης

οσα ηδικησεν ο παις σου εν τη ηµερα η ο κυριος

µου ο ϐασιλευς εξεπορευετο εξ ιερουσαληµ του

χεσχαι τον ϐασιλεα εις την καρδιαν αυτου

21. οτι εγνω ο δουλος σου οτι εγω ηµαρτον

και ιδου εγω ηλχον σηµερον προτερος παντος

οικου ιωσηφ του καταβηναι εις απαντην του κυ-

ϱιου µου του ϐασιλεως

22. και απεκριχη αβεσσα υιος σαρουιας και

ειπεν µη αντι τουτου ου χανατωχησεται σεµει

οτι κατηρασατο τον ςριστον κυριου

23. και ειπεν δαυιδ τι εµοι και υµιν υιοι σα-

ϱουιας οτι γινεσχε µοι σηµερον εις επιβουλον

σηµερον ου χανατωχησεται τις ανηρ εξ ισραηλ

οτι ουκ οιδα ει σηµερον ϐασιλευω εγω επι τον

ισραηλ

24. και ειπεν ο ϐασιλευς προς σεµει ου µη

αποχανης και ωµοσεν αυτω ο ϐασιλευς

25. και µεµφιβοσχε υιος ιωναχαν υιου σα-

ουλ κατεβη εις απαντην του ϐασιλεως και ουκ

εχεραπευσεν τους ποδας αυτου ουδε ωνυςισατο

ουδε εποιησεν τον µυστακα αυτου και τα ιµατια

αυτου ουκ επλυνεν απο της ηµερας ης απηλχεν

ο ϐασιλευς εως της ηµερας ης αυτος παρεγενε-

το εν ειρηνη

26. και εγενετο οτε εισηλχεν εις ιερουσαληµ

εις απαντησιν του ϐασιλεως και ειπεν αυτω ο

ϐασιλευς τι οτι ουκ επορευχης µετ εµου µεµφι-

ϐοσχε

27. και ειπεν προς αυτον µεµφιβοσχε κυριε

µου ϐασιλευ ο δουλος µου παρελογισατο µε οτι

ειπεν ο παις σου αυτω επισαξον µοι την ονον

και επιβω επ αυτην και πορευσοµαι µετα του

ϐασιλεως οτι ςωλος ο δουλος σου

28. και µεχωδευσεν εν τω δουλω σου προς

τον κυριον µου τον ϐασιλεα και ο κυριος µου ο

ϐασιλευς ως αγγελος του χεου και ποιησον το

αγαχον εν οφχαλµοις σου

29. οτι ουκ ην πας ο οικος του πατρος µου αλλ

η οτι ανδρες χανατου τω κυριω µου τω ϐασιλει

και εχηκας τον δουλον σου εν τοις εσχιουσιν

την τραπεζαν σου και τι εστιν µοι ετι δικαιωµα

και του κεκραγεναι µε ετι προς τον ϐασιλεα

30. και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ινα τι λαλεις

ετι τους λογους σου ειπον συ και σιβα διελεισχε

τον αγρον

31. και ειπεν µεµφιβοσχε προς τον ϐασιλεα

και γε τα παντα λαβετω µετα το παραγενεσχαι

τον κυριον µου τον ϐασιλεα εν ειρηνη εις τον

οικον αυτου

32. και ϐερζελλι ο γαλααδιτης κατεβη εκ

ϱωγελλιµ και διεβη µετα του ϐασιλεως τον ιορ-

δανην εκπεµψαι αυτον τον ιορδανην

33. και ϐερζελλι ανηρ πρεσβυτερος σφοδρα

υιος ογδοηκοντα ετων και αυτος διεχρεψεν τον

ϐασιλεα εν τω οικειν αυτον εν µαναιµ οτι ανηρ

µεγας εστιν σφοδρα

34. και ειπεν ο ϐασιλευς προς ϐερζελλι συ

διαβηση µετ εµου και διαχρεψω το γηρας σου

µετ εµου εν ιερουσαληµ

35. και ειπεν ϐερζελλι προς τον ϐασιλεα πο-

σαι ηµεραι ετων Ϲωης µου οτι αναβησοµαι µετα

του ϐασιλεως εις ιερουσαληµ

36. υιος ογδοηκοντα ετων εγω ειµι σηµερον

µη γνωσοµαι ανα µεσον αγαχου και κακου η

γευσεται ο δουλος σου ετι ο ϕαγοµαι η πιοµαι

η ακουσοµαι ετι ϕωνην αδοντων και αδουσων

ινα τι εσται ετι ο δουλος σου εις ϕορτιον επι τον

κυριον µου τον ϐασιλεα

37. ως ϐραςυ διαβησεται ο δουλος σου τον

ιορδανην µετα του ϐασιλεως και ινα τι ανταπο-

διδωσιν µοι ο ϐασιλευς την ανταποδοσιν ταυτην

38. καχισατω δη ο δουλος σου και αποχανο-

υµαι εν τη πολει µου παρα τω ταφω του πα-

τρος µου και της µητρος µου και ιδου ο δουλος

σου ςαµααµ διαβησεται µετα του κυριου µου

του ϐασιλεως και ποιησον αυτω το αγαχον εν

οφχαλµοις σου

39. και ειπεν ο ϐασιλευς µετ εµου διαβητω ςα-

µααµ καγω ποιησω αυτω το αγαχον εν οφχαλ-

µοις σου και παντα οσα εκλεξη επ εµοι ποιησω

σοι
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40. και διεβη πας ο λαος τον ιορδανην και

ο ϐασιλευς διεβη και κατεφιλησεν ο ϐασιλευς

τον ϐερζελλι και ευλογησεν αυτον και επε-

στρεψεν εις τον τοπον αυτου

41. και διεβη ο ϐασιλευς εις γαλγαλα και ςα-

µααµ διεβη µετ αυτου και πας ο λαος ιουδα

διαβαινοντες µετα του ϐασιλεως και γε το ηµισυ

του λαου ισραηλ

42. και ιδου πας ανηρ ισραηλ παρεγενοντο

προς τον ϐασιλεα και ειπον προς τον ϐασιλεα τι

οτι εκλεψαν σε οι αδελφοι ηµων ανηρ ιουδα και

διεβιβασαν τον ϐασιλεα και τον οικον αυτου τον

ιορδανην και παντες ανδρες δαυιδ µετ αυτου

43. και απεκριχη πας ανηρ ιουδα προς ανδρα

ισραηλ και ειπαν διοτι εγγιζει προς µε ο ϐασι-

λευς και ινα τι ουτως εχυµωχης περι του λογου

τουτου µη ϐρωσει εφαγαµεν εκ του ϐασιλεως η

δοµα εδωκεν η αρσιν ηρεν ηµιν

44. και απεκριχη ανηρ ισραηλ τω ανδρι ιουδα

και ειπεν δεκα ςειρες µοι εν τω ϐασιλει και πρω-

τοτοκος εγω η συ και γε εν τω δαυιδ ειµι υπερ

σε και ινα τι τουτο υβρισας µε και ουκ ελογι-

σχη ο λογος µου πρωτος µοι του επιστρεψαι τον

ϐασιλεα εµοι και εσκληρυνχη ο λογος ανδρος

ιουδα υπερ τον λογον ανδρος ισραηλ

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-2sm20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και εκει επικαλουµενος υιος παρανοµος

και ονοµα αυτω σαβεε υιος ϐοςορι ανηρ ο ιεµενι

και εσαλπισεν εν τη κερατινη και ειπεν ουκ εσ-

τιν ηµιν µερις εν δαυιδ ουδε κληρονοµια ηµιν

εν τω υιω ιεσσαι ανηρ εις τα σκηνωµατα σου

ισραηλ

2. και ανεβη πας ανηρ ισραηλ απο οπισχεν

δαυιδ οπισω σαβεε υιου ϐοςορι και ανηρ ιουδα

εκολληχη τω ϐασιλει αυτων απο του ιορδανου

και εως ιερουσαληµ

3. και εισηλχεν δαυιδ εις τον οικον αυτου εις

ιερουσαληµ και ελαβεν ο ϐασιλευς τας δεκα

γυναικας τας παλλακας αυτου ας αφηκεν ϕυ-

λασσειν τον οικον και εδωκεν αυτας εν οικω

ϕυλακης και διεχρεψεν αυτας και προς αυτας

ουκ εισηλχεν και ησαν συνεςοµεναι εως ηµε-

ϱας χανατου αυτων ςηραι Ϲωσαι

4. και ειπεν ο ϐασιλευς προς αµεσσαι ϐοησον

µοι τον ανδρα ιουδα τρεις ηµερας συ δε αυτου

στηχι

5. και επορευχη αµεσσαι του ϐοησαι τον ιο-

υδαν και εςρονισεν απο του καιρου ου εταξατο

αυτω δαυιδ

6. και ειπεν δαυιδ προς αβεσσα νυν κακοπο-

ιησει ηµας σαβεε υιος ϐοςορι υπερ αβεσσαλωµ

και νυν συ λαβε µετα σεαυτου τους παιδας του

κυριου σου και καταδιωξον οπισω αυτου µηπο-

τε εαυτω ευρη πολεις οςυρας και σκιασει τους

οφχαλµους ηµων

7. και εξηλχον οπισω αυτου οι ανδρες ιωαβ

και ο ςερεχχι και ο ϕελεχχι και παντες οι δυ-

νατοι και εξηλχαν εξ ιερουσαληµ διωξαι οπισω

σαβεε υιου ϐοςορι

8. και αυτοι παρα τω λιχω τω µεγαλω τω εν

γαβαων και αµεσσαι εισηλχεν εµπροσχεν αυ-

των και ιωαβ περιεζωσµενος µανδυαν το ενδυ-

µα αυτου και επ αυτω περιεζωσµενος µαςαιραν

εζευγµενην επι της οσφυος αυτου εν κολεω αυ-

της και η µαςαιρα εξηλχεν και επεσεν

9. και ειπεν ιωαβ τω αµεσσαι ει υγιαινεις συ

αδελφε και εκρατησεν η ςειρ η δεξια ιωαβ του

πωγωνος αµεσσαι του καταφιλησαι αυτον

10. και αµεσσαι ουκ εφυλαξατο την µαςαιραν

την εν τη ςειρι ιωαβ και επαισεν αυτον εν αυτη

ιωαβ εις την ψοαν και εξεςυχη η κοιλια αυτου

εις την γην και ουκ εδευτερωσεν αυτω και απε-

χανεν και ιωαβ και αβεσσα ο αδελφος αυτου

εδιωξεν οπισω σαβεε υιου ϐοςορι

11. και ανηρ εστη επ αυτον των παιδαριων

ιωαβ και ειπεν τις ο ϐουλοµενος ιωαβ και τις

του δαυιδ οπισω ιωαβ

12. και αµεσσαι πεφυρµενος εν τω αιµατι εν

µεσω της τριβου και ειδεν ο ανηρ οτι ειστηκει

πας ο λαος και απεστρεψεν τον αµεσσαι εκ της

τριβου εις αγρον και επερριψεν επ αυτον ιµα-

τιον καχοτι ειδεν παντα τον ερςοµενον επ αυτον

εστηκοτα

13. ηνικα δε εφχασεν εκ της τριβου παρηλχεν

πας ανηρ ισραηλ οπισω ιωαβ του διωξαι οπισω

σαβεε υιου ϐοςορι

14. και διηλχεν εν πασαις ϕυλαις ισραηλ εις

αβελ και εις ϐαιχµαςα και παντες εν ςαρρι και

εξεκκλησιασχησαν και ηλχον κατοπισχεν αυ-

του
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15. και παρεγενηχησαν και επολιορκουν επ

αυτον την αβελ και την ϐαιχµαςα και εξεςεαν

προσςωµα προς την πολιν και εστη εν τω προτε-

ιςισµατι και πας ο λαος ο µετα ιωαβ ενοουσαν

καταβαλειν το τειςος

16. και εβοησεν γυνη σοφη εκ του τειςους και

ειπεν ακουσατε ακουσατε ειπατε δη προς ιωαβ

εγγισον εως ωδε και λαλησω προς αυτον

17. και προσηγγισεν προς αυτην και ειπεν η

γυνη ει συ ει ιωαβ ο δε ειπεν εγω ειπεν δε αυτω

ακουσον τους λογους της δουλης σου και ειπεν

ιωαβ ακουω εγω ειµι

18. και ειπεν λεγουσα λογον ελαλησαν εν

πρωτοις λεγοντες ηρωτηµενος ηρωτηχη εν τη

αβελ και εν δαν ει εξελιπον α εχεντο οι πιστοι

του ισραηλ ερωτωντες επερωτησουσιν εν αβελ

και ουτως ει εξελιπον

19. εγω ειµι ειρηνικα των στηριγµατων ισραηλ

συ δε Ϲητεις χανατωσαι πολιν και µητροπολιν

εν ισραηλ ινα τι καταποντιζεις κληρονοµιαν κυ-

ϱιου

20. και απεκριχη ιωαβ και ειπεν ιλεως µοι

ιλεως µοι ει καταποντιω και ει διαφχερω

21. ους ουτος ο λογος οτι ανηρ εξ ορους εφρα-

ιµ σαβεε υιος ϐοςορι ονοµα αυτου και επηρεν

την ςειρα αυτου επι τον ϐασιλεα δαυιδ δοτε αυ-

τον µοι µονον και απελευσοµαι απανωχεν της

πολεως και ειπεν η γυνη προς ιωαβ ιδου η κε-

ϕαλη αυτου ϱιφησεται προς σε δια του τειςους

22. και εισηλχεν η γυνη προς παντα τον λα-

ον και ελαλησεν προς πασαν την πολιν εν τη

σοφια αυτης και αφειλεν την κεφαλην σαβεε

υιου ϐοςορι και εβαλεν προς ιωαβ και εσαλπι-

σεν εν κερατινη και διεσπαρησαν απο της πο-

λεως ανηρ εις τα σκηνωµατα αυτου και ιωαβ

απεστρεψεν εις ιερουσαληµ προς τον ϐασιλεα

23. και ιωαβ προς παση τη δυναµει ισραηλ

και ϐαναιας υιος ιωδαε επι του ςερεχχι και επι

του ϕελεχχι

24. και αδωνιραµ επι του ϕορου και ιωσαφατ

υιος αςιλουχ αναµιµνησκων

25. και σουσα γραµµατευς και σαδωκ και

αβιαχαρ ιερεις

26. και γε ιρας ο ιαριν ην ιερευς του δαυιδ

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-2sm21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και εγενετο λιµος εν ταις ηµεραις δαυιδ

τρια ετη ενιαυτος εςοµενος ενιαυτου και εζη-

τησεν δαυιδ το προσωπον του κυριου και ειπεν

κυριος επι σαουλ και επι τον οικον αυτου αδικια

δια το αυτον χανατω αιµατων περι ου εχανατω-

σεν τους γαβαωνιτας

2. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς δαυιδ τους γα-

ϐαωνιτας και ειπεν προς αυτους και οι γαβαω-

νιται ους υιοι ισραηλ εισιν οτι αλλ η εκ του λειµ-

µατος του αµορραιου και οι υιοι ισραηλ ωµοσαν

αυτοις και εζητησεν σαουλ παταξαι αυτους εν

τω Ϲηλωσαι αυτον τους υιους ισραηλ και ιουδα

3. και ειπεν δαυιδ προς τους γαβαωνιτας τι πο-

ιησω υµιν και εν τινι εξιλασοµαι και ευλογησετε

την κληρονοµιαν κυριου

4. και ειπαν αυτω οι γαβαωνιται ουκ εστιν ηµιν

αργυριον και ςρυσιον µετα σαουλ και µετα του

οικου αυτου και ουκ εστιν ηµιν ανηρ χανατωσαι

εν ισραηλ και ειπεν τι υµεις λεγετε και ποιησω

υµιν

5. και ειπαν προς τον ϐασιλεα ο ανηρ συνε-

τελεσεν εφ ηµας και εδιωξεν ηµας ος παρελο-

γισατο εξολεχρευσαι ηµας αφανισωµεν αυτον

του µη εσταναι αυτον εν παντι οριω ισραηλ

6. δοτω ηµιν επτα ανδρας εκ των υιων αυτου

και εξηλιασωµεν αυτους τω κυριω εν γαβαων

σαουλ εκλεκτους κυριου και ειπεν ο ϐασιλευς

εγω δωσω

7. και εφεισατο ο ϐασιλευς επι µεµφιβοσχε

υιον ιωναχαν υιου σαουλ δια τον ορκον κυριου

τον ανα µεσον αυτων ανα µεσον δαυιδ και ανα

µεσον ιωναχαν υιου σαουλ

8. και ελαβεν ο ϐασιλευς τους δυο υιους ϱεσ-

ϕα χυγατρος αια ους ετεκεν τω σαουλ τον ερµω-

νι και τον µεµφιβοσχε και τους πεντε υιους µι-

ςολ χυγατρος σαουλ ους ετεκεν τω εσριηλ υιω

ϐερζελλι τω µοουλαχι

9. και εδωκεν αυτους εν ςειρι των γαβαωνιτων

και εξηλιασαν αυτους εν τω ορει εναντι κυριου

και επεσαν οι επτα αυτοι επι το αυτο και αυτοι δε

εχανατωχησαν εν ηµεραις χερισµου εν πρωτοις

εν αρςη χερισµου κριχων

Biblia Grecka L R 355



Rozdział 22 L R 2 Księga Samuela

10. και ελαβεν ϱεσφα χυγατηρ αια τον σακ-

κον και επηξεν αυτη προς την πετραν εν αρςη

χερισµου κριχων εως εσταξεν επ αυτους υδωρ

εκ του ουρανου και ουκ εδωκεν τα πετεινα του

ουρανου καταπαυσαι επ αυτους ηµερας και τα

χηρια του αγρου νυκτος

11. και απηγγελη τω δαυιδ οσα εποιησεν ϱεσ-

ϕα χυγατηρ αια παλλακη σαουλ και εξελυχη-

σαν και κατελαβεν αυτους δαν υιος ιωα εκ των

απογονων των γιγαντων

12. και επορευχη δαυιδ και ελαβεν τα οστα

σαουλ και τα οστα ιωναχαν του υιου αυτου πα-

ϱα των ανδρων υιων ιαβις γαλααδ οι εκλεψαν

αυτους εκ της πλατειας ϐαιχσαν οτι εστησαν

αυτους εκει οι αλλοφυλοι εν ηµερα η επαταξαν

οι αλλοφυλοι τον σαουλ εν γελβουε

13. και ανηνεγκεν εκειχεν τα οστα σαουλ και

τα οστα ιωναχαν του υιου αυτου και συνηγαγεν

τα οστα των εξηλιασµενων

14. και εχαψαν τα οστα σαουλ και τα οστα

ιωναχαν του υιου αυτου και των ηλιασχεντων

εν γη ϐενιαµιν εν τη πλευρα εν τω ταφω κις του

πατρος αυτου και εποιησαν παντα οσα ενετε-

ιλατο ο ϐασιλευς και επηκουσεν ο χεος τη γη

µετα ταυτα

15. και εγενηχη ετι πολεµος τοις αλλοφυλοις

µετα ισραηλ και κατεβη δαυιδ και οι παιδες

αυτου µετ αυτου και επολεµησαν µετα των αλ-

λοφυλων και εξελυχη δαυιδ

16. και ιεσβι ος ην εν τοις εκγονοις του ϱαφα

και ο σταχµος του δορατος αυτου τριακοσιων

σικλων ολκη ςαλκου και αυτος περιεζωσµενος

κορυνην και διενοειτο παταξαι τον δαυιδ

17. και εβοηχησεν αυτω αβεσσα υιος σαρο-

υιας και επαταξεν τον αλλοφυλον και εχανα-

τωσεν αυτον τοτε ωµοσαν οι ανδρες δαυιδ λε-

γοντες ουκ εξελευση ετι µεχ ηµων εις πολεµον

και ου µη σβεσης τον λυςνον ισραηλ

18. και εγενηχη µετα ταυτα ετι πολεµος εν γεχ

µετα των αλλοφυλων τοτε επαταξεν σεβοςα ο

αστατωχι τον σεφ τον εν τοις εκγονοις του ϱαφα

19. και εγενετο ο πολεµος εν γοβ µετα των αλ-

λοφυλων και επαταξεν ελεαναν υιος αριωργιµ

ο ϐαιχλεεµιτης τον γολιαχ τον γεχχαιον και το

ξυλον του δορατος αυτου ως αντιον υφαινοντων

20. και εγενετο ετι πολεµος εν γεχ και ην ανηρ

µαδων και οι δακτυλοι των ςειρων αυτου και

οι δακτυλοι των ποδων αυτου εξ και εξ εικοσι

τεσσαρες αριχµω και γε αυτος ετεςχη τω ϱαφα

21. και ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν

αυτον ιωναχαν υιος σεµει αδελφου δαυιδ

22. οι τεσσαρες ουτοι ετεςχησαν απογονοι των

γιγαντων εν γεχ τω ϱαφα οικος και επεσαν εν

ςειρι δαυιδ και εν ςειρι των δουλων αυτου

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-2sm22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και ελαλησεν δαυιδ τω κυριω τους λο-

γους της ωδης ταυτης εν η ηµερα εξειλατο αυ-

τον κυριος εκ ςειρος παντων των εςχρων αυτου

και εκ ςειρος σαουλ

2. και ειπεν κυριε πετρα µου και οςυρωµα µου

και εξαιρουµενος µε εµοι

3. ο χεος µου ϕυλαξ εσται µου πεποιχως εσο-

µαι επ αυτω υπερασπιστης µου και κερας σωτη-

ϱιας µου αντιληµπτωρ µου και καταφυγη µου

σωτηριας µου εξ αδικου σωσεις µε

4. αινετον επικαλεσοµαι κυριον και εκ των

εςχρων µου σωχησοµαι

5. οτι περιεσςον µε συντριµµοι χανατου ςε-

ιµαρροι ανοµιας εχαµβησαν µε

6. ωδινες χανατου εκυκλωσαν µε προεφχα-

σαν µε σκληροτητες χανατου

7. εν τω χλιβεσχαι µε επικαλεσοµαι κυριον

και προς τον χεον µου ϐοησοµαι και επακουσε-

ται εκ ναου αυτου ϕωνης µου και η κραυγη µου

εν τοις ωσιν αυτου

8. και εταραςχη και εσεισχη η γη και τα χεµε-

λια του ουρανου συνεταραςχησαν και εσπαρα-

ςχησαν οτι εχυµωχη κυριος αυτοις

9. ανεβη καπνος εν τη οργη αυτου και πυρ εκ

στοµατος αυτου κατεδεται ανχρακες εξεκαυχη-

σαν απ αυτου

10. και εκλινεν ουρανους και κατεβη και γνο-

ϕος υποκατω των ποδων αυτου

11. και επεκαχισεν επι ςερουβιν και επετασχη

και ωφχη επι πτερυγων ανεµου

12. και εχετο σκοτος αποκρυφην αυτου κυ-

κλω αυτου η σκηνη αυτου σκοτος υδατων επα-

ςυνεν εν νεφελαις αερος

13. απο του ϕεγγους εναντιον αυτου εξεκαυ-

χησαν ανχρακες πυρος
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14. εβροντησεν εξ ουρανου κυριος και ο υψ-

ιστος εδωκεν ϕωνην αυτου

15. και απεστειλεν ϐελη και εσκορπισεν αυ-

τους αστραπην και εξεστησεν αυτους

16. και ωφχησαν αφεσεις χαλασσης και απε-

καλυφχη χεµελια της οικουµενης εν τη επιτιµη-

σει κυριου απο πνοης πνευµατος χυµου αυτου

17. απεστειλεν εξ υψους και ελαβεν µε ειλ-

κυσεν µε εξ υδατων πολλων

18. ερρυσατο µε εξ εςχρων µου ισςυος εκ των

µισουντων µε οτι εκραταιωχησαν υπερ εµε

19. προεφχασαν µε εν ηµερα χλιψεως µου

και εγενετο κυριος επιστηριγµα µου

20. και εξηγαγεν µε εις πλατυσµον και εξε-

ιλατο µε οτι ευδοκησεν εν εµοι

21. και ανταπεδωκεν µοι κυριος κατα την δι-

καιοσυνην µου κατα την καχαριοτητα των ςε-

ιρων µου ανταπεδωκεν µοι

22. οτι εφυλαξα οδους κυριου και ουκ ησεβη-

σα απο του χεου µου

23. οτι παντα τα κριµατα αυτου κατεναντιον

µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστην απ

αυτων

24. και εσοµαι αµωµος αυτω και προφυλαξο-

µαι απο της ανοµιας µου

25. και αποδωσει µοι κυριος κατα την δικα-

ιοσυνην µου και κατα την καχαριοτητα των ςε-

ιρων µου ενωπιον των οφχαλµων αυτου

26. µετα οσιου οσιωχηση και µετα ανδρος τε-

λειου τελειωχηση

27. και µετα εκλεκτου εκλεκτος εση και µετα

στρεβλου στρεβλωχηση

28. και τον λαον τον πτωςον σωσεις και

οφχαλµους επι µετεωρων ταπεινωσεις

29. οτι συ ο λυςνος µου κυριε και κυριος

εκλαµψει µοι το σκοτος µου

30. οτι εν σοι δραµουµαι µονοζωνος και εν τω

χεω µου υπερβησοµαι τειςος

31. ο ισςυρος αµωµος η οδος αυτου το ϱηµα

κυριου κραταιον πεπυρωµενον υπερασπιστης

εστιν πασιν τοις πεποιχοσιν επ αυτω

32. τις ισςυρος πλην κυριου και τις κτιστης

εσται πλην του χεου ηµων

33. ο ισςυρος ο κραταιων µε δυναµει και εξε-

τιναξεν αµωµον την οδον µου

34. τιχεις τους ποδας µου ως ελαφων και επι

τα υψη ιστων µε

35. διδασκων ςειρας µου εις πολεµον και κα-

ταξας τοξον ςαλκουν εν ϐραςιονι µου

36. και εδωκας µοι υπερασπισµον σωτηριας

µου και η υπακοη σου επληχυνεν µε

37. εις πλατυσµον εις τα διαβηµατα µου υπο-

κατω µου και ουκ εσαλευχησαν τα σκελη µου

38. διωξω εςχρους µου και αφανιω αυτους και

ουκ αναστρεψω εως συντελεσω αυτους

39. και χλασω αυτους και ουκ αναστησονται

και πεσουνται υπο τους ποδας µου

40. και ενισςυσεις µε δυναµει εις πολεµον κα-

µψεις τους επανιστανοµενους µοι υποκατω µου

41. και τους εςχρους µου εδωκας µοι νωτον

τους µισουντας µε και εχανατωσας αυτους

42. ϐοησονται και ουκ εστιν ϐοηχος προς κυ-

ϱιον και ους υπηκουσεν αυτων

43. και ελεανα αυτους ως ςουν γης ως πηλον

εξοδων ελεπτυνα αυτους

44. και ϱυση µε εκ µαςης λαων ϕυλαξεις µε

εις κεφαλην εχνων λαος ον ουκ εγνων εδο-

υλευσαν µοι

45. υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι εις ακοην

ωτιου ηκουσαν µου

46. υιοι αλλοτριοι απορριφησονται και σφα-

λουσιν εκ των συγκλεισµων αυτων

47. Ϲη κυριος και ευλογητος ο ϕυλαξ µου και

υψωχησεται ο χεος µου ο ϕυλαξ της σωτηριας

µου

48. ισςυρος κυριος ο διδους εκδικησεις εµοι

παιδευων λαους υποκατω µου

49. και εξαγων µε εξ εςχρων µου και εκ των

επεγειροµενων µοι υψωσεις µε εξ ανδρος αδι-

κηµατων ϱυση µε

50. δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν το-

ις εχνεσιν και εν τω ονοµατι σου ψαλω

51. µεγαλυνων σωτηριας ϐασιλεως αυτου και

ποιων ελεος τω ςριστω αυτου τω δαυιδ και τω

σπερµατι αυτου εως αιωνος

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-2sm23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και ουτοι οι λογοι δαυιδ οι εσςατοι πιστος

δαυιδ υιος ιεσσαι και πιστος ανηρ ον ανεστησεν
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κυριος επι ςριστον χεου ιακωβ και ευπρεπεις

ψαλµοι ισραηλ

2. πνευµα κυριου ελαλησεν εν εµοι και ο λο-

γος αυτου επι γλωσσης µου

3. λεγει ο χεος ισραηλ εµοι ελαλησεν ϕυ-

λαξ ισραηλ παραβολην ειπον εν ανχρωπω πως

κραταιωσητε ϕοβον χεου

4. και εν χεω ϕωτι πρωιας ανατειλαι ηλιος το

πρωι ου παρηλχεν εκ ϕεγγους και ως εξ υετου

ςλοης απο γης

5. ου γαρ ουτως ο οικος µου µετα ισςυρου δια-

χηκην γαρ αιωνιον εχετο µοι ετοιµην εν παντι

καιρω πεφυλαγµενην οτι πασα σωτηρια µου και

παν χεληµα οτι ου µη ϐλαστηση ο παρανοµος

6. ωσπερ ακανχα εξωσµενη παντες αυτοι οτι

ου ςειρι ληµφχησονται

7. και ανηρ ου κοπιασει εν αυτοις και πληρες

σιδηρου και ξυλον δορατος και εν πυρι καυσει

καυχησονται αισςυνη αυτων

8. ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ ιεβο-

σχε ο ςαναναιος αρςων του τριτου εστιν αδινων

ο ασωναιος ουτος εσπασατο την ϱοµφαιαν αυ-

του επι οκτακοσιους τραυµατιας εις απαξ

9. και µετ αυτον ελεαζαρ υιος πατραδελφου

αυτου υιος σουσιτου εν τοις τρισιν δυνατοις

ουτος ην µετα δαυιδ εν σερραν και εν τω ονε-

ιδισαι αυτον εν τοις αλλοφυλοις συνηςχησαν

εκει εις πολεµον και ανεβησαν ανηρ ισραηλ

10. αυτος ανεστη και επαταξεν εν τοις αλλο-

ϕυλοις εως ου εκοπιασεν η ςειρ αυτου και προ-

σεκολληχη η ςειρ αυτου προς την µαςαιραν και

εποιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην εν τη ηµερα

εκεινη και ο λαος εκαχητο οπισω αυτου πλην

εκδιδυσκειν

11. και µετ αυτον σαµαια υιος ασα ο αρουςα-

ιος και συνηςχησαν οι αλλοφυλοι εις χηρια και

ην εκει µερις του αγρου πληρης ϕακου και ο

λαος εφυγεν εκ προσωπου αλλοφυλων

12. και εστηλωχη εν µεσω της µεριδος και

εξειλατο αυτην και επαταξεν τους αλλοφυλους

και εποιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην

13. και κατεβησαν τρεις απο των τριακοντα

και ηλχον εις κασων προς δαυιδ εις το σπηλα-

ιον οδολλαµ και ταγµα των αλλοφυλων παρε-

νεβαλον εν τη κοιλαδι ϱαφαιµ

14. και δαυιδ τοτε εν τη περιοςη και το υπο-

στηµα των αλλοφυλων τοτε εν ϐαιχλεεµ

15. και επεχυµησεν δαυιδ και ειπεν τις ποτιει

µε υδωρ εκ του λακκου του εν ϐαιχλεεµ του εν

τη πυλη το δε συστηµα των αλλοφυλων τοτε εν

ϐαιχλεεµ

16. και διερρηξαν οι τρεις δυνατοι εν τη

παρεµβολη των αλλοφυλων και υδρευσαντο

υδωρ εκ του λακκου του εν ϐαιχλεεµ του εν τη

πυλη και ελαβαν και παρεγενοντο προς δαυιδ

και ουκ ηχελησεν πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο

τω κυριω

17. και ειπεν ιλεως µοι κυριε του ποιησαι το-

υτο ει αιµα των ανδρων των πορευχεντων εν τα-

ις ψυςαις αυτων πιοµαι και ουκ ηχελησεν πιειν

αυτο ταυτα εποιησαν οι τρεις δυνατοι

18. και αβεσσα αδελφος ιωαβ υιος σαρουιας

αυτος αρςων εν τοις τρισιν και αυτος εξηγειρεν

το δορυ αυτου επι τριακοσιους τραυµατιας και

αυτω ονοµα εν τοις τρισιν

19. εκ των τριων εκεινων ενδοξος και εγενετο

αυτοις εις αρςοντα και εως των τριων ουκ ηλχεν

20. και ϐαναιας υιος ιωδαε ανηρ αυτος πολ-

λοστος εργοις απο καβεσεηλ και αυτος επα-

ταξεν τους δυο υιους αριηλ του µωαβ και αυ-

τος κατεβη και επαταξε τον λεοντα εν µεσω του

λακκου εν τη ηµερα της ςιονος

21. αυτος επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον

ανδρα ορατον εν δε τη ςειρι του αιγυπτιου δορυ

ως ξυλον διαβαχρας και κατεβη προς αυτον εν

ϱαβδω και ηρπασεν το δορυ εκ της ςειρος του

αιγυπτιου και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι

αυτου

22. ταυτα εποιησεν ϐαναιας υιος ιωδαε και

αυτω ονοµα εν τοις τρισιν τοις δυνατοις

23. εκ των τριων ενδοξος και προς τους τρε-

ις ουκ ηλχεν και εταξεν αυτον δαυιδ εις τας

ακοας αυτου

24. και ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ

ϐασιλεως ασαηλ αδελφος ιωαβ ουτος εν το-

ις τριακοντα ελεαναν υιος δουδι πατραδελφου

αυτου εν ϐαιχλεεµ

25. σαµαι ο αρουδαιος ελικα ο αρωδαιος

26. ελλης ο ϕελωχι ιρας υιος εκκας ο χεκωι-

της

27. αβιεζερ ο αναχωχιτης εκ των υιων του

ασωχιτου

28. σελµων ο αωιτης µοορε ο νετωφαχιτης
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29. ελα υιος ϐαανα ο νετωφαχιτης εχχι υιος

ϱιβα εκ γαβαεχ υιος ϐενιαµιν

30. ϐαναιας ο ϕαραχωνιτης ουρι εκ ναςαλι-

γαιας

31. αβιηλ υιος του αραβωχιτου αζµωχ ο ϐαρ-

σαµιτης

32. ελιασου ο σαλαβωνιτης υιοι ιασαν ιωνα-

χαν

33. σαµµα ο αρωδιτης αςιαν υιος σαραδ ο

αραουριτης

34. αλιφαλεχ υιος του ασβιτου υιος του µα-

αςατι ελιαβ υιος αςιτοφελ του γελωνιτου

35. ασαραι ο καρµηλιος ϕαραι ο ερςι

36. ιγααλ υιος ναχαν απο δυναµεως υιος γαδ-

δι

37. ελιε ο αµµανιτης γελωραι ο ϐηρωχαιος

αιρων τα σκευη ιωαβ υιου σαρουιας

38. ιρας ο ιεχιραιος γαρηβ ο ιεχιραιος

39. ουριας ο ςετταιος παντες τριακοντα και

επτα

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-2sm24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και προσεχετο οργη κυριου εκκαηναι εν

ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ εν αυτοις λεγων

ϐαδιζε αριχµησον τον ισραηλ και τον ιουδα

2. και ειπεν ο ϐασιλευς προς ιωαβ αρςοντα

της ισςυος τον µετ αυτου διελχε δη πασας ϕυ-

λας ισραηλ απο δαν και εως ϐηρσαβεε και επι-

σκεψαι τον λαον και γνωσοµαι τον αριχµον του

λαου

3. και ειπεν ιωαβ προς τον ϐασιλεα και προ-

σχειη κυριος ο χεος σου προς τον λαον ωσπερ

αυτους και ωσπερ αυτους εκατονταπλασιονα

και οφχαλµοι του κυριου µου του ϐασιλεως

ορωντες και ο κυριος µου ο ϐασιλευς ινα τι

ϐουλεται εν τω λογω τουτω

4. και υπερισςυσεν ο λογος του ϐασιλεως

προς ιωαβ και εις τους αρςοντας της δυναµεως

και εξηλχεν ιωαβ και οι αρςοντες της ισςυος

ενωπιον του ϐασιλεως επισκεψασχαι τον λαον

ισραηλ

5. και διεβησαν τον ιορδανην και παρενεβα-

λον εν αροηρ εκ δεξιων της πολεως της εν µεσω

της ϕαραγγος γαδ και ελιεζερ

6. και ηλχον εις την γαλααδ και εις γην χα-

ϐασων η εστιν αδασαι και παρεγενοντο εις δα-

νιδαν και ουδαν και εκυκλωσαν εις σιδωνα

7. και ηλχαν εις µαψαρ τυρου και πασας τας

πολεις του ευαιου και του ςαναναιου και ηλχαν

κατα νοτον ιουδα εις ϐηρσαβεε

8. και περιωδευσαν εν παση τη γη και πα-

ϱεγενοντο απο τελους εννεα µηνων και εικοσι

ηµερων εις ιερουσαληµ

9. και εδωκεν ιωαβ τον αριχµον της επισκεψ-

εως του λαου προς τον ϐασιλεα και εγενετο

ισραηλ οκτακοσιαι ςιλιαδες ανδρων δυναµεως

σπωµενων ϱοµφαιαν και ανηρ ιουδα πεντακο-

σιαι ςιλιαδες ανδρων µαςητων

10. και επαταξεν καρδια δαυιδ αυτον µετα

το αριχµησαι τον λαον και ειπεν δαυιδ προς

κυριον ηµαρτον σφοδρα ο εποιησα νυν κυριε

παραβιβασον δη την ανοµιαν του δουλου σου

οτι εµωρανχην σφοδρα

11. και ανεστη δαυιδ το πρωι και λογος κυ-

ϱιου εγενετο προς γαδ τον προφητην τον ορων-

τα δαυιδ λεγων

12. πορευχητι και λαλησον προς δαυιδ λεγων

ταδε λεγει κυριος τρια εγω ειµι αιρω επι σε και

εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι

13. και εισηλχεν γαδ προς δαυιδ και ανηγγε-

ιλεν αυτω και ειπεν αυτω εκλεξαι σεαυτω γενε-

σχαι ει ελχη σοι τρια ετη λιµος εν τη γη σου η

τρεις µηνας ϕευγειν σε εµπροσχεν των εςχρων

σου και εσονται διωκοντες σε η γενεσχαι τρεις

ηµερας χανατον εν τη γη σου νυν ουν γνωχι και

ιδε τι αποκριχω τω αποστειλαντι µε ϱηµα

14. και ειπεν δαυιδ προς γαδ στενα µοι παν-

τοχεν σφοδρα εστιν εµπεσουµαι δη εν ςειρι κυ-

ϱιου οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα εις

δε ςειρας ανχρωπου ου µη εµπεσω και εξελε-

ξατο εαυτω δαυιδ τον χανατον

15. και ηµεραι χερισµου πυρων και εδωκεν

κυριος εν ισραηλ χανατον απο πρωιχεν εως

ωρας αριστου και ηρξατο η χραυσις εν τω λαω

και απεχανεν εκ του λαου απο δαν και εως

ϐηρσαβεε εβδοµηκοντα ςιλιαδες ανδρων

16. και εξετεινεν ο αγγελος του χεου την ςειρα

αυτου εις ιερουσαληµ του διαφχειραι αυτην και

παρεκληχη κυριος επι τη κακια και ειπεν τω

αγγελω τω διαφχειροντι εν τω λαω πολυ νυν
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ανες την ςειρα σου και ο αγγελος κυριου ην

παρα τω αλω ορνα του ιεβουσαιου

17. και ειπεν δαυιδ προς κυριον εν τω ιδε-

ιν αυτον τον αγγελον τυπτοντα εν τω λαω και

ειπεν ιδου εγω ειµι ηδικησα και εγω ειµι ο πο-

ιµην εκακοποιησα και ουτοι τα προβατα τι επο-

ιησαν γενεσχω δη η ςειρ σου εν εµοι και εν τω

οικω του πατρος µου

18. και ηλχεν γαδ προς δαυιδ εν τη ηµερα

εκεινη και ειπεν αυτω αναβηχι και στησον τω

κυριω χυσιαστηριον εν τω αλωνι ορνα του ιε-

ϐουσαιου

19. και ανεβη δαυιδ κατα τον λογον γαδ καχ

ον τροπον ενετειλατο αυτω κυριος

20. και διεκυψεν ορνα και ειδεν τον ϐασι-

λεα και τους παιδας αυτου παραπορευοµενους

επανω αυτου και εξηλχεν ορνα και προσεκυνη-

σεν τω ϐασιλει επι προσωπον αυτου επι την γην

21. και ειπεν ορνα τι οτι ηλχεν ο κυριος µου

ο ϐασιλευς προς τον δουλον αυτου και ειπεν

δαυιδ κτησασχαι παρα σου τον αλωνα του οικο-

δοµησαι χυσιαστηριον τω κυριω και συσςεχη η

χραυσις επανω του λαου

22. και ειπεν ορνα προς δαυιδ λαβετω και

ανενεγκετω ο κυριος µου ο ϐασιλευς τω κυριω

το αγαχον εν οφχαλµοις αυτου ιδου οι ϐοες

εις ολοκαυτωµα και οι τροςοι και τα σκευη των

ϐοων εις ξυλα

23. τα παντα εδωκεν ορνα τω ϐασιλει και

ειπεν ορνα προς τον ϐασιλεα κυριος ο χεος σου

ευλογησαι σε

24. και ειπεν ο ϐασιλευς προς ορνα ουςι οτι

αλλα κτωµενος κτησοµαι παρα σου εν αλλαγ-

µατι και ουκ ανοισω τω κυριω χεω µου ολοκαυ-

τωµα δωρεαν και εκτησατο δαυιδ τον αλωνα

και τους ϐοας εν αργυριω σικλων πεντηκοντα

25. και ωκοδοµησεν εκει δαυιδ χυσιαστηριον

κυριω και ανηνεγκεν ολοκαυτωσεις και ειρη-

νικας και προσεχηκεν σαλωµων επι το χυσια-

στηριον επ εσςατω οτι µικρον ην εν πρωτοις και

επηκουσεν κυριος τη γη και συνεσςεχη η χραυ-

σις επανωχεν ισραηλ
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1 και ο ϐασιλευς δαυιδ πρεσβυτερος προβε-

ϐηκως ηµεραις και περιεβαλλον αυτον ιµατιοις

και ουκ εχερµαινετο

2. και ειπον οι παιδες αυτου Ϲητησατωσαν τω

κυριω ηµων τω ϐασιλει παρχενον νεανιδα και

παραστησεται τω ϐασιλει και εσται αυτον χαλ-

πουσα και κοιµηχησεται µετ αυτου και χερµα-

νχησεται ο κυριος ηµων ο ϐασιλευς

3. και εζητησαν νεανιδα καλην εκ παντος

οριου ισραηλ και ευρον την αβισακ την σωµα-

νιτιν και ηνεγκαν αυτην προς τον ϐασιλεα

4. και η νεανις καλη εως σφοδρα και ην χαλ-

πουσα τον ϐασιλεα και ελειτουργει αυτω και ο

ϐασιλευς ουκ εγνω αυτην

5. και αδωνιας υιος αγγιχ επηρετο λεγων εγω

ϐασιλευσω και εποιησεν εαυτω αρµατα και ιπ-

πεις και πεντηκοντα ανδρας παρατρεςειν εµ-

προσχεν αυτου

6. και ουκ απεκωλυσεν αυτον ο πατηρ αυτου

ουδεποτε λεγων δια τι συ εποιησας και γε αυτος

ωραιος τη οψει σφοδρα και αυτον ετεκεν οπισω

αβεσσαλωµ

7. και εγενοντο οι λογοι αυτου µετα ιωαβ του

υιου σαρουιας και µετα αβιαχαρ του ιερεως και

εβοηχουν οπισω αδωνιου

8. και σαδωκ ο ιερευς και ϐαναιας υιος ιωδαε

και ναχαν ο προφητης και σεµει και ϱηι και οι

δυνατοι του δαυιδ ουκ ησαν οπισω αδωνιου

9. και εχυσιασεν αδωνιας προβατα και µοσςο-

υς και αρνας µετα λιχου του Ϲωελεχ ος ην εςο-

µενα της πηγης ϱωγηλ και εκαλεσεν παντας

τους αδελφους αυτου και παντας τους αδρους

ιουδα παιδας του ϐασιλεως

10. και τον ναχαν τον προφητην και ϐαναιαν

και τους δυνατους και τον σαλωµων αδελφον

αυτου ουκ εκαλεσεν

11. και ειπεν ναχαν προς ϐηρσαβεε µητερα

σαλωµων λεγων ουκ ηκουσας οτι εβασιλευσεν

αδωνιας υιος αγγιχ και ο κυριος ηµων δαυιδ

ουκ εγνω

12. και νυν δευρο συµβουλευσω σοι δη συµ-

ϐουλιαν και εξελου την ψυςην σου και την

ψυςην του υιου σου σαλωµων

13. δευρο εισελχε προς τον ϐασιλεα δαυιδ

και ερεις προς αυτον λεγουσα ουςι συ κυριε

µου ϐασιλευ ωµοσας τη δουλη σου λεγων οτι

σαλωµων ο υιος σου ϐασιλευσει µετ εµε και

αυτος καχιειται επι του χρονου µου και τι οτι

εβασιλευσεν αδωνιας

14. και ιδου ετι λαλουσης σου εκει µετα του

ϐασιλεως και εγω εισελευσοµαι οπισω σου και

πληρωσω τους λογους σου

15. και εισηλχεν ϐηρσαβεε προς τον ϐασιλεα

εις το ταµιειον και ο ϐασιλευς πρεσβυτης σφο-

δρα και αβισακ η σωµανιτις ην λειτουργουσα

τω ϐασιλει

16. και εκυψεν ϐηρσαβεε και προσεκυνησεν

τω ϐασιλει και ειπεν ο ϐασιλευς τι εστιν σοι

17. η δε ειπεν κυριε µου ϐασιλευ συ ωµοσας

εν κυριω τω χεω σου τη δουλη σου λεγων οτι

σαλωµων ο υιος σου ϐασιλευσει µετ εµε και

αυτος καχησεται επι του χρονου µου

18. και νυν ιδου αδωνιας εβασιλευσεν και συ

κυριε µου ϐασιλευ ουκ εγνως

19. και εχυσιασεν µοσςους και αρνας και

προβατα εις πληχος και εκαλεσεν παντας το-

υς υιους του ϐασιλεως και αβιαχαρ τον ιερεα

και ιωαβ τον αρςοντα της δυναµεως και τον

σαλωµων τον δουλον σου ουκ εκαλεσεν

20. και συ κυριε µου ϐασιλευ οι οφχαλµοι

παντος ισραηλ προς σε απαγγειλαι αυτοις τις

καχησεται επι του χρονου του κυριου µου του

ϐασιλεως µετ αυτον

21. και εσται ως αν κοιµηχη ο κυριος µου ο

ϐασιλευς µετα των πατερων αυτου και εσοµαι

εγω και ο υιος µου σαλωµων αµαρτωλοι

22. και ιδου ετι αυτης λαλουσης µετα του ϐα-

σιλεως και ναχαν ο προφητης ηλχεν

23. και ανηγγελη τω ϐασιλει ιδου ναχαν ο

προφητης και εισηλχεν κατα προσωπον του ϐα-

σιλεως και προσεκυνησεν τω ϐασιλει κατα προ-

σωπον αυτου επι την γην

24. και ειπεν ναχαν κυριε µου ϐασιλευ συ

ειπας αδωνιας ϐασιλευσει οπισω µου και αυτος

καχησεται επι του χρονου µου

25. οτι κατεβη σηµερον και εχυσιασεν µοσςο-

υς και αρνας και προβατα εις πληχος και εκα-

λεσεν παντας τους υιους του ϐασιλεως και τους

αρςοντας της δυναµεως και αβιαχαρ τον ιερεα
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και ιδου εισιν εσχιοντες και πινοντες ενωπιον

αυτου και ειπαν Ϲητω ο ϐασιλευς αδωνιας

26. και εµε αυτον τον δουλον σου και σαδωκ

τον ιερεα και ϐαναιαν υιον ιωδαε και σαλωµων

τον δουλον σου ουκ εκαλεσεν

27. ει δια του κυριου µου του ϐασιλεως γεγο-

νεν το ϱηµα τουτο και ουκ εγνωρισας τω δουλω

σου τις καχησεται επι τον χρονον του κυριου

µου του ϐασιλεως µετ αυτον

28. και απεκριχη δαυιδ και ειπεν καλεσατε

µοι την ϐηρσαβεε και εισηλχεν ενωπιον του ϐα-

σιλεως και εστη ενωπιον αυτου

29. και ωµοσεν ο ϐασιλευς και ειπεν Ϲη κυ-

ϱιος ος ελυτρωσατο την ψυςην µου εκ πασης

χλιψεως

30. οτι καχως ωµοσα σοι εν κυριω τω χεω

ισραηλ λεγων οτι σαλωµων ο υιος σου ϐασιλευ-

σει µετ εµε και αυτος καχησεται επι του χρονου

µου αντ εµου οτι ουτως ποιησω τη ηµερα ταυτη

31. και εκυψεν ϐηρσαβεε επι προσωπον επι

την γην και προσεκυνησεν τω ϐασιλει και ειπεν

Ϲητω ο κυριος µου ο ϐασιλευς δαυιδ εις τον αιω-

να

32. και ειπεν ο ϐασιλευς δαυιδ καλεσατε µοι

σαδωκ τον ιερεα και ναχαν τον προφητην και

ϐαναιαν υιον ιωδαε και εισηλχον ενωπιον του

ϐασιλεως

33. και ειπεν ο ϐασιλευς αυτοις λαβετε τους

δουλους του κυριου υµων µεχ υµων και επιβι-

ϐασατε τον υιον µου σαλωµων επι την ηµιονον

την εµην και καταγαγετε αυτον εις τον γιων

34. και ςρισατω αυτον εκει σαδωκ ο ιερευς και

ναχαν ο προφητης εις ϐασιλεα επι ισραηλ και

σαλπισατε κερατινη και ερειτε Ϲητω ο ϐασιλευς

σαλωµων

35. και καχησεται επι του χρονου µου και αυ-

τος ϐασιλευσει αντ εµου και εγω ενετειλαµην

του ειναι εις ηγουµενον επι ισραηλ και ιουδα

36. και απεκριχη ϐαναιας υιος ιωδαε τω ϐα-

σιλει και ειπεν γενοιτο ουτως πιστωσαι κυριος

ο χεος του κυριου µου του ϐασιλεως

37. καχως ην κυριος µετα του κυριου µου του

ϐασιλεως ουτως ειη µετα σαλωµων και µεγα-

λυναι τον χρονον αυτου υπερ τον χρονον του

κυριου µου του ϐασιλεως δαυιδ

38. και κατεβη σαδωκ ο ιερευς και ναχαν ο

προφητης και ϐαναιας υιος ιωδαε και ο ςερεχχι

και ο ϕελεχχι και επεκαχισαν τον σαλωµων επι

την ηµιονον του ϐασιλεως δαυιδ και απηγαγον

αυτον εις τον γιων

39. και ελαβεν σαδωκ ο ιερευς το κερας του

ελαιου εκ της σκηνης και εςρισεν τον σαλωµων

και εσαλπισεν τη κερατινη και ειπεν πας ο λαος

Ϲητω ο ϐασιλευς σαλωµων

40. και ανεβη πας ο λαος οπισω αυτου και

εςορευον εν ςοροις και ευφραινοµενοι ευφρο-

συνην µεγαλην και ερραγη η γη εν τη ϕωνη

αυτων

41. και ηκουσεν αδωνιας και παντες οι κλητοι

αυτου και αυτοι συνετελεσαν ϕαγειν και ηκο-

υσεν ιωαβ την ϕωνην της κερατινης και ειπεν

τις η ϕωνη της πολεως ηςουσης

42. ετι αυτου λαλουντος και ιδου ιωναχαν

υιος αβιαχαρ του ιερεως ηλχεν και ειπεν αδω-

νιας εισελχε οτι ανηρ δυναµεως ει συ και αγα-

χα ευαγγελισαι

43. και απεκριχη ιωναχαν και ειπεν και µαλα

ο κυριος ηµων ο ϐασιλευς δαυιδ εβασιλευσεν

τον σαλωµων

44. και απεστειλεν ο ϐασιλευς µετ αυτου τον

σαδωκ τον ιερεα και ναχαν τον προφητην και

ϐαναιαν υιον ιωδαε και τον ςερεχχι και τον ϕε-

λεχχι και επεκαχισαν αυτον επι την ηµιονον

του ϐασιλεως

45. και εςρισαν αυτον σαδωκ ο ιερευς και να-

χαν ο προφητης εις ϐασιλεα εν τω γιων και

ανεβησαν εκειχεν ευφραινοµενοι και ηςησεν η

πολις αυτη η ϕωνη ην ηκουσατε

46. και εκαχισεν σαλωµων επι χρονον της ϐα-

σιλειας

47. και εισηλχον οι δουλοι του ϐασιλεως ευ-

λογησαι τον κυριον ηµων τον ϐασιλεα δαυιδ

λεγοντες αγαχυναι ο χεος το ονοµα σαλωµων

του υιου σου υπερ το ονοµα σου και µεγαλυ-

ναι τον χρονον αυτου υπερ τον χρονον σου και

προσεκυνησεν ο ϐασιλευς επι την κοιτην αυτου

48. και γε ουτως ειπεν ο ϐασιλευς ευλογητος

κυριος ο χεος ισραηλ ος εδωκεν σηµερον εκ

του σπερµατος µου καχηµενον επι του χρονου

µου και οι οφχαλµοι µου ϐλεπουσιν

49. και εξεστησαν και εξανεστησαν παντες οι

κλητοι του αδωνιου και απηλχον ανηρ εις την

οδον αυτου
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50. και αδωνιας εφοβηχη απο προσωπου

σαλωµων και ανεστη και απηλχεν και επελα-

ϐετο των κερατων του χυσιαστηριου

51. και ανηγγελη τω σαλωµων λεγοντες ιδου

αδωνιας εφοβηχη τον ϐασιλεα σαλωµων και

κατεςει των κερατων του χυσιαστηριου λεγων

οµοσατω µοι σηµερον ο ϐασιλευς σαλωµων ει

ου χανατωσει τον δουλον αυτου εν ϱοµφαια

52. και ειπεν σαλωµων εαν γενηται εις υιον

δυναµεως ει πεσειται των τριςων αυτου επι την

γην και εαν κακια ευρεχη εν αυτω χανατωχη-

σεται

53. και απεστειλεν ο ϐασιλευς σαλωµων και

κατηνεγκεν αυτον απανωχεν του χυσιαστηριου

και εισηλχεν και προσεκυνησεν τω ϐασιλει

σαλωµων και ειπεν αυτω σαλωµων δευρο εις

τον οικον σου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
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2 και ηγγισαν αι ηµεραι δαυιδ αποχανειν

αυτον και ενετειλατο τω σαλωµων υιω αυτου

λεγων

2. εγω ειµι πορευοµαι εν οδω πασης της γης

και ισςυσεις και εση εις ανδρα

3. και ηγαπησεν σαλωµων τον κυριον πορευ-

εσχαι εν τοις προσταγµασιν δαυιδ του πατρος

αυτου πλην εν τοις υψηλοις εχυεν και εχυµια

4. και ανεστη και επορευχη εις γαβαων χυ-

σαι εκει οτι αυτη υψηλοτατη και µεγαλη ςιλιαν

ολοκαυτωσιν ανηνεγκεν σαλωµων επι το χυ-

σιαστηριον εν γαβαων

5. και ωφχη κυριος τω σαλωµων εν υπνω την

νυκτα και ειπεν κυριος προς σαλωµων αιτησαι

τι αιτηµα σαυτω

6. και ειπεν σαλωµων συ εποιησας µετα του

δουλου σου δαυιδ του πατρος µου ελεος µεγα

καχως διηλχεν ενωπιον σου εν αληχεια και εν

δικαιοσυνη και εν ευχυτητι καρδιας µετα σου

και εφυλαξας αυτω το ελεος το µεγα τουτο δο-

υναι τον υιον αυτου επι του χρονου αυτου ως η

ηµερα αυτη

7. και νυν κυριε ο χεος µου συ εδωκας τον

δουλον σου αντι δαυιδ του πατρος µου και εγω

ειµι παιδαριον µικρον και ουκ οιδα την εξοδον

µου και την εισοδον µου

8. ο δε δουλος σου εν µεσω του λαου σου ον

εξελεξω λαον πολυν ος ουκ αριχµηχησεται

9. και δωσεις τω δουλω σου καρδιαν ακουειν

και διακρινειν τον λαον σου εν δικαιοσυνη του

συνιειν ανα µεσον αγαχου και κακου οτι τις

δυνησεται κρινειν τον λαον σου τον ϐαρυν το-

υτον

10. και ηρεσεν ενωπιον κυριου οτι ητησατο

σαλωµων το ϱηµα τουτο

11. και ειπεν κυριος προς αυτον ανχ ων ητησω

παρ εµου το ϱηµα τουτο και ουκ ητησω σαυτω

ηµερας πολλας και ουκ ητησω πλουτον ουδε

ητησω ψυςας εςχρων σου αλλ ητησω σαυτω

συνεσιν του εισακουειν κριµα

12. ιδου πεποιηκα κατα το ϱηµα σου ιδου δε-

δωκα σοι καρδιαν ϕρονιµην και σοφην ως συ

ου γεγονεν εµπροσχεν σου και µετα σε ουκ ανα-

στησεται οµοιος σοι

13. και α ουκ ητησω δεδωκα σοι και πλουτον

και δοξαν ως ου γεγονεν ανηρ οµοιος σοι εν

ϐασιλευσιν

14. και εαν πορευχης εν τη οδω µου ϕυλασ-

σειν τας εντολας µου και τα προσταγµατα µου

ως επορευχη δαυιδ ο πατηρ σου και πληχυνω

τας ηµερας σου

15. και εξυπνισχη σαλωµων και ιδου ενυπ-

νιον και ανεστη και παραγινεται εις ιερο-

υσαληµ και εστη κατα προσωπον του χυσια-

στηριου του κατα προσωπον κιβωτου διαχηκης

κυριου εν σιων και ανηγαγεν ολοκαυτωσεις και

εποιησεν ειρηνικας και εποιησεν ποτον µεγαν

εαυτω και πασιν τοις παισιν αυτου

16. τοτε ωφχησαν δυο γυναικες πορναι τω ϐα-

σιλει και εστησαν ενωπιον αυτου

17. και ειπεν η γυνη η µια εν εµοι κυριε εγω

και η γυνη αυτη οικουµεν εν οικω ενι και ετε-

κοµεν εν τω οικω

18. και εγενηχη εν τη ηµερα τη τριτη τεκουσης

µου και ετεκεν και η γυνη αυτη και ηµεις κατα

το αυτο και ουκ εστιν ουχεις µεχ ηµων παρεξ

αµφοτερων ηµων εν τω οικω

19. και απεχανεν ο υιος της γυναικος ταυτης

την νυκτα ως επεκοιµηχη επ αυτον

20. και ανεστη µεσης της νυκτος και ελαβεν

τον υιον µου εκ των αγκαλων µου και εκοιµισεν

αυτον εν τω κολπω αυτης και τον υιον αυτης τον

τεχνηκοτα εκοιµισεν εν τω κολπω µου
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21. και ανεστην το πρωι χηλασαι τον υιον µου

και εκεινος ην τεχνηκως και ιδου κατενοησα

αυτον πρωι και ιδου ουκ ην ο υιος µου ον ετεκον

22. και ειπεν η γυνη η ετερα ουςι αλλα ο υιος

µου ο Ϲων ο δε υιος σου ο τεχνηκως και ελαλη-

σαν ενωπιον του ϐασιλεως

23. και ειπεν ο ϐασιλευς αυταις συ λεγεις

ουτος ο υιος µου ο Ϲων και ο υιος ταυτης ο τε-

χνηκως και συ λεγεις ουςι αλλα ο υιος µου ο

Ϲων και ο υιος σου ο τεχνηκως

24. και ειπεν ο ϐασιλευς λαβετε µοι µαςα-

ιραν και προσηνεγκαν την µαςαιραν ενωπιον

του ϐασιλεως

25. και ειπεν ο ϐασιλευς διελετε το παιδιον το

χηλαζον το Ϲων εις δυο και δοτε το ηµισυ αυτου

ταυτη και το ηµισυ αυτου ταυτη

26. και απεκριχη η γυνη ης ην ο υιος ο Ϲων και

ειπεν προς τον ϐασιλεα οτι εταραςχη η µητρα

αυτης επι τω υιω αυτης και ειπεν εν εµοι κυριε

δοτε αυτη το παιδιον και χανατω µη χανατω-

σητε αυτον και αυτη ειπεν µητε εµοι µητε αυτη

εστω διελετε

27. και απεκριχη ο ϐασιλευς και ειπεν δοτε το

παιδιον τη ειπουση δοτε αυτη αυτο και χανατω

µη χανατωσητε αυτον αυτη η µητηρ αυτου

28. και ηκουσαν πας ισραηλ το κριµα τουτο ο

εκρινεν ο ϐασιλευς και εφοβηχησαν απο προ-

σωπου του ϐασιλεως οτι ειδον οτι ϕρονησις χε-

ου εν αυτω του ποιειν δικαιωµα

29. και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντες οτι

εφυγεν ιωαβ εις την σκηνην του κυριου και ιδου

κατεςει των κερατων του χυσιαστηριου και απε-

στειλεν σαλωµων προς ιωαβ λεγων τι γεγονεν

σοι οτι πεφευγας εις το χυσιαστηριον και ειπεν

ιωαβ οτι εφοβηχην απο προσωπου σου και εφυ-

γον προς κυριον και απεστειλεν σαλωµων ο ϐα-

σιλευς τον ϐαναιου υιον ιωδαε λεγων πορευου

και ανελε αυτον και χαψον αυτον

30. και ηλχεν ϐαναιου υιος ιωδαε προς ιωαβ

εις την σκηνην του κυριου και ειπεν αυτω ταδε

λεγει ο ϐασιλευς εξελχε και ειπεν ιωαβ ουκ εκ-

πορευοµαι οτι ωδε αποχανουµαι και απεστρεψ-

εν ϐαναιας υιος ιωδαε και ειπεν τω ϐασιλει λε-

γων ταδε λελαληκεν ιωαβ και ταδε αποκεκρι-

ται µοι

31. και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς πορευου και

ποιησον αυτω καχως ειρηκεν και ανελε αυτον

και χαψεις αυτον και εξαρεις σηµερον το αιµα

ο δωρεαν εξεςεεν ιωαβ απ εµου και απο του

οικου του πατρος µου

32. και απεστρεψεν κυριος το αιµα της αδι-

κιας αυτου εις κεφαλην αυτου ως απηντησεν

τοις δυσιν ανχρωποις τοις δικαιοις και αγαχοις

υπερ αυτον και απεκτεινεν αυτους εν ϱοµφαια

και ο πατηρ µου δαυιδ ουκ εγνω το αιµα αυτων

τον αβεννηρ υιον νηρ αρςιστρατηγον ισραηλ

και τον αµεσσα υιον ιεχερ αρςιστρατηγον ιουδα

33. και επεστραφη τα αιµατα αυτων εις κε-

ϕαλην αυτου και εις κεφαλην του σπερµατος

αυτου εις τον αιωνα και τω δαυιδ και τω σπερ-

µατι αυτου και τω οικω αυτου και τω χρονω

αυτου γενοιτο ειρηνη εως αιωνος παρα κυριου

34. και απηντησεν ϐαναιου υιος ιωδαε τω

ιωαβ και εχανατωσεν αυτον και εχαψεν αυτον

εν τω οικω αυτου εν τη ερηµω

35. και νυν µη αχωωσης αυτον οτι ανηρ ϕρο-

νιµος συ και γνωση α ποιησεις αυτω και κατα-

ξεις την πολιαν αυτου εν αιµατι εις αδου

36. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς τον σεµει και

ειπεν αυτω οικοδοµησον σεαυτω οικον εν ιερο-

υσαληµ και καχου εκει και ουκ εξελευση εκε-

ιχεν ουδαµου

37. και εσται εν τη ηµερα της εξοδου σου

και διαβηση τον ςειµαρρουν κεδρων γινωσκων

γνωση οτι χανατω αποχανη το αιµα σου εσται

επι την κεφαλην σου και ωρκισεν αυτον ο ϐα-

σιλευς εν τη ηµερα εκεινη

38. και ειπεν σεµει προς τον ϐασιλεα αγαχον

το ϱηµα ο ελαλησας κυριε µου ϐασιλευ ουτω

ποιησει ο δουλος σου και εκαχισεν σεµει εν ιε-

ϱουσαληµ τρια ετη

39. και εγενηχη µετα τρια ετη και απεδρασαν

δυο δουλοι του σεµει προς αγςους υιον µααςα

ϐασιλεα γεχ και απηγγελη τω σεµει λεγοντες

ιδου οι δουλοι σου εν γεχ

40. και ανεστη σεµει και επεσαξε την ονον

αυτου και επορευχη εις γεχ προς αγςους του

εκζητησαι τους δουλους αυτου και επορευχη

σεµει και ηγαγεν τους δουλους αυτου εκ γεχ

41. και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντες οτι

επορευχη σεµει εξ ιερουσαληµ εις γεχ και απε-

στρεψεν τους δουλους αυτου

42. και απεστειλεν ο ϐασιλευς και εκαλεσεν

τον σεµει και ειπεν προς αυτον ουςι ωρκισα σε

Biblia Grecka L R 365



Rozdział 4 L R 1 Księga Królewska

κατα του κυριου και επεµαρτυραµην σοι λε-

γων εν η αν ηµερα εξελχης εξ ιερουσαληµ και

πορευχης εις δεξια η εις αριστερα γινωσκων

γνωση οτι χανατω αποχανη

43. και τι οτι ουκ εφυλαξας τον ορκον κυριου

και την εντολην ην ενετειλαµην κατα σου

44. και ειπεν ο ϐασιλευς προς σεµει συ οιδας

πασαν την κακιαν σου ην εγνω η καρδια σου α

εποιησας τω δαυιδ τω πατρι µου και ανταπεδω-

κεν κυριος την κακιαν σου εις κεφαλην σου

45. και ο ϐασιλευς σαλωµων ηυλογηµενος

και ο χρονος δαυιδ εσται ετοιµος ενωπιον κυ-

ϱιου εις τον αιωνα

46. και ενετειλατο ο ϐασιλευς σαλωµων τω

ϐαναια υιω ιωδαε και εξηλχεν και ανειλεν αυ-

τον και απεχανεν

47. και ην ο ϐασιλευς σαλωµων ϕρονιµος

σφοδρα και σοφος και ιουδα και ισραηλ πολ-

λοι σφοδρα ως η αµµος η επι της χαλασσης εις

πληχος εσχιοντες και πινοντες και ςαιροντες

48. και σαλωµων ην αρςων εν πασαις ταις

ϐασιλειαις και ησαν προσφεροντες δωρα και

εδουλευον τω σαλωµων πασας τας ηµερας της

Ϲωης αυτου

49. και σαλωµων ηρξατο διανοιγειν τα δυνα-

στευµατα του λιβανου

50. και αυτος ωκοδοµησεν την χερµαι εν τη

ερηµω

51. και τουτο το αριστον τω σαλωµων τριακον-

τα κοροι σεµιδαλεως και εξηκοντα κοροι αλευ-

ϱου κεκοπανισµενου δεκα µοσςοι εκλεκτοι και

εικοσι ϐοες νοµαδες και εκατον προβατα εκτος

ελαφων και δορκαδων και ορνιχων εκλεκτων

νοµαδων

52. οτι ην αρςων εν παντι περαν του ποταµου

απο ϱαφι εως γαζης εν πασιν τοις ϐασιλευσιν

περαν του ποταµου

53. και ην αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων

αυτου κυκλοχεν και κατωκει ιουδα και ισραηλ

πεποιχοτες εκαστος υπο την αµπελον αυτου και

υπο την συκην αυτου εσχιοντες και πινοντες

απο δαν και εως ϐηρσαβεε πασας τας ηµερας

σαλωµων

54. και ουτοι οι αρςοντες του σαλωµων αζα-

ϱιον υιος σαδωκ του ιερεως και ορνιου υιος να-

χαν αρςων των εφεστηκοτων και εδραµ επι τον

οικον αυτου και σουβα γραµµατευς και ϐασα

υιος αςιχαλαµ αναµιµνησκων και αβι υιος ιωαβ

αρςιστρατηγος και αςιρε υιος εδραι επι τας αρ-

σεις και ϐαναια υιος ιωδαε επι της αυλαρςιας

και επι του πλινχειου και Ϲαςουρ υιος ναχαν ο

συµβουλος

55. και ησαν τω σαλωµων τεσσαρακοντα ςι-

λιαδες τοκαδες ιπποι εις αρµατα και δωδεκα

ςιλιαδες ιππεων

56. και ην αρςων εν πασιν τοις ϐασιλευσιν

απο του ποταµου και εως γης αλλοφυλων και

εως οριων αιγυπτου

57. σαλωµων υιος δαυιδ εβασιλευσεν επι

ισραηλ και ιουδα εν ιερουσαληµ
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4 και ην ο ϐασιλευς σαλωµων ϐασιλευων επι

ισραηλ

2. και ουτοι οι αρςοντες οι ησαν αυτου αζαριου

υιος σαδωκ

3. και ελιαρεφ και αςια υιος σαβα γραµµατεις

και ιωσαφατ υιος αςιλιδ υποµιµνησκων

4. και σαδους και αβιαχαρ ιερεις

5. και ορνια υιος ναχαν επι των καχεστα-

µενων και Ϲαβουχ υιος ναχαν εταιρος του ϐα-

σιλεως

6. και αςιηλ οικονοµος και ελιαβ υιος σαφ επι

της πατριας και αδωνιραµ υιος εφρα επι των

ϕορων

7. και τω σαλωµων δωδεκα καχεσταµενοι επι

παντα ισραηλ ςορηγειν τω ϐασιλει και τω οικω

αυτου µηνα εν τω ενιαυτω εγινετο επι τον ενα

ςορηγειν

8. και ταυτα τα ονοµατα αυτων ϐενωρ εν ορει

εφραιµ εις

9. υιος ϱηςαβ εν µαςεµας και ϐηχαλαµιν και

ϐαιχσαµυς και αιλων εως ϐαιχαναν εις

10. υιος εσωχ ϐηρβηχνεµα λουσαµηνςα και

ϱησφαρα

11. ςιναναδαβ και αναφαχι ανηρ ταβληχ χυ-

γατηρ σαλωµων ην αυτω εις γυναικα εις

12. ϐακςα υιος αςιλιδ χαανας και µεκεδω και

πας ο οικος σαν ο παρα σεσαχαν υποκατω του
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εσραε και εκ ϐαισαφουδ εβελµαωλα εως µα-

εβερ λουκαµ εις

13. υιος γαβερ εν ϱεµαχ γαλααδ τουτω σςο-

ινισµα ερεγαβα η εν τη ϐασαν εξηκοντα πολεις

µεγαλαι τειςηρεις και µοςλοι ςαλκοι εις

14. αςιναδαβ υιος αςελ µααναιν εις

15. αςιµαας εν νεφχαλι και ουτος ελαβεν την

ϐασεµµαχ χυγατερα σαλωµων εις γυναικα εις

16. ϐαανα υιος ςουσι εν τη µααλαχ εις

17. σαµαα υιος ηλα εν τω ϐενιαµιν

18. γαβερ υιος αδαι εν τη γη γαδ γη σηων ϐα-

σιλεως του εσεβων και ωγ ϐασιλεως του ϐασαν

και νασιφ εις εν γη ιουδα

19. ιωσαφατ υιος ϕουασουδ εν ισσαςαρ

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
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5 και εςορηγουν οι καχεσταµενοι ουτως τω

ϐασιλει σαλωµων και παντα τα διαγγελµατα

επι την τραπεζαν του ϐασιλεως εκαστος µηνα

αυτου ου παραλλασσουσιν λογον και τας κρι-

χας και το αςυρον τοις ιπποις και τοις αρµασιν

ηρον εις τον τοπον ου αν η ο ϐασιλευς εκαστος

κατα την συνταξιν αυτου

2. και ταυτα τα δεοντα τω σαλωµων εν ηµερα

µια τριακοντα κοροι σεµιδαλεως και εξηκοντα

κοροι αλευρου κεκοπανισµενου

3. και δεκα µοσςοι εκλεκτοι και εικοσι ϐοες

νοµαδες και εκατον προβατα εκτος ελαφων και

δορκαδων και ορνιχων εκλεκτων σιτευτα

4. οτι ην αρςων περαν του ποταµου και ην

αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων κυκλοχεν

9. και εδωκεν κυριος ϕρονησιν τω σαλωµων

και σοφιαν πολλην σφοδρα και ςυµα καρδιας

ως η αµµος η παρα την χαλασσαν

10. και επληχυνχη σαλωµων σφοδρα υπερ

την ϕρονησιν παντων αρςαιων ανχρωπων και

υπερ παντας ϕρονιµους αιγυπτου

11. και εσοφισατο υπερ παντας τους ανχρω-

πους και εσοφισατο υπερ γαιχαν τον εζραιτην

και τον αιµαν και τον ςαλκαλ και δαρδα υιους

µαλ

12. και ελαλησεν σαλωµων τρισςιλιας παρα-

ϐολας και ησαν ωδαι αυτου πεντακισςιλιαι

13. και ελαλησεν περι των ξυλων απο της

κεδρου της εν τω λιβανω και εως της υσσωπου

της εκπορευοµενης δια του τοιςου και ελαλη-

σεν περι των κτηνων και περι των πετεινων και

περι των ερπετων και περι των ιςχυων

14. τοτε ανεβη ϕαραω ϐασιλευς αιγυπτου και

προκατελαβετο την γαζερ και ενεπυρισεν αυ-

την και τον ςανανιτην τον κατοικουντα εν µερ-

γαβ και εδωκεν αυτας ϕαραω αποστολας χυγα-

τρι αυτου γυναικι σαλωµων και σαλωµων ωκο-

δοµησεν την γαζερ

15. και απεστειλεν ςιραµ ϐασιλευς τυρου το-

υς παιδας αυτου ςρισαι τον σαλωµων αντι δαυ-

ιδ του πατρος αυτου οτι αγαπων ην ςιραµ τον

δαυιδ πασας τας ηµερας

16. και απεστειλεν σαλωµων προς ςιραµ λε-

γων

17. συ οιδας δαυιδ τον πατερα µου οτι ουκ

εδυνατο οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου

χεου µου απο προσωπου των πολεµων των κυ-

κλωσαντων αυτον εως του δουναι κυριον αυτο-

υς υπο τα ιςνη των ποδων αυτου

18. και νυν ανεπαυσε κυριος ο χεος µου εµοι

κυκλοχεν ουκ εστιν επιβουλος και ουκ εστιν

απαντηµα πονηρον

19. και ιδου εγω λεγω οικοδοµησαι οικον τω

ονοµατι κυριου χεου µου καχως ελαλησεν κυ-

ϱιος ο χεος προς δαυιδ τον πατερα µου λεγων ο

υιος σου ον δωσω αντι σου επι τον χρονον σου

ουτος οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου

20. και νυν εντειλαι και κοψατωσαν µοι ξυλα

εκ του λιβανου και ιδου οι δουλοι µου µετα των

δουλων σου και τον µισχον δουλειας σου δωσω

σοι κατα παντα οσα εαν ειπης οτι συ οιδας οτι

ουκ εστιν ηµιν ειδως ξυλα κοπτειν καχως οι

σιδωνιοι

21. και εγενηχη καχως ηκουσεν ςιραµ των

λογων σαλωµων εςαρη σφοδρα και ειπεν ευ-

λογητος ο χεος σηµερον ος εδωκεν τω δαυιδ

υιον ϕρονιµον επι τον λαον τον πολυν τουτον

22. και απεστειλεν προς σαλωµων λεγων

ακηκοα περι παντων ων απεσταλκας προς µε

εγω ποιησω παν χεληµα σου ξυλα κεδρινα και

πευκινα

23. οι δουλοι µου καταξουσιν αυτα εκ του λι-

ϐανου εις την χαλασσαν εγω χησοµαι αυτα σςε-

διας εως του τοπου ου εαν αποστειλης προς µε
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και εκτιναξω αυτα εκει και συ αρεις και ποιη-

σεις το χεληµα µου του δουναι αρτους τω οικω

µου

24. και ην ςιραµ διδους τω σαλωµων κεδρους

και παν χεληµα αυτου

25. και σαλωµων εδωκεν τω ςιραµ εικοσι ςι-

λιαδας κορους πυρου και µαςιρ τω οικω αυτου

και εικοσι ςιλιαδας ϐεχ ελαιου κεκοµµενου κα-

τα τουτο εδιδου σαλωµων τω ςιραµ κατ ενιαυτον

26. και κυριος εδωκεν σοφιαν τω σαλωµων

καχως ελαλησεν αυτω και ην ειρηνη ανα µε-

σον ςιραµ και ανα µεσον σαλωµων και διεχεντο

διαχηκην ανα µεσον εαυτων

27. και ανηνεγκεν ο ϐασιλευς ϕορον εκ παν-

τος ισραηλ και ην ο ϕορος τριακοντα ςιλιαδες

ανδρων

28. και απεστειλεν αυτους εις τον λιβανον

δεκα ςιλιαδες εν τω µηνι αλλασσοµενοι µηνα

ησαν εν τω λιβανω και δυο µηνας εν οικω αυ-

των και αδωνιραµ επι του ϕορου

29. και ην τω σαλωµων εβδοµηκοντα ςιλια-

δες αιροντες αρσιν και ογδοηκοντα ςιλιαδες

λατοµων εν τω ορει

30. ςωρις αρςοντων των καχεσταµενων επι

των εργων των σαλωµων τρεις ςιλιαδες και εξα-

κοσιοι επισταται οι ποιουντες τα εργα

32. και ητοιµασαν τους λιχους και τα ξυλα

τρια ετη
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6 εν ενδεκατω ενιαυτω εν µηνι ϐααλ ουτος

ο µην ο ογδοος συνετελεσχη ο οικος εις παντα

λογον αυτου και εις πασαν διαταξιν αυτου

2. και ο οικος ον ωκοδοµησεν ο ϐασι-

λευς σαλωµων τω κυριω τεσσαρακοντα πηςεων

µηκος αυτου και εικοσι εν πηςει πλατος αυτου

και πεντε και εικοσι εν πηςει το υψος αυτου

3. και το αιλαµ κατα προσωπον του ναου εικο-

σι εν πηςει µηκος αυτου εις το πλατος του οικου

και δεκα εν πηςει το πλατος αυτου κατα προ-

σωπον του οικου και ωκοδοµησεν τον οικον και

συνετελεσεν αυτον

4. και εποιησεν τω οικω χυριδας παρακυπτο-

µενας κρυπτας

5. και εδωκεν επι τον τοιςον του οικου µελα-

χρα κυκλοχεν τω ναω και τω δαβιρ και εποιη-

σεν πλευρας κυκλοχεν

6. η πλευρα η υποκατω πεντε πηςεων το πλα-

τος αυτης και το µεσον εξ και η τριτη επτα εν

πηςει το πλατος αυτης οτι διαστηµα εδωκεν τω

οικω κυκλοχεν εξωχεν του οικου οπως µη επι-

λαµβανωνται των τοιςων του οικου

7. και ο οικος εν τω οικοδοµεισχαι αυτον λι-

χοις ακροτοµοις αργοις ωκοδοµηχη και σφυρα

και πελεκυς και παν σκευος σιδηρουν ουκ ηκο-

υσχη εν τω οικω εν τω οικοδοµεισχαι αυτον

8. και ο πυλων της πλευρας της υποκατωχεν

υπο την ωµιαν του οικου την δεξιαν και ελικτη

αναβασις εις το µεσον και εκ της µεσης επι τα

τριωροφα

9. και ωκοδοµησεν τον οικον και συνετελεσεν

αυτον και εκοιλοσταχµησεν τον οικον κεδροις

10. και ωκοδοµησεν τους ενδεσµους δι ολου

του οικου πεντε εν πηςει το υψος αυτου και συ-

νεσςεν τον ενδεσµον εν ξυλοις κεδρινοις

15. και ωκοδοµησεν τους τοιςους του οικου

δια ξυλων κεδρινων απο του εδαφους του οικου

και εως των δοκων και εως των τοιςων εκοιλο-

σταχµησεν συνεςοµενα ξυλοις εσωχεν και πε-

ϱιεσςεν το εσω του οικου εν πλευραις πευκιναις

16. και ωκοδοµησεν τους εικοσι πηςεις απ

ακρου του οικου το πλευρον το εν απο του εδα-

ϕους εως των δοκων και εποιησεν εκ του δαβιρ

εις το αγιον των αγιων

17. και τεσσαρακοντα πηςων ην ο ναος κατα

προσωπον

19. του δαβιρ εν µεσω του οικου εσωχεν δο-

υναι εκει την κιβωτον διαχηκης κυριου

20. εικοσι πηςεις µηκος και εικοσι πηςεις πλα-

τος και εικοσι πηςεις το υψος αυτου και περιε-

σςεν αυτον ςρυσιω συγκεκλεισµενω και εποιη-

σεν χυσιαστηριον

21. κατα προσωπον του δαβιρ και περιεσςεν

αυτο ςρυσιω

22. και ολον τον οικον περιεσςεν ςρυσιω εως

συντελειας παντος του οικου

23. και εποιησεν εν τω δαβιρ δυο ςερουβιν

δεκα πηςεων µεγεχος εσταχµωµενον

24. και πεντε πηςεων πτερυγιον του ςερουβ

του ενος και πεντε πηςεων πτερυγιον αυτου το
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δευτερον εν πηςει δεκα απο µερους πτερυγιου

αυτου εις µερος πτερυγιου αυτου

25. ουτως τω ςερουβ τω δευτερω εν µετρω ενι

συντελεια µια αµφοτεροις

26. και το υψος του ςερουβ του ενος δεκα εν

πηςει και ουτως το ςερουβ το δευτερον

27. και αµφοτερα τα ςερουβιν εν µεσω του

οικου του εσωτατου και διεπετασεν τας πτερυ-

γας αυτων και ηπτετο πτερυξ µια του τοιςου και

πτερυξ ηπτετο του τοιςου του δευτερου και αι

πτερυγες αυτων αι εν µεσω του οικου ηπτοντο

πτερυξ πτερυγος

28. και περιεσςεν τα ςερουβιν ςρυσιω

29. και παντας τους τοιςους του οικου κυκλω

εγκολαπτα εγραψεν γραφιδι ςερουβιν και ϕο-

ινικες τω εσωτερω και τω εξωτερω

30. και το εδαφος του οικου περιεσςεν ςρυσιω

του εσωτατου και του εξωτατου

31. και τω χυρωµατι του δαβιρ εποιησεν χυ-

ϱας ξυλων αρκευχινων και ϕλιας πενταπλας

32. και δυο χυρας ξυλων πευκινων και εγκο-

λαπτα επ αυτων εγκεκολαµµενα ςερουβιν και

ϕοινικας και πεταλα διαπεπετασµενα και πε-

ϱιεσςεν ςρυσιω και κατεβαινεν επι τα ςερουβιν

και επι τους ϕοινικας το ςρυσιον

33. και ουτως εποιησεν τω πυλωνι του ναου

ϕλιαι ξυλων αρκευχινων στοαι τετραπλως

34. και εν αµφοτεραις ταις χυραις ξυλα πευκι-

να δυο πτυςαι η χυρα η µια και στροφεις αυτων

και δυο πτυςαι η χυρα η δευτερα στρεφοµενα

35. εγκεκολαµµενα ςερουβιν και ϕοινικες και

διαπεπετασµενα πεταλα και περιεςοµενα ςρυ-

σιω καταγοµενω επι την εκτυπωσιν

36. και ωκοδοµησε καταπετασµα της αυλης

του αιλαµ του οικου του κατα προσωπον του

ναου
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7 και απεστειλεν ο ϐασιλευς σαλωµων και

ελαβεν τον ςιραµ εκ τυρου

2. υιον γυναικος ςηρας και ουτος απο της

ϕυλης νεφχαλι και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριος

τεκτων ςαλκου και πεπληρωµενος της τεςνης

και συνεσεως και επιγνωσεως του ποιειν παν

εργον εν ςαλκω και εισηςχη προς τον ϐασιλεα

σαλωµων και εποιησεν παντα τα εργα

3. και εςωνευσεν τους δυο στυλους τω αιλαµ

του οικου οκτωκαιδεκα πηςεις υψος του στυλου

και περιµετρον τεσσαρες και δεκα πηςεις εκυ-

κλου αυτον και το παςος του στυλου τεσσαρων

δακτυλων τα κοιλωµατα και ουτως ο στυλος ο

δευτερος

4. και δυο επιχεµατα εποιησεν δουναι επι τας

κεφαλας των στυλων ςωνευτα ςαλκα πεντε

πηςεις το υψος του επιχεµατος του ενος και πεν-

τε πηςεις το υψος του επιχεµατος του δευτερου

5. και εποιησεν δυο δικτυα περικαλυψαι το

επιχεµα των στυλων και δικτυον τω επιχεµατι

τω ενι και δικτυον τω επιχεµατι τω δευτερω

6. και εργον κρεµαστον δυο στιςοι ϱοων ςαλ-

κων δεδικτυωµενοι εργον κρεµαστον στιςος επι

στιςον και ουτως εποιησεν τω επιχεµατι τω δευ-

τερω

7. και εστησεν τους στυλους του αιλαµ του

ναου και εστησεν τον στυλον τον ενα και επε-

καλεσεν το ονοµα αυτου ιαςουµ και εστησεν τον

στυλον τον δευτερον και επεκαλεσεν το ονοµα

αυτου ϐααζ

8. και επι των κεφαλων των στυλων εργον

κρινου κατα το αιλαµ τεσσαρων πηςων

9. και µελαχρον επ αµφοτερων των στυλων

και επανωχεν των πλευρων επιχεµα το µελα-

χρον τω παςει

10. και εποιησεν την χαλασσαν δεκα εν πηςει

απο του ςειλους αυτης εως του ςειλους αυτης

στρογγυλον κυκλω το αυτο πεντε εν πηςει το

υψος αυτης και συνηγµενοι τρεις και τριακοντα

εν πηςει εκυκλουν αυτην

11. και υποστηριγµατα υποκατωχεν του ςειλο-

υς αυτης κυκλοχεν εκυκλουν αυτην δεκα εν

πηςει κυκλοχεν ανισταν την χαλασσαν

12. και το ςειλος αυτης ως εργον ςειλους πο-

τηριου ϐλαστος κρινου και το παςος αυτου πα-

λαιστης

13. και δωδεκα ϐοες υποκατω της χαλασσης

οι τρεις επιβλεποντες ϐορραν και οι τρεις επι-

ϐλεποντες χαλασσαν και οι τρεις επιβλεποντες

νοτον και οι τρεις επιβλεποντες ανατολην και

παντα τα οπισχια εις τον οικον και η χαλασσα

επ αυτων επανωχεν
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14. και εποιησεν δεκα µεςωνωχ ςαλκας πεντε

πηςεις µηκος της µεςωνωχ της µιας και τεσσα-

ϱες πηςεις πλατος αυτης και εξ εν πηςει υψος

αυτης

15. και τουτο το εργον των µεςωνωχ συγκλε-

ιστον αυτοις και συγκλειστον ανα µεσον των

εξεςοµενων

16. και επι τα συγκλεισµατα αυτων ανα µεσον

των εξεςοµενων λεοντες και ϐοες και ςερουβιν

και επι των εξεςοµενων ουτως και επανωχεν και

υποκατωχεν των λεοντων και των ϐοων ςωραι

εργον καταβασεως

17. και τεσσαρες τροςοι ςαλκοι τη µεςωνωχ

τη µια και τα προσεςοντα ςαλκα και τεσσαρα

µερη αυτων ωµιαι υποκατω των λουτηρων

18. και ςειρες εν τοις τροςοις εν τη µεςωνωχ

και το υψος του τροςου του ενος πηςεος και

ηµισους

19. και το εργον των τροςων εργον τροςων

αρµατος αι ςειρες αυτων και οι νωτοι αυτων και

η πραγµατεια αυτων τα παντα ςωνευτα

20. αι τεσσαρες ωµιαι επι των τεσσαρων

γωνιων της µεςωνωχ της µιας εκ της µεςωνωχ

οι ωµοι αυτης

21. και επι της κεφαλης της µεςωνωχ ηµισυ

του πηςεος µεγεχος στρογγυλον κυκλω επι της

κεφαλης της µεςωνωχ και αρςη ςειρων αυτης

και τα συγκλεισµατα αυτης και ηνοιγετο επι τας

αρςας των ςειρων αυτης

22. και τα συγκλεισµατα αυτης ςερουβιν και

λεοντες και ϕοινικες εστωτα εςοµενον εκαστον

κατα προσωπον αυτου εσω και τα κυκλοχεν

23. κατ αυτην εποιησεν πασας τας δεκα µε-

ςωνωχ ταξιν µιαν και µετρον εν πασαις

24. και εποιησεν δεκα ςυτροκαυλους ςαλκο-

υς τεσσαρακοντα ςοεις ςωρουντα τον ςυτροκαυ-

λον τον ενα µετρησει ο ςυτροκαυλος ο εις επι

της µεςωνωχ της µιας ταις δεκα µεςωνωχ

25. και εχετο τας δεκα µεςωνωχ πεντε απο

της ωµιας του οικου εκ δεξιων και πεντε απο

της ωµιας του οικου εξ αριστερων και η χα-

λασσα απο της ωµιας του οικου εκ δεξιων κατ

ανατολας απο του κλιτους του νοτου

26. και εποιησεν ςιραµ τους λεβητας και τας

χερµαστρεις και τας ϕιαλας και συνετελεσεν

ςιραµ ποιων παντα τα εργα α εποιησεν τω ϐα-

σιλει σαλωµων εν οικω κυριου

27. στυλους δυο και τα στρεπτα των στυλων

επι των κεφαλων των στυλων δυο και τα δικτυα

δυο του καλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα των

γλυφων τα οντα επι των στυλων

28. τας ϱοας τετρακοσιας αµφοτεροις τοις δικ-

τυοις δυο στιςοι ϱοων τω δικτυω τω ενι περι-

καλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα επ αµφοτεροις

τοις στυλοις

29. και τας µεςωνωχ δεκα και τους ςυτροκαυ-

λους δεκα επι των µεςωνωχ

30. και την χαλασσαν µιαν και τους ϐοας

δωδεκα υποκατω της χαλασσης

31. και τους λεβητας και τας χερµαστρεις και

τας ϕιαλας και παντα τα σκευη α εποιησεν ςι-

ϱαµ τω ϐασιλει σαλωµων τω οικω κυριου και

οι στυλοι τεσσαρακοντα και οκτω του οικου του

ϐασιλεως και του οικου κυριου παντα τα εργα

του ϐασιλεως α εποιησεν ςιραµ ςαλκα αρδην

32. ουκ ην σταχµος του ςαλκου ου εποιησεν

παντα τα εργα ταυτα εκ πληχους σφοδρα ουκ

ην τερµα τω σταχµω του ςαλκου

33. εν τω περιοικω του ιορδανου εςωνευσεν

αυτα ο ϐασιλευς εν τω παςει της γης ανα µεσον

σοκςωχ και ανα µεσον σιρα

34. και εδωκεν ο ϐασιλευς σαλωµων τα σκευη

α εποιησεν εν οικω κυριου το χυσιαστηριον το

ςρυσουν και την τραπεζαν εφ ης οι αρτοι της

προσφορας ςρυσην

35. και τας λυςνιας πεντε εκ δεξιων και πεντε

εξ αριστερων κατα προσωπον του δαβιρ ςρυ-

σας συγκλειοµενας και τα λαµπαδια και τους

λυςνους και τας επαρυστριδας ςρυσας

36. και τα προχυρα και οι ηλοι και αι ϕιαλαι

και τα τρυβλια και αι χυισκαι ςρυσαι συγκλε-

ιστα και τα χυρωµατα των χυρων του οικου του

εσωτατου αγιου των αγιων και τας χυρας του

οικου του ναου ςρυσας

37. και ανεπληρωχη παν το εργον ο επο-

ιησεν σαλωµων οικου κυριου και εισηνεγκεν

σαλωµων τα αγια δαυιδ του πατρος αυτου και

παντα τα αγια σαλωµων το αργυριον και το ςρυ-

σιον και τα σκευη εδωκεν εις τους χησαυρους

οικου κυριου

38. και τον οικον αυτου ωκοδοµησεν

σαλωµων τρισκαιδεκα ετεσιν
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39. και ωκοδοµησεν τον οικον δρυµω του λι-

ϐανου εκατον πηςεις µηκος αυτου και πεν-

τηκοντα πηςεις πλατος αυτου και τριακοντα

πηςων υψος αυτου και τριων στιςων στυλων κε-

δρινων και ωµιαι κεδριναι τοις στυλοις

40. και εφατνωσεν τον οικον ανωχεν επι των

πλευρων των στυλων και αριχµος των στυλων

τεσσαρακοντα και πεντε δεκα και πεντε ο στιςος

41. και µελαχρα τρια και ςωρα επι ςωραν

τρισσως

42. και παντα τα χυρωµατα και αι ςωραι τε-

τραγωνοι µεµελαχρωµεναι και απο του χυρω-

µατος επι χυραν τρισσως

43. και το αιλαµ των στυλων πεντηκοντα

πηςων µηκος και τριακοντα εν πλατει εζυγωµε-

να αιλαµ επι προσωπον αυτων και στυλοι και

παςος επι προσωπον αυτης τοις αιλαµµιν

44. και το αιλαµ των χρονων ου κρινει εκει

αιλαµ του κριτηριου

45. και οικος αυτω εν ω καχησεται εκει αυλη

µια εξελισσοµενη τουτοις κατα το εργον το-

υτο και οικον τη χυγατρι ϕαραω ην ελαβεν

σαλωµων κατα το αιλαµ τουτο

46. παντα ταυτα εκ λιχων τιµιων κεκολαµµε-

να εκ διαστηµατος εσωχεν και εκ του χεµελιου

εως των γεισων και εξωχεν εις την αυλην την

µεγαλην

47. την τεχεµελιωµενην εν τιµιοις λιχοις µε-

γαλοις λιχοις δεκαπηςεσιν και τοις οκταπηςε-

σιν

48. και επανωχεν τιµιοις κατα το µετρον απε-

λεκητων και κεδροις

49. της αυλης της µεγαλης κυκλω τρεις στιςοι

απελεκητων και στιςος κεκολαµµενης κεδρου

50. και συνετελεσεν σαλωµων ολον τον οικον

αυτου
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8 και εγενετο εν τω συντελεσαι σαλωµων του

οικοδοµησαι τον οικον κυριου και τον οικον

εαυτου µετα εικοσι ετη τοτε εξεκκλησιασεν ο

ϐασιλευς σαλωµων παντας τους πρεσβυτερο-

υς ισραηλ εν σιων του ανενεγκειν την κιβωτον

διαχηκης κυριου εκ πολεως δαυιδ αυτη εστιν

σιων

2. εν µηνι αχανιν

3. και ηραν οι ιερεις την κιβωτον

4. και το σκηνωµα του µαρτυριου και παντα

τα σκευη τα αγια τα εν τω σκηνωµατι του µαρ-

τυριου

5. και ο ϐασιλευς και πας ισραηλ εµπροσχεν

της κιβωτου χυοντες προβατα και ϐοας αναρι-

χµητα

6. και εισφερουσιν οι ιερεις την κιβωτον εις

τον τοπον αυτης εις το δαβιρ του οικου εις τα

αγια των αγιων υπο τας πτερυγας των ςερουβιν

7. οτι τα ςερουβιν διαπεπετασµενα ταις πτερυ-

ξιν επι τον τοπον της κιβωτου και περιεκαλυπ-

τον τα ςερουβιν επι την κιβωτον και επι τα αγια

αυτης επανωχεν

8. και υπερειςον τα ηγιασµενα και ενεβλεπον-

το αι κεφαλαι των ηγιασµενων εκ των αγιων εις

προσωπον του δαβιρ και ουκ ωπτανοντο εξω

9. ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο πλακες

λιχιναι πλακες της διαχηκης ας εχηκεν εκει

µωυσης εν ςωρηβ α διεχετο κυριος µετα των

υιων ισραηλ εν τω εκπορευεσχαι αυτους εκ γης

αιγυπτου

10. και εγενετο ως εξηλχον οι ιερεις εκ του

αγιου και η νεφελη επλησεν τον οικον

11. και ουκ ηδυναντο οι ιερεις στηναι λειτο-

υργειν απο προσωπου της νεφελης οτι επλησεν

δοξα κυριου τον οικον

14. και απεστρεψεν ο ϐασιλευς το προσωπον

αυτου και ευλογησεν ο ϐασιλευς παντα ισραηλ

και πασα εκκλησια ισραηλ ειστηκει

15. και ειπεν ευλογητος κυριος ο χεος ισραηλ

σηµερον ος ελαλησεν εν τω στοµατι αυτου περι

δαυιδ του πατρος µου και εν ταις ςερσιν αυτου

επληρωσεν λεγων

16. αφ ης ηµερας εξηγαγον τον λαον µου τον

ισραηλ εξ αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει

εν ενι σκηπτρω ισραηλ του οικοδοµησαι οικον

του ειναι το ονοµα µου εκει και εξελεξαµην εν

ιερουσαληµ ειναι το ονοµα µου εκει και εξελε-

ξαµην τον δαυιδ του ειναι επι τον λαον µου τον

ισραηλ

17. και εγενετο επι της καρδιας δαυιδ του πα-

τρος µου οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου

χεου ισραηλ
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18. και ειπεν κυριος προς δαυιδ τον πατερα

µου ανχ ων ηλχεν επι την καρδιαν σου του

οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι µου καλως επο-

ιησας οτι εγενηχη επι την καρδιαν σου

19. πλην συ ουκ οικοδοµησεις τον οικον αλλ

η ο υιος σου ο εξελχων εκ των πλευρων σου

ουτος οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου

20. και ανεστησεν κυριος το ϱηµα αυτου ο

ελαλησεν και ανεστην αντι δαυιδ του πατρος

µου και εκαχισα επι του χρονου ισραηλ καχως

ελαλησεν κυριος και ωκοδοµησα τον οικον τω

ονοµατι κυριου χεου ισραηλ

21. και εχεµην εκει τοπον τη κιβωτω εν η εστιν

εκει διαχηκη κυριου ην διεχετο κυριος µετα των

πατερων ηµων εν τω εξαγαγειν αυτον αυτους εκ

γης αιγυπτου

22. και εστη σαλωµων κατα προσωπον του χυ-

σιαστηριου κυριου ενωπιον πασης εκκλησιας

ισραηλ και διεπετασεν τας ςειρας αυτου εις τον

ουρανον

23. και ειπεν κυριε ο χεος ισραηλ ουκ εστιν ως

συ χεος εν τω ουρανω ανω και επι της γης κατω

ϕυλασσων διαχηκην και ελεος τω δουλω σου

τω πορευοµενω ενωπιον σου εν ολη τη καρδια

αυτου

24. α εφυλαξας τω δουλω σου δαυιδ τω πατρι

µου και ελαλησας εν τω στοµατι σου και εν

ςερσιν σου επληρωσας ως η ηµερα αυτη

25. και νυν κυριε ο χεος ισραηλ ϕυλαξον τω

δουλω σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλη-

σας αυτω λεγων ουκ εξαρχησεται σου ανηρ εκ

προσωπου µου καχηµενος επι χρονου ισραηλ

πλην εαν ϕυλαξωνται τα τεκνα σου τας οδο-

υς αυτων του πορευεσχαι ενωπιον εµου καχως

επορευχης ενωπιον εµου

26. και νυν κυριε ο χεος ισραηλ πιστωχητω

δη το ϱηµα σου τω δαυιδ τω πατρι µου

27. οτι ει αληχως κατοικησει ο χεος µετα

ανχρωπων επι της γης ει ο ουρανος και ο ουρα-

νος του ουρανου ουκ αρκεσουσιν σοι πλην και

ο οικος ουτος ον ωκοδοµησα τω ονοµατι σου

28. και επιβλεψη επι την δεησιν µου κυριε ο

χεος ισραηλ ακουειν της τερψεως ης ο δουλος

σου προσευςεται ενωπιον σου προς σε σηµερον

29. του ειναι οφχαλµους σου ηνεωγµενους εις

τον οικον τουτον ηµερας και νυκτος εις τον το-

πον ον ειπας εσται το ονοµα µου εκει του εισα-

κουειν της προσευςης ης προσευςεται ο δουλος

σου εις τον τοπον τουτον ηµερας και νυκτος

30. και εισακουση της δεησεως του δουλου

σου και του λαου σου ισραηλ α αν προσευξων-

ται εις τον τοπον τουτον και συ εισακουση εν

τω τοπω της κατοικησεως σου εν ουρανω και

ποιησεις και ιλεως εση

31. οσα αν αµαρτη εκαστος τω πλησιον αυτου

και εαν λαβη επ αυτον αραν του αρασχαι αυτον

και ελχη και εξαγορευση κατα προσωπον του

χυσιαστηριου σου εν τω οικω τουτω

32. και συ εισακουσει εκ του ουρανου και πο-

ιησεις και κρινεις τον λαον σου ισραηλ ανοµ-

ηχηναι ανοµον δουναι την οδον αυτου εις κε-

ϕαλην αυτου και του δικαιωσαι δικαιον δουναι

αυτω κατα την δικαιοσυνην αυτου

33. εν τω πταισαι τον λαον σου ισραηλ ενω-

πιον εςχρων οτι αµαρτησονται σοι και επιστρεψ-

ουσιν και εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και

προσευξονται και δεηχησονται εν τω οικω το-

υτω

34. και συ εισακουση εκ του ουρανου και

ιλεως εση ταις αµαρτιαις του λαου σου ισραηλ

και αποστρεψεις αυτους εις την γην ην εδωκας

τοις πατρασιν αυτων

35. εν τω συσςεχηναι τον ουρανον και µη γε-

νεσχαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευ-

ξονται εις τον τοπον τουτον και εξοµολογησον-

ται τω ονοµατι σου και απο των αµαρτιων αυτων

αποστρεψουσιν οταν ταπεινωσης αυτους

36. και εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως

εση ταις αµαρτιαις του δουλου σου και του λα-

ου σου ισραηλ οτι δηλωσεις αυτοις την οδον την

αγαχην πορευεσχαι εν αυτη και δωσεις υετον

επι την γην ην εδωκας τω λαω σου εν κληρο-

νοµια

37. λιµος εαν γενηται χανατος εαν γενηται οτι

εσται εµπυρισµος ϐρουςος ερυσιβη εαν γενηται

και εαν χλιψη αυτον εςχρος αυτου εν µια των

πολεων αυτου παν συναντηµα παν πονον

38. πασαν προσευςην πασαν δεησιν εαν γενη-

ται παντι ανχρωπω ως αν γνωσιν εκαστος αφην

καρδιας αυτου και διαπεταση τας ςειρας αυτου

εις τον οικον τουτον

39. και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετο-

ιµου κατοικητηριου σου και ιλεως εση και πο-

ιησεις και δωσεις ανδρι κατα τας οδους αυτου
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καχως αν γνως την καρδιαν αυτου οτι συ µονω-

τατος οιδας την καρδιαν παντων υιων ανχρω-

πων

40. οπως ϕοβωνται σε πασας τας ηµερας ας

αυτοι Ϲωσιν επι της γης ης εδωκας τοις πατρασιν

ηµων

41. και τω αλλοτριω ος ουκ εστιν απο λαου

σου ουτος

42. και ηξουσιν και προσευξονται εις τον το-

πον τουτον

43. και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετο-

ιµου κατοικητηριου σου και ποιησεις κατα παν-

τα οσα αν επικαλεσηται σε ο αλλοτριος οπως

γνωσιν παντες οι λαοι το ονοµα σου και ϕοβων-

ται σε καχως ο λαος σου ισραηλ και γνωσιν οτι

το ονοµα σου επικεκληται επι τον οικον τουτον

ον ωκοδοµησα

44. οτι εξελευσεται ο λαος σου εις πολεµον επι

τους εςχρους αυτου εν οδω η επιστρεψεις αυ-

τους και προσευξονται εν ονοµατι κυριου οδον

της πολεως ης εξελεξω εν αυτη και του οικου

ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου

45. και εισακουσει εκ του ουρανου της δεη-

σεως αυτων και της προσευςης αυτων και ποιη-

σεις το δικαιωµα αυτοις

46. οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εστιν ανχρω-

πος ος ους αµαρτησεται και επαξεις επ αυτο-

υς και παραδωσεις αυτους ενωπιον εςχρων και

αιςµαλωτιουσιν αυτους οι αιςµαλωτιζοντες εις

γην µακραν και εγγυς

47. και επιστρεψουσιν καρδιας αυτων εν τη

γη ου µετηςχησαν εκει και επιστρεψωσιν και

δεηχωσιν σου εν γη µετοικιας αυτων λεγοντες

ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν ηδικησαµεν

48. και επιστρεψωσιν προς σε εν ολη καρδια

αυτων και εν ολη ψυςη αυτων εν τη γη εςχρων

αυτων ου µετηγαγες αυτους και προσευξονται

προς σε οδον γης αυτων ης εδωκας τοις πατρα-

σιν αυτων της πολεως ης εξελεξω και του οικου

ου ωκοδοµηκα τω ονοµατι σου

49. και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου

κατοικητηριου σου

50. και ιλεως εση ταις αδικιαις αυτων αις

ηµαρτον σοι και κατα παντα τα αχετηµατα αυ-

των α ηχετησαν σοι και δωσεις αυτους εις οικ-

τιρµους ενωπιον αιςµαλωτευοντων αυτους και

οικτιρησουσιν αυτους

51. οτι λαος σου και κληρονοµια σου ους εξη-

γαγες εκ γης αιγυπτου εκ µεσου ςωνευτηριου

σιδηρου

52. και εστωσαν οι οφχαλµοι σου και τα ωτα

σου ηνεωγµενα εις την δεησιν του δουλου σου

και εις την δεησιν του λαου σου ισραηλ εισα-

κουειν αυτων εν πασιν οις αν επικαλεσωνται

σε

53. τοτε ελαλησεν σαλωµων υπερ του οικου

ως συνετελεσεν του οικοδοµησαι αυτον ηλιον

εγνωρισεν εν ουρανω κυριος ειπεν του κατοικε-

ιν εν γνοφω οικοδοµησον οικον µου οικον εκ-

πρεπη σαυτω του κατοικειν επι καινοτητος ουκ

ιδου αυτη γεγραπται εν ϐιβλιω της ωδης

54. και εγενετο ως συνετελεσεν σαλωµων

προσευςοµενος προς κυριον ολην την προ-

σευςην και την δεησιν ταυτην και ανεστη απο

προσωπου του χυσιαστηριου κυριου οκλακως

επι τα γονατα αυτου και αι ςειρες αυτου διαπε-

πετασµεναι εις τον ουρανον

55. και εστη και ευλογησεν πασαν εκκλησιαν

ισραηλ ϕωνη µεγαλη λεγων

56. ευλογητος κυριος σηµερον ος εδωκεν κα-

ταπαυσιν τω λαω αυτου ισραηλ κατα παντα οσα

ελαλησεν ου διεφωνησεν λογος εις εν πασιν

τοις λογοις αυτου τοις αγαχοις οις ελαλησεν εν

ςειρι µωυση δουλου αυτου

57. γενοιτο κυριος ο χεος ηµων µεχ ηµων κα-

χως ην µετα των πατερων ηµων µη εγκαταλι-

ποιτο ηµας µηδε αποστρεψοιτο ηµας

58. επικλιναι καρδιας ηµων προς αυτον του

πορευεσχαι εν πασαις οδοις αυτου και ϕυλασ-

σειν πασας τας εντολας αυτου και προσταγµατα

αυτου α ενετειλατο τοις πατρασιν ηµων

59. και εστωσαν οι λογοι ουτοι ους δεδεηµαι

ενωπιον κυριου χεου ηµων εγγιζοντες προς κυ-

ϱιον χεον ηµων ηµερας και νυκτος του ποιειν

το δικαιωµα του δουλου σου και το δικαιωµα

λαου σου ισραηλ ϱηµα ηµερας εν ηµερα αυτου

60. οπως γνωσιν παντες οι λαοι της γης οτι

κυριος ο χεος αυτος χεος και ουκ εστιν ετι

61. και εστωσαν αι καρδιαι ηµων τελειαι προς

κυριον χεον ηµων και οσιως πορευεσχαι εν το-

ις προσταγµασιν αυτου και ϕυλασσειν εντολας

αυτου ως η ηµερα αυτη

62. και ο ϐασιλευς και παντες οι υιοι ισραηλ

εχυσαν χυσιαν ενωπιον κυριου
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63. και εχυσεν ο ϐασιλευς σαλωµων τας χυ-

σιας των ειρηνικων ας εχυσεν τω κυριω ϐοων

δυο και εικοσι ςιλιαδας και προβατων εκατον

εικοσι ςιλιαδας και ενεκαινισεν τον οικον κυ-

ϱιου ο ϐασιλευς και παντες οι υιοι ισραηλ

64. τη ηµερα εκεινη ηγιασεν ο ϐασιλευς το

µεσον της αυλης το κατα προσωπον του οικου

κυριου οτι εποιησεν εκει την ολοκαυτωσιν και

τας χυσιας και τα στεατα των ειρηνικων οτι το

χυσιαστηριον το ςαλκουν το ενωπιον κυριου µι-

κρον του µη δυνασχαι την ολοκαυτωσιν και τας

χυσιας των ειρηνικων υπενεγκειν

65. και εποιησεν σαλωµων την εορτην εν τη

ηµερα εκεινη και πας ισραηλ µετ αυτου εκκλη-

σια µεγαλη απο της εισοδου ηµαχ εως ποταµου

αιγυπτου ενωπιον κυριου χεου ηµων εν τω οικω

ω ωκοδοµησεν εσχιων και πινων και ευφραινο-

µενος ενωπιον κυριου χεου ηµων επτα ηµερας

66. και εν τη ηµερα τη ογδοη εξαπεστειλεν

τον λαον και ευλογησεν αυτον και απηλχον

εκαστος εις τα σκηνωµατα αυτου ςαιροντες και

αγαχη καρδια επι τοις αγαχοις οις εποιησεν κυ-

ϱιος τω δαυιδ δουλω αυτου και τω ισραηλ λαω

αυτου
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9 και εγενηχη ως συνετελεσεν σαλωµων

οικοδοµειν τον οικον κυριου και τον οικον

του ϐασιλεως και πασαν την πραγµατειαν

σαλωµων οσα ηχελησεν ποιησαι

2. και ωφχη κυριος τω σαλωµων δευτερον κα-

χως ωφχη εν γαβαων

3. και ειπεν προς αυτον κυριος ηκουσα της

ϕωνης της προσευςης σου και της δεησεως σου

ης εδεηχης ενωπιον εµου πεποιηκα σοι κατα

πασαν την προσευςην σου ηγιακα τον οικον το-

υτον ον ωκοδοµησας του χεσχαι το ονοµα µου

εκει εις τον αιωνα και εσονται οι οφχαλµοι µου

εκει και η καρδια µου πασας τας ηµερας

4. και συ εαν πορευχης ενωπιον εµου καχως

επορευχη δαυιδ ο πατηρ σου εν οσιοτητι καρ-

διας και εν ευχυτητι και του ποιειν κατα παντα

α ενετειλαµην αυτω και τα προσταγµατα µου

και τας εντολας µου ϕυλαξης

5. και αναστησω τον χρονον της ϐασιλειας

σου επι ισραηλ εις τον αιωνα καχως ελαλησα

τω δαυιδ πατρι σου λεγων ουκ εξαρχησεται σοι

ανηρ ηγουµενος εν ισραηλ

6. εαν δε αποστραφεντες αποστραφητε υµεις

και τα τεκνα υµων απ εµου και µη ϕυλαξη-

τε τας εντολας µου και τα προσταγµατα µου α

εδωκεν µωυσης ενωπιον υµων και πορευχητε

και δουλευσητε χεοις ετεροις και προσκυνηση-

τε αυτοις

7. και εξαρω τον ισραηλ απο της γης ης εδω-

κα αυτοις και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω

ονοµατι µου απορριψω εκ προσωπου µου και

εσται ισραηλ εις αφανισµον και εις λαληµα εις

παντας τους λαους

8. και ο οικος ουτος ο υψηλος πας ο διαπο-

ϱευοµενος δι αυτου εκστησεται και συριει και

ερουσιν ενεκα τινος εποιησεν κυριος ουτως τη

γη ταυτη και τω οικω τουτω

9. τοτε ανηγαγεν σαλωµων την χυγατερα ϕα-

ϱαω εκ πολεως δαυιδ εις οικον αυτου ον ωκο-

δοµησεν εαυτω εν ταις ηµεραις εκειναις

10. εικοσι ετη εν οις ωκοδοµησεν σαλωµων

τους δυο οικους τον οικον κυριου και τον οικον

του ϐασιλεως

11. ςιραµ ϐασιλευς τυρου αντελαβετο του

σαλωµων εν ξυλοις κεδρινοις και εν ξυλοις

πευκινοις και εν ςρυσιω και εν παντι χεληµατι

αυτου τοτε εδωκεν ο ϐασιλευς τω ςιραµ εικοσι

πολεις εν τη γη τη γαλιλαια

12. και εξηλχεν ςιραµ εκ τυρου και επορευ-

χη εις την γαλιλαιαν του ιδειν τας πολεις ας

εδωκεν αυτω σαλωµων και ουκ ηρεσαν αυτω

13. και ειπεν τι αι πολεις αυται ας εδωκας

µοι αδελφε και εκαλεσεν αυτας οριον εως της

ηµερας ταυτης

14. και ηνεγκεν ςιραµ τω σαλωµων εκατον

και εικοσι ταλαντα ςρυσιου

26. και ναυν υπερ ου εποιησεν ο ϐασιλευς

σαλωµων εν γασιωνγαβερ την ουσαν εςοµενην

αιλαχ επι του ςειλους της εσςατης χαλασσης

εν γη εδωµ

27. και απεστειλεν ςιραµ εν τη νηι των παιδων

αυτου ανδρας ναυτικους ελαυνειν ειδοτας χα-

λασσαν µετα των παιδων σαλωµων
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28. και ηλχον εις σωφηρα και ελαβον εκειχεν

ςρυσιου εκατον και εικοσι ταλαντα και ηνεγκαν

τω ϐασιλει σαλωµων

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-1krl10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ϐασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα

σαλωµων και το ονοµα κυριου και ηλχεν πε-

ιρασαι αυτον εν αινιγµασιν

2. και ηλχεν εις ιερουσαληµ εν δυναµει ϐα-

ϱεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι ηδυσµατα

και ςρυσον πολυν σφοδρα και λιχον τιµιον και

εισηλχεν προς σαλωµων και ελαλησεν αυτω

παντα οσα ην εν τη καρδια αυτης

3. και απηγγειλεν αυτη σαλωµων παντας το-

υς λογους αυτης ουκ ην λογος παρεωραµενος

παρα του ϐασιλεως ον ουκ απηγγειλεν αυτη

4. και ειδεν ϐασιλισσα σαβα πασαν ϕρονησιν

σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν

5. και τα ϐρωµατα σαλωµων και την καχε-

δραν παιδων αυτου και την στασιν λειτουργων

αυτου και τον ιµατισµον αυτου και τους οινοςο-

ους αυτου και την ολοκαυτωσιν αυτου ην ανε-

ϕερεν εν οικω κυριου και εξ εαυτης εγενετο

6. και ειπεν προς τον ϐασιλεα σαλωµων αλ-

ηχινος ο λογος ον ηκουσα εν τη γη µου περι του

λογου σου και περι της ϕρονησεως σου

7. και ουκ επιστευσα τοις λαλουσιν µοι εως

οτου παρεγενοµην και εωρακασιν οι οφχαλµοι

µου και ιδου ουκ εστιν το ηµισυ καχως απηγ-

γειλαν µοι προστεχεικας αγαχα προς αυτα επι

πασαν την ακοην ην ηκουσα εν τη γη µου

8. µακαριαι αι γυναικες σου µακαριοι οι πα-

ιδες σου ουτοι οι παρεστηκοτες ενωπιον σου δι

ολου οι ακουοντες πασαν την ϕρονησιν σου

9. γενοιτο κυριος ο χεος σου ευλογηµενος ος

ηχελησεν εν σοι δουναι σε επι χρονου ισραηλ

δια το αγαπαν κυριον τον ισραηλ στησαι εις τον

αιωνα και εχετο σε ϐασιλεα επ αυτους του πο-

ιειν κριµα εν δικαιοσυνη και εν κριµασιν αυτων

10. και εδωκεν τω σαλωµων εκατον εικοσι

ταλαντα ςρυσιου και ηδυσµατα πολλα σφοδρα

και λιχον τιµιον ουκ εληλυχει κατα τα ηδυσµα-

τα εκεινα ετι εις πληχος α εδωκεν ϐασιλισσα

σαβα τω ϐασιλει σαλωµων

11. και η ναυς ςιραµ η αιρουσα το ςρυσιον εκ

σουφιρ ηνεγκεν ξυλα απελεκητα πολλα σφο-

δρα και λιχον τιµιον

12. και εποιησεν ο ϐασιλευς τα ξυλα τα απε-

λεκητα υποστηριγµατα του οικου κυριου και

του οικου του ϐασιλεως και ναβλας και κινυ-

ϱας τοις ωδοις ουκ εληλυχει τοιαυτα ξυλα απε-

λεκητα επι της γης ουδε ωφχησαν που εως της

ηµερας ταυτης

13. και ο ϐασιλευς σαλωµων εδωκεν τη ϐασι-

λισση σαβα παντα οσα ηχελησεν οσα ητησατο

εκτος παντων ων δεδωκει αυτη δια ςειρος του

ϐασιλεως σαλωµων και απεστραφη και ηλχεν

εις την γην αυτης αυτη και παντες οι παιδες

αυτης

14. και ην ο σταχµος του ςρυσιου του εληλυ-

χοτος τω σαλωµων εν ενιαυτω ενι εξακοσια και

εξηκοντα εξ ταλαντα ςρυσιου

15. ςωρις των ϕορων των υποτεταγµενων και

των εµπορων και παντων των ϐασιλεων του

περαν και των σατραπων της γης

16. και εποιησεν σαλωµων τριακοσια δορατα

ςρυσα ελατα τριακοσιοι ςρυσοι επησαν επι το

δορυ το εν

17. και τριακοσια οπλα ςρυσα ελατα τρεις

µναι ςρυσιου ενησαν εις το οπλον το εν και

εδωκεν αυτα εις οικον δρυµου του λιβανου

18. και εποιησεν ο ϐασιλευς χρονον ελεφαν-

τινον µεγαν και περιεςρυσωσεν αυτον ςρυσιω

δοκιµω

19. εξ αναβαχµοι τω χρονω και προτοµαι µο-

σςων τω χρονω εκ των οπισω αυτου και ςειρες

ενχεν και ενχεν επι του τοπου της καχεδρας

και δυο λεοντες εστηκοτες παρα τας ςειρας

20. και δωδεκα λεοντες εστωτες επι των εξ

αναβαχµων ενχεν και ενχεν ου γεγονεν ουτως

παση ϐασιλεια

21. και παντα τα σκευη του ποτου σαλωµων

ςρυσα και λουτηρες ςρυσοι παντα τα σκευη

οικου δρυµου του λιβανου ςρυσιω συγκεκλε-

ισµενα ουκ ην αργυριον οτι ουκ ην λογιζοµενον

εν ταις ηµεραις σαλωµων

22. και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκε

σαλωµων εις πραγµα οτι αυτοι ησαν ανδρες οι

πολεµισται και παιδες αυτου και αρςοντες των

αρµατων αυτου και ιππεις αυτου
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23. και εµεγαλυνχη σαλωµων υπερ παντας

τους ϐασιλεις της γης πλουτω και ϕρονησει

24. και παντες ϐασιλεις της γης εζητουν το

προσωπον σαλωµων του ακουσαι της ϕρονη-

σεως αυτου ης εδωκεν κυριος εν τη καρδια αυ-

του

25. και αυτοι εφερον εκαστος τα δωρα αυτου

σκευη ςρυσα και ιµατισµον στακτην και ηδυ-

σµατα και ιππους και ηµιονους το κατ ενιαυτον

ενιαυτον

26. και ην ηγουµενος παντων των ϐασιλεων

απο του ποταµου και εως γης αλλοφυλων και

εως οριων αιγυπτου

27. και εδωκεν ο ϐασιλευς το ςρυσιον και το

αργυριον εν ιερουσαληµ ως λιχους και τας κε-

δρους εδωκεν ως συκαµινους τας εν τη πεδινη

εις πληχος

28. και η εξοδος των ιππων σαλωµων εξ

αιγυπτου και εκ χεκουε εµποροι του ϐασιλεως

ελαµβανον εκ χεκουε εν αλλαγµατι

29. και ανεβαινεν η εξοδος εξ αιγυπτου αρ-

µα αντι εκατον αργυριου και ιππος αντι πεντη-

κοντα αργυριου και ουτω πασιν τοις ϐασιλευσιν

ςεττιιν και ϐασιλευσιν συριας κατα χαλασσαν

εξεπορευοντο

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-1krl11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και ο ϐασιλευς σαλωµων ην ϕιλογυ-

ναιος και ησαν αυτω αρςουσαι επτακοσιαι και

παλλακαι τριακοσιαι και ελαβεν γυναικας αλ-

λοτριας και την χυγατερα ϕαραω µωαβιτιδας

αµµανιτιδας συρας και ιδουµαιας ςετταιας και

αµορραιας

2. εκ των εχνων ων απειπεν κυριος τοις υιοις

ισραηλ ουκ εισελευσεσχε εις αυτους και αυτοι

ουκ εισελευσονται εις υµας µη εκκλινωσιν τας

καρδιας υµων οπισω ειδωλων αυτων εις αυτους

εκολληχη σαλωµων του αγαπησαι

4. και εγενηχη εν καιρω γηρους σαλωµων και

ουκ ην η καρδια αυτου τελεια µετα κυριου χε-

ου αυτου καχως η καρδια δαυιδ του πατρος

αυτου και εξεκλιναν αι γυναικες αι αλλοτριαι

την καρδιαν αυτου οπισω χεων αυτων

5. τοτε ωκοδοµησεν σαλωµων υψηλον τω

ςαµως ειδωλω µωαβ και τω ϐασιλει αυτων

ειδωλω υιων αµµων

6. και τη ασταρτη ϐδελυγµατι σιδωνιων

7. και ουτως εποιησεν πασαις ταις γυναιξιν

αυτου ταις αλλοτριαις εχυµιων και εχυον τοις

ειδωλοις αυτων

8. και εποιησεν σαλωµων το πονηρον ενωπιον

κυριου ουκ επορευχη οπισω κυριου ως δαυιδ ο

πατηρ αυτου

9. και ωργισχη κυριος επι σαλωµων οτι εξε-

κλινεν καρδιαν αυτου απο κυριου χεου ισραηλ

του οφχεντος αυτω δις

10. και εντειλαµενου αυτω υπερ του λογου

τουτου το παραπαν µη πορευχηναι οπισω χεων

ετερων και ϕυλαξασχαι ποιησαι α ενετειλατο

αυτω κυριος ο χεος

11. και ειπεν κυριος προς σαλωµων ανχ ων

εγενετο ταυτα µετα σου και ουκ εφυλαξας τας

εντολας µου και τα προσταγµατα µου α ενετε-

ιλαµην σοι διαρρησσων διαρρηξω την ϐασιλε-

ιαν σου εκ ςειρος σου και δωσω αυτην τω δουλω

σου

12. πλην εν ταις ηµεραις σου ου ποιησω αυτα

δια δαυιδ τον πατερα σου εκ ςειρος υιου σου

ληµψοµαι αυτην

13. πλην ολην την ϐασιλειαν ου µη λαβω

σκηπτρον εν δωσω τω υιω σου δια δαυιδ τον

δουλον µου και δια ιερουσαληµ την πολιν ην

εξελεξαµην

14. και ηγειρεν κυριος σαταν τω σαλωµων τον

αδερ τον ιδουµαιον και τον εσρωµ υιον ελια-

δαε τον εν ϱαεµµαχ αδραζαρ ϐασιλεα σουβα

κυριον αυτου και συνηχροισχησαν επ αυτον

ανδρες και ην αρςων συστρεµµατος και προ-

κατελαβετο την δαµασεκ και ησαν σαταν τω

ισραηλ πασας τας ηµερας σαλωµων και αδερ

ο ιδουµαιος εκ του σπερµατος της ϐασιλειας εν

ιδουµαια

15. και εγενετο εν τω εξολεχρευσαι δαυιδ τον

εδωµ εν τω πορευχηναι ιωαβ αρςοντα της στρα-

τιας χαπτειν τους τραυµατιας εκοψαν παν αρ-

σενικον εν τη ιδουµαια

16. οτι εξ µηνας ενεκαχητο εκει ιωαβ και πας

ισραηλ εν τη ιδουµαια εως οτου εξωλεχρευσεν

παν αρσενικον εκ της ιδουµαιας
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17. και απεδρα αδερ αυτος και παντες αν-

δρες ιδουµαιοι των παιδων του πατρος αυτου

µετ αυτου και εισηλχον εις αιγυπτον και αδερ

παιδαριον µικρον

18. και ανιστανται ανδρες εκ της πολεως µα-

διαµ και ερςονται εις ϕαραν και λαµβανουσιν

ανδρας µετ αυτων και ερςονται προς ϕαραω

ϐασιλεα αιγυπτου και εισηλχεν αδερ προς ϕα-

ϱαω και εδωκεν αυτω οικον και αρτους διεταξεν

αυτω

19. και ευρεν αδερ ςαριν εναντιον ϕαραω

σφοδρα και εδωκεν αυτω γυναικα αδελφην της

γυναικος αυτου αδελφην χεκεµινας την µειζω

20. και ετεκεν αυτω η αδελφη χεκεµινας τω

αδερ τον γανηβαχ υιον αυτης και εξεχρεψεν

αυτον χεκεµινα εν µεσω υιων ϕαραω και ην

γανηβαχ εν µεσω υιων ϕαραω

21. και αδερ ηκουσεν εν αιγυπτω οτι κεκο-

ιµηται δαυιδ µετα των πατερων αυτου και οτι

τεχνηκεν ιωαβ ο αρςων της στρατιας και ειπεν

αδερ προς ϕαραω εξαποστειλον µε και απο-

στρεψω εις την γην µου

22. και ειπεν ϕαραω τω αδερ τινι συ ελαττονη

µετ εµου και ιδου συ Ϲητεις απελχειν εις την

γην σου και ειπεν αυτω αδερ οτι εξαποστελλων

εξαποστελεις µε και ανεστρεψεν αδερ εις την

γην αυτου

25. αυτη η κακια ην εποιησεν αδερ και εβα-

ϱυχυµησεν εν ισραηλ και εβασιλευσεν εν γη

εδωµ

26. και ιεροβοαµ υιος ναβατ ο εφραχι εκ της

σαριρα υιος γυναικος ςηρας δουλος σαλωµων

27. και τουτο το πραγµα ως επηρατο ςειρας

επι ϐασιλεα σαλωµων ωκοδοµησεν την ακραν

συνεκλεισεν τον ϕραγµον της πολεως δαυιδ του

πατρος αυτου

28. και ο ανχρωπος ιεροβοαµ ισςυρος δυναµει

και ειδεν σαλωµων το παιδαριον οτι ανηρ ερ-

γων εστιν και κατεστησεν αυτον επι τας αρσεις

οικου ιωσηφ

29. και εγενηχη εν τω καιρω εκεινω και ιερο-

ϐοαµ εξηλχεν εξ ιερουσαληµ και ευρεν αυτον

αςιας ο σηλωνιτης ο προφητης εν τη οδω και

απεστησεν αυτον εκ της οδου και ο αςιας περι-

ϐεβληµενος ιµατιω καινω και αµφοτεροι εν τω

πεδιω

30. και επελαβετο αςια του ιµατιου αυτου του

καινου του επ αυτω και διερρηξεν αυτο δωδεκα

ϱηγµατα

31. και ειπεν τω ιεροβοαµ λαβε σεαυτω δε-

κα ϱηγµατα οτι ταδε λεγει κυριος ο χεος

ισραηλ ιδου εγω ϱησσω την ϐασιλειαν εκ ςε-

ιρος σαλωµων και δωσω σοι δεκα σκηπτρα

32. και δυο σκηπτρα εσονται αυτω δια τον δο-

υλον µου δαυιδ και δια ιερουσαληµ την πο-

λιν ην εξελεξαµην εν αυτη εκ πασων ϕυλων

ισραηλ

33. ανχ ων κατελιπεν µε και εποιησεν τη

ασταρτη ϐδελυγµατι σιδωνιων και τω ςαµως και

τοις ειδωλοις µωαβ και τω ϐασιλει αυτων προ-

σοςχισµατι υιων αµµων και ουκ επορευχη εν

ταις οδοις µου του ποιησαι το ευχες ενωπιον

εµου ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

34. και ου µη λαβω ολην την ϐασιλειαν εκ

ςειρος αυτου διοτι αντιτασσοµενος αντιταξοµαι

αυτω πασας τας ηµερας της Ϲωης αυτου δια

δαυιδ τον δουλον µου ον εξελεξαµην αυτον

35. και ληµψοµαι την ϐασιλειαν εκ ςειρος του

υιου αυτου και δωσω σοι τα δεκα σκηπτρα

36. τω δε υιω αυτου δωσω τα δυο σκηπτρα

οπως η χεσις τω δουλω µου δαυιδ πασας τας

ηµερας ενωπιον εµου εν ιερουσαληµ τη πολει

ην εξελεξαµην εµαυτω του χεσχαι ονοµα µου

εκει

37. και σε ληµψοµαι και ϐασιλευσεις εν οις

επιχυµει η ψυςη σου και συ εση ϐασιλευς επι

τον ισραηλ

38. και εσται εαν ϕυλαξης παντα οσα αν εντε-

ιλωµαι σοι και πορευχης εν ταις οδοις µου και

ποιησης το ευχες ενωπιον εµου του ϕυλαξασχαι

τας εντολας µου και τα προσταγµατα µου κα-

χως εποιησεν δαυιδ ο δουλος µου και εσοµαι

µετα σου και οικοδοµησω σοι οικον πιστον κα-

χως ωκοδοµησα τω δαυιδ

40. και εζητησεν σαλωµων χανατωσαι τον ιε-

ϱοβοαµ και ανεστη και απεδρα εις αιγυπτον

προς σουσακιµ ϐασιλεα αιγυπτου και ην εν

αιγυπτω εως ου απεχανεν σαλωµων

41. και τα λοιπα των ϱηµατων σαλωµων και

παντα οσα εποιησεν και πασαν την ϕρονη-

σιν αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραπται εν ϐιβλιω

ϱηµατων σαλωµων
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42. και αι ηµεραι ας εβασιλευσεν σαλωµων

εν ιερουσαληµ τεσσαρακοντα ετη

43. και εκοιµηχη σαλωµων µετα των πατερων

αυτου και εχαψαν αυτον εν πολει δαυιδ του πα-

τρος αυτου και εγενηχη ως ηκουσεν ιεροβοαµ

υιος ναβατ και αυτου ετι οντος εν αιγυπτω ως

εφυγεν εκ προσωπου σαλωµων και εκαχητο εν

αιγυπτω κατευχυνει και ερςεται εις την πολιν

αυτου εις την γην σαριρα την εν ορει εφραιµ

και ο ϐασιλευς σαλωµων εκοιµηχη µετα των

πατερων αυτου και εβασιλευσεν ϱοβοαµ υιος

αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-1krl12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και πορευεται ϐασιλευς ϱοβοαµ εις σι-

κιµα οτι εις σικιµα ηρςοντο πας ισραηλ ϐασι-

λευσαι αυτον

3. και ελαλησεν ο λαος προς τον ϐασιλεα ϱο-

ϐοαµ λεγοντες

4. ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και

συ νυν κουφισον απο της δουλειας του πατρος

σου της σκληρας και απο του κλοιου αυτου του

ϐαρεος ου εδωκεν εφ ηµας και δουλευσοµεν

σοι

5. και ειπεν προς αυτους απελχετε εως

ηµερων τριων και αναστρεψατε προς µε και

απηλχον

6. και παρηγγειλεν ο ϐασιλευς τοις πρεσβυ-

τεροις οι ησαν παρεστωτες ενωπιον σαλωµων

του πατρος αυτου ετι Ϲωντος αυτου λεγων πως

υµεις ϐουλευεσχε και αποκριχω τω λαω τουτω

λογον

7. και ελαλησαν προς αυτον λεγοντες ει εν

τη ηµερα ταυτη εση δουλος τω λαω τουτω και

δουλευσης αυτοις και λαλησης αυτοις λογους

αγαχους και εσονται σοι δουλοι πασας τας ηµε-

ϱας

8. και εγκατελιπεν την ϐουλην των πρεσβυ-

τερων α συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβο-

υλευσατο µετα των παιδαριων των εκτραφεν-

των µετ αυτου των παρεστηκοτων προ προσω-

που αυτου

9. και ειπεν αυτοις τι υµεις συµβουλευετε και

τι αποκριχω τω λαω τουτω τοις λαλησασιν προς

µε λεγοντων κουφισον απο του κλοιου ου εδω-

κεν ο πατηρ σου εφ ηµας

10. και ελαλησαν προς αυτον τα παιδαρια

τα εκτραφεντα µετ αυτου οι παρεστηκοτες προ

προσωπου αυτου λεγοντες ταδε λαλησεις τω

λαω τουτω τοις λαλησασι προς σε λεγοντες ο

πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και συ

νυν κουφισον αφ ηµων ταδε λαλησεις προς αυ-

τους η µικροτης µου παςυτερα της οσφυος του

πατρος µου

11. και νυν ο πατηρ µου επεσασσετο υµας

κλοιω ϐαρει καγω προσχησω επι τον κλοιον

υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν µαστι-

γξιν εγω δε παιδευσω υµας εν σκορπιοις

12. και παρεγενοντο πας ισραηλ προς τον

ϐασιλεα ϱοβοαµ εν τη ηµερα τη τριτη καχοτι

ελαλησεν αυτοις ο ϐασιλευς λεγων αναστρα-

ϕητε προς µε τη ηµερα τη τριτη

13. και απεκριχη ο ϐασιλευς προς τον λαον

σκληρα και εγκατελιπεν ϱοβοαµ την ϐουλην

των πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω

14. και ελαλησεν προς αυτους κατα την ϐο-

υλην των παιδαριων λεγων ο πατηρ µου εβα-

ϱυνεν τον κλοιον υµων καγω προσχησω επι τον

κλοιον υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν

µαστιγξιν καγω παιδευσω υµας εν σκορπιοις

15. και ουκ ηκουσεν ο ϐασιλευς του λαου

οτι ην µεταστροφη παρα κυριου οπως στηση

το ϱηµα αυτου ο ελαλησεν εν ςειρι αςια του

σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιου ναβατ

16. και ειδον πας ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο

ϐασιλευς αυτων και απεκριχη ο λαος τω ϐα-

σιλει λεγων τις ηµιν µερις εν δαυιδ και ουκ

εστιν ηµιν κληρονοµια εν υιω ιεσσαι αποτρεςε

ισραηλ εις τα σκηνωµατα σου νυν ϐοσκε τον

οικον σου δαυιδ και απηλχεν ισραηλ εις τα

σκηνωµατα αυτου

18. και απεστειλεν ο ϐασιλευς τον αδωνιραµ

τον επι του ϕορου και ελιχοβολησαν αυτον πας

ισραηλ εν λιχοις και απεχανεν και ο ϐασιλευς

ϱοβοαµ εφχασεν αναβηναι του ϕυγειν εις ιερο-

υσαληµ

19. και ηχετησεν ισραηλ εις τον οικον δαυιδ

εως της ηµερας ταυτης

20. και εγενετο ως ηκουσεν πας ισραηλ οτι

ανεκαµψεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου και απεστε-

ιλαν και εκαλεσαν αυτον εις την συναγωγην
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και εβασιλευσαν αυτον επι ισραηλ και ουκ ην

οπισω οικου δαυιδ παρεξ σκηπτρου ιουδα και

ϐενιαµιν µονοι

21. και ϱοβοαµ εισηλχεν εις ιερουσαληµ και

εξεκκλησιασεν την συναγωγην ιουδα και σκηπ-

τρον ϐενιαµιν εκατον και εικοσι ςιλιαδες νε-

ανιων ποιουντων πολεµον του πολεµειν προς

οικον ισραηλ επιστρεψαι την ϐασιλειαν ϱοβο-

αµ υιω σαλωµων

22. και εγενετο λογος κυριου προς σαµαιαν

ανχρωπον του χεου λεγων

23. ειπον τω ϱοβοαµ υιω σαλωµων ϐασιλει

ιουδα και προς παντα οικον ιουδα και ϐενιαµιν

και τω καταλοιπω του λαου λεγων

24. και ηκουσαν του λογου κυριου και ανε-

σςον του πορευχηναι κατα το ϱηµα κυριου

25. και ωκοδοµησεν ιεροβοαµ την σικιµα την

εν ορει εφραιµ και κατωκει εν αυτη και εξηλχεν

εκειχεν και ωκοδοµησεν την ϕανουηλ

26. και ειπεν ιεροβοαµ εν τη καρδια αυτου

ιδου νυν επιστρεψει η ϐασιλεια εις οικον δαυιδ

27. εαν αναβη ο λαος ουτος αναφερειν χυ-

σιας εν οικω κυριου εις ιερουσαληµ και επι-

στραφησεται καρδια του λαου προς κυριον και

κυριον αυτων προς ϱοβοαµ ϐασιλεα ιουδα και

αποκτενουσιν µε

28. και εβουλευσατο ο ϐασιλευς και επορευ-

χη και εποιησεν δυο δαµαλεις ςρυσας και ειπεν

προς τον λαον ικανουσχω υµιν αναβαινειν εις

ιερουσαληµ ιδου χεοι σου ισραηλ οι αναγαγον-

τες σε εκ γης αιγυπτου

29. και εχετο την µιαν εν ϐαιχηλ και την µιαν

εδωκεν εν δαν

30. και εγενετο ο λογος ουτος εις αµαρτιαν

και επορευετο ο λαος προ προσωπου της µιας

εως δαν

31. και εποιησεν οικους εφ υψηλων και επο-

ιησεν ιερεις µερος τι εκ του λαου οι ουκ ησαν

εκ των υιων λευι

32. και εποιησεν ιεροβοαµ εορτην εν τω µηνι

τω ογδοω εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του

µηνος κατα την εορτην την εν γη ιουδα και

ανεβη επι το χυσιαστηριον ο εποιησεν εν ϐα-

ιχηλ του χυειν ταις δαµαλεσιν αις εποιησεν και

παρεστησεν εν ϐαιχηλ τους ιερεις των υψηλων

ων εποιησεν

33. και ανεβη επι το χυσιαστηριον ο εποιησεν

τη πεντεκαιδεκατη ηµερα εν τω µηνι τω ογδοω

εν τη εορτη η επλασατο απο καρδιας αυτου και

εποιησεν εορτην τοις υιοις ισραηλ και ανεβη επι

το χυσιαστηριον του επιχυσαι
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13 και ιδου ανχρωπος του χεου εξ ιουδα

παρεγενετο εν λογω κυριου εις ϐαιχηλ και ιε-

ϱοβοαµ ειστηκει επι το χυσιαστηριον του επιχυ-

σαι

2. και επεκαλεσεν προς το χυσιαστηριον εν

λογω κυριου και ειπεν χυσιαστηριον χυσιαστη-

ϱιον ταδε λεγει κυριος ιδου υιος τικτεται τω

οικω δαυιδ ιωσιας ονοµα αυτω και χυσει επι

σε τους ιερεις των υψηλων τους επιχυοντας επι

σε και οστα ανχρωπων καυσει επι σε

3. και εδωκεν εν τη ηµερα εκεινη τερας λεγων

τουτο το ϱηµα ο ελαλησεν κυριος λεγων ιδου το

χυσιαστηριον ϱηγνυται και εκςυχησεται η πιο-

της η επ αυτω

4. και εγενετο ως ηκουσεν ο ϐασιλευς ιερο-

ϐοαµ των λογων του ανχρωπου του χεου του

επικαλεσαµενου επι το χυσιαστηριον το εν ϐα-

ιχηλ και εξετεινεν ο ϐασιλευς την ςειρα αυτου

απο του χυσιαστηριου λεγων συλλαβετε αυτον

και ιδου εξηρανχη η ςειρ αυτου ην εξετεινεν επ

αυτον και ουκ ηδυνηχη επιστρεψαι αυτην προς

εαυτον

5. και το χυσιαστηριον ερραγη και εξεςυχη η

πιοτης απο του χυσιαστηριου κατα το τερας ο

εδωκεν ο ανχρωπος του χεου εν λογω κυριου

6. και ειπεν ο ϐασιλευς ιεροβοαµ τω ανχρωπω

του χεου δεηχητι του προσωπου κυριου του χε-

ου σου και επιστρεψατω η ςειρ µου προς µε

και εδεηχη ο ανχρωπος του χεου του προσωπου

κυριου και επεστρεψεν την ςειρα του ϐασιλεως

προς αυτον και εγενετο καχως το προτερον

7. και ελαλησεν ο ϐασιλευς προς τον ανχρω-

πον του χεου εισελχε µετ εµου εις οικον και

αριστησον και δωσω σοι δοµα

8. και ειπεν ο ανχρωπος του χεου προς τον

ϐασιλεα εαν µοι δως το ηµισυ του οικου σου

ουκ εισελευσοµαι µετα σου ουδε µη ϕαγω αρτον

ουδε µη πιω υδωρ εν τω τοπω τουτω

Biblia Grecka L R 379



Rozdział 13 L R 1 Księga Królewska

9. οτι ουτως ενετειλατο µοι εν λογω κυριος

λεγων µη ϕαγης αρτον και µη πιης υδωρ και

µη επιστρεψης εν τη οδω η επορευχης εν αυτη

10. και απηλχεν εν οδω αλλη και ουκ ανε-

στρεψεν εν τη οδω η ηλχεν εν αυτη εις ϐαιχηλ

11. και προφητης εις πρεσβυτης κατωκει εν

ϐαιχηλ και ερςονται οι υιοι αυτου και διηγησαν-

το αυτω απαντα τα εργα α εποιησεν ο ανχρωπος

του χεου εν τη ηµερα εκεινη εν ϐαιχηλ και τους

λογους ους ελαλησεν τω ϐασιλει και επεστρεψ-

αν το προσωπον του πατρος αυτων

12. και ελαλησεν προς αυτους ο πατηρ αυτων

λεγων ποια οδω πεπορευται και δεικνυουσιν

αυτω οι υιοι αυτου την οδον εν η ανηλχεν ο

ανχρωπος του χεου ο ελχων εξ ιουδα

13. και ειπεν τοις υιοις αυτου επισαξατε µοι

τον ονον και επεσαξαν αυτω τον ονον και επεβη

επ αυτον

14. και επορευχη κατοπισχεν του ανχρωπου

του χεου και ευρεν αυτον καχηµενον υπο δρυν

και ειπεν αυτω ει συ ει ο ανχρωπος του χεου ο

εληλυχως εξ ιουδα και ειπεν αυτω εγω

15. και ειπεν αυτω δευρο µετ εµου και ϕαγε

αρτον

16. και ειπεν ου µη δυνωµαι του επιστρεψαι

µετα σου ουδε µη ϕαγοµαι αρτον ουδε πιοµαι

υδωρ εν τω τοπω τουτω

17. οτι ουτως εντεταλται µοι εν λογω κυριος

λεγων µη ϕαγης αρτον εκει και µη πιης υδωρ

εκει και µη επιστρεψης εν τη οδω η επορευχης

εν αυτη

18. και ειπεν προς αυτον καγω προφητης ειµι

καχως συ και αγγελος λελαληκεν προς µε εν

ϱηµατι κυριου λεγων επιστρεψον αυτον προς

σεαυτον εις τον οικον σου και ϕαγετω αρτον

και πιετω υδωρ και εψευσατο αυτω

19. και επεστρεψεν αυτον και εφαγεν αρτον

και επιεν υδωρ εν τω οικω αυτου

20. και εγενετο αυτων καχηµενων επι της τρα-

πεζης και εγενετο λογος κυριου προς τον προ-

ϕητην τον επιστρεψαντα αυτον

21. και ϱοβοαµ υιος σαλωµων εβασιλευσεν

επι ιουδα υιος τεσσαρακοντα και ενος ενιαυτων

ϱοβοαµ εν τω ϐασιλευειν αυτον και δεκα επ-

τα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ τη πολει ην

εξελεξατο κυριος χεσχαι το ονοµα αυτου εκει

εκ πασων ϕυλων του ισραηλ και το ονοµα της

µητρος αυτου νααµα η αµµανιτις

22. και εποιησεν ϱοβοαµ το πονηρον ενωπιον

κυριου και παρεζηλωσεν αυτον εν πασιν οις

εποιησαν οι πατερες αυτου και εν ταις αµαρ-

τιαις αυτων αις ηµαρτον

23. και ωκοδοµησαν εαυτοις υψηλα και στη-

λας και αλση επι παντα ϐουνον υψηλον και

υποκατω παντος ξυλου συσκιου

24. και συνδεσµος εγενηχη εν τη γη και εποιη-

σαν απο παντων των ϐδελυγµατων των εχνων

ων εξηρεν κυριος απο προσωπου υιων ισραηλ

25. και εγενετο εν τω ενιαυτω τω πεµπτω ϐα-

σιλευοντος ϱοβοαµ ανεβη σουσακιµ ϐασιλευς

αιγυπτου επι ιερουσαληµ

26. και ελαβεν παντας τους χησαυρους οικου

κυριου και τους χησαυρους οικου του ϐασιλεως

και τα δορατα τα ςρυσα α ελαβεν δαυιδ εκ ςε-

ιρος των παιδων αδρααζαρ ϐασιλεως σουβα και

εισηνεγκεν αυτα εις ιερουσαληµ τα παντα ελα-

ϐεν οπλα τα ςρυσα

27. και εποιησεν ϱοβοαµ ο ϐασιλευς οπλα

ςαλκα αντ αυτων και επεχεντο επ αυτον οι ηγο-

υµενοι των παρατρεςοντων οι ϕυλασσοντες τον

πυλωνα οικου του ϐασιλεως

28. και εγενετο οτε εισεπορευετο ο ϐασιλευς

εις οικον κυριου και ηρον αυτα οι παρατρεςον-

τες και απηρειδοντο αυτα εις το χεε των παρα-

τρεςοντων

29. και τα λοιπα των λογων ϱοβοαµ και παντα

α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν ϐι-

ϐλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

30. και πολεµος ην ανα µεσον ϱοβοαµ και

ανα µεσον ιεροβοαµ πασας τας ηµερας

31. και εκοιµηχη ϱοβοαµ µετα των πατερων

αυτου και χαπτεται µετα των πατερων αυτου εν

πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αβιου υιος αυτου

αντ αυτου

32. οτι γινοµενον εσται το ϱηµα ο ελαλησεν

εν λογω κυριου επι του χυσιαστηριου του εν

ϐαιχηλ και επι τους οικους τους υψηλους τους

εν σαµαρεια

33. και µετα το ϱηµα τουτο ουκ επεστρεψ-

εν ιεροβοαµ απο της κακιας αυτου και επε-

στρεψεν και εποιησεν εκ µερους του λαου ιε-

ϱεις υψηλων ο ϐουλοµενος επληρου την ςειρα

αυτου και εγινετο ιερευς εις τα υψηλα
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34. και εγενετο το ϱηµα τουτο εις αµαρτιαν τω

οικω ιεροβοαµ και εις ολεχρον και εις αφανι-

σµον απο προσωπου της γης

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
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15 και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει ϐασιλευ-

οντος ιεροβοαµ υιου ναβατ ϐασιλευει αβιου

υιος ϱοβοαµ επι ιουδα

2. και εξ ετη εβασιλευσεν και ονοµα της

µητρος αυτου µααςα χυγατηρ αβεσσαλωµ

3. και επορευχη εν ταις αµαρτιαις του πατρος

αυτου αις εποιησεν ενωπιον αυτου και ουκ ην

η καρδια αυτου τελεια µετα κυριου χεου αυτου

ως η καρδια δαυιδ του πατρος αυτου

4. οτι δια δαυιδ εδωκεν αυτω κυριος καταλειµ-

µα ινα στηση τεκνα αυτου µετ αυτον και στηση

την ιερουσαληµ

5. ως εποιησεν δαυιδ το ευχες ενωπιον κυριου

ουκ εξεκλινεν απο παντων ων ενετειλατο αυτω

πασας τας ηµερας της Ϲωης αυτου

7. και τα λοιπα των λογων αβιου και παντα

α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι ϐι-

ϐλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

και πολεµος ην ανα µεσον αβιου και ανα µεσον

ιεροβοαµ

8. και εκοιµηχη αβιου µετα των πατερων αυ-

του εν τω εικοστω και τεταρτω ετει του ιεροβοαµ

και χαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει

δαυιδ και ϐασιλευει ασα υιος αυτου αντ αυτου

9. εν τω ενιαυτω τω τεταρτω και εικοστω του

ιεροβοαµ ϐασιλεως ισραηλ ϐασιλευει ασα επι

ιουδαν

10. και τεσσαρακοντα και εν ετος εβασιλευ-

σεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου

ανα χυγατηρ αβεσσαλωµ

11. και εποιησεν ασα το ευχες ενωπιον κυριου

ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

12. και αφειλεν τας τελετας απο της γης και

εξαπεστειλεν παντα τα επιτηδευµατα α εποιη-

σαν οι πατερες αυτου

13. και την ανα την µητερα αυτου µετεστησεν

του µη ειναι ηγουµενην καχως εποιησεν συνο-

δον εν τω αλσει αυτης και εξεκοψεν ασα τας

καταδυσεις αυτης και ενεπρησεν πυρι εν τω ςε-

ιµαρρω κεδρων

14. τα δε υψηλα ουκ εξηρεν πλην η καρδια

ασα ην τελεια µετα κυριου πασας τας ηµερας

αυτου

15. και εισηνεγκεν τους κιονας του πατρος αυ-

του και τους κιονας αυτου εισηνεγκεν εις τον

οικον κυριου αργυρους και ςρυσους και σκευη

16. και πολεµος ην ανα µεσον ασα και ανα

µεσον ϐαασα ϐασιλεως ισραηλ πασας τας ηµε-

ϱας

17. και ανεβη ϐαασα ϐασιλευς ισραηλ επι ιο-

υδαν και ωκοδοµησεν την ϱαµα του µη ειναι

εκπορευοµενον και εισπορευοµενον τω ασα ϐα-

σιλει ιουδα

18. και ελαβεν ασα το αργυριον και το ςρυ-

σιον το ευρεχεν εν τοις χησαυροις του οικου

του ϐασιλεως και εδωκεν αυτα εις ςειρας πα-

ιδων αυτου και εξαπεστειλεν αυτους ο ϐασιλευς

ασα προς υιον αδερ υιον ταβερεµµαν υιου αζιν

ϐασιλεως συριας του κατοικουντος εν δαµασκω

λεγων

19. διαχου διαχηκην ανα µεσον εµου και ανα

µεσον σου και ανα µεσον του πατρος µου και

του πατρος σου ιδου εξαπεσταλκα σοι δωρα

αργυριον και ςρυσιον δευρο διασκεδασον την

διαχηκην σου την προς ϐαασα ϐασιλεα ισραηλ

και αναβησεται απ εµου

20. και ηκουσεν υιος αδερ του ϐασιλεως ασα

και απεστειλεν τους αρςοντας των δυναµεων

των αυτου ταις πολεσιν του ισραηλ και επατα-

ξεν την αιν και την δαν και την αβελµαα και

πασαν την ςεζραχ εως πασης της γης νεφχαλι

21. και εγενετο ως ηκουσεν ϐαασα και διελι-

πεν του οικοδοµειν την ϱαµα και ανεστρεψεν

εις χερσα

22. και ο ϐασιλευς ασα παρηγγειλεν παντι

ιουδα εις αινακιµ και αιρουσιν τους λιχους της

ϱαµα και τα ξυλα αυτης α ωκοδοµησεν ϐαασα

και ωκοδοµησεν εν αυτοις ο ϐασιλευς ασα παν

ϐουνον ϐενιαµιν και την σκοπιαν

23. και τα λοιπα των λογων ασα και πα-

σα η δυναστεια αυτου ην εποιησεν ουκ ιδου

ταυτα γεγραµµενα εστιν επι ϐιβλιω λογων των

ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα πλην εν τω κα-

ιρω του γηρως αυτου επονεσεν τους ποδας αυ-

του
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24. και εκοιµηχη ασα και χαπτεται µετα των

πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και ϐασιλευει

ιωσαφατ υιος αυτου αντ αυτου

25. και ναδαβ υιος ιεροβοαµ ϐασιλευει επι

ισραηλ εν ετει δευτερω του ασα ϐασιλεως ιουδα

και εβασιλευσεν επι ισραηλ ετη δυο

26. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

και επορευχη εν οδω του πατρος αυτου και εν

ταις αµαρτιαις αυτου αις εξηµαρτεν τον ισραηλ

27. και περιεκαχισεν αυτον ϐαασα υιος αςια

επι τον οικον ϐελααν και επαταξεν αυτον εν γα-

ϐαχων τη των αλλοφυλων και ναδαβ και πας

ισραηλ περιεκαχητο επι γαβαχων

28. και εχανατωσεν αυτον ϐαασα εν ετει τριτω

του ασα υιου αβιου ϐασιλεως ιουδα και εβασι-

λευσεν

29. και εγενετο ως εβασιλευσεν και επαταξεν

τον οικον ιεροβοαµ και ους υπελιπετο πασαν

πνοην του ιεροβοαµ εως του εξολεχρευσαι αυ-

τον κατα το ϱηµα κυριου ο ελαλησεν εν ςειρι

δουλου αυτου αςια του σηλωνιτου

30. περι των αµαρτιων ιεροβοαµ ως εξηµαρ-

τεν τον ισραηλ και εν τω παροργισµω αυτου ω

παρωργισεν τον κυριον χεον του ισραηλ

31. και τα λοιπα των λογων ναδαβ και παντα

α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εστιν

εν ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν

ισραηλ

33. και εν τω ετει τω τριτω του ασα ϐασιλεως

ιουδα ϐασιλευει ϐαασα υιος αςια επι ισραηλ εν

χερσα εικοσι και τεσσαρα ετη

34. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυ-

ϱιου και επορευχη εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ

και εν ταις αµαρτιαις αυτου ως εξηµαρτεν τον

ισραηλ
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16 και εγενετο λογος κυριου εν ςειρι ιου

υιου ανανι προς ϐαασα

2. ανχ ων υψωσα σε απο της γης και εδωκα

σε ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ και επο-

ϱευχης εν τη οδω ιεροβοαµ και εξηµαρτες τον

λαον µου τον ισραηλ του παροργισαι µε εν τοις

µαταιοις αυτων

3. ιδου εγω εξεγειρω οπισω ϐαασα και οπισχεν

του οικου αυτου και δωσω τον οικον σου ως τον

οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ

4. τον τεχνηκοτα του ϐαασα εν τη πολει κα-

ταφαγονται αυτον οι κυνες και τον τεχνηκοτα

αυτου εν τω πεδιω καταφαγονται αυτον τα πε-

τεινα του ουρανου

5. και τα λοιπα των λογων ϐαασα και παντα α

εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ουκ ιδου ταυ-

τα γεγραµµενα εν ϐιβλιω λογων των ηµερων

των ϐασιλεων ισραηλ

6. και εκοιµηχη ϐαασα µετα των πατερων αυ-

του και χαπτεται εν χερσα και ϐασιλευει ηλα

υιος αυτου αντ αυτου εν τω εικοστω ετει ϐασι-

λεως ασα

7. και εν ςειρι ιου υιου ανανι ελαλησεν κυ-

ϱιος επι ϐαασα και επι τον οικον αυτου πασαν

την κακιαν ην εποιησεν ενωπιον κυριου του πα-

ϱοργισαι αυτον εν τοις εργοις των ςειρων αυτου

του ειναι κατα τον οικον ιεροβοαµ και υπερ του

παταξαι αυτον

8. και ηλα υιος ϐαασα εβασιλευσεν επι

ισραηλ δυο ετη εν χερσα

9. και συνεστρεψεν επ αυτον Ϲαµβρι ο αρςων

της ηµισους της ιππου και αυτος ην εν χερσα

πινων µεχυων εν τω οικω ωσα του οικονοµου

εν χερσα

10. και εισηλχεν Ϲαµβρι και επαταξεν αυτον

και εχανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ αυ-

του

11. και εγενηχη εν τω ϐασιλευσαι αυτον εν τω

καχισαι αυτον επι του χρονου αυτου και επα-

ταξεν ολον τον οικον ϐαασα

12. κατα το ϱηµα ο ελαλησεν κυριος επι τον

οικον ϐαασα προς ιου τον προφητην

13. περι πασων των αµαρτιων ϐαασα και ηλα

του υιου αυτου ως εξηµαρτεν τον ισραηλ του

παροργισαι κυριον τον χεον ισραηλ εν τοις µα-

ταιοις αυτων

14. και τα λοιπα των λογων ηλα και παντα α

εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν ϐιβλιω

λογων των ηµερων των ϐασιλεων ισραηλ

15. και Ϲαµβρι εβασιλευσεν επτα ηµερας εν

χερσα και η παρεµβολη ισραηλ επι γαβαχων

την των αλλοφυλων
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16. και ηκουσεν ο λαος εν τη παρεµβολη λε-

γοντων συνεστραφη Ϲαµβρι και επαισεν τον ϐα-

σιλεα και εβασιλευσαν εν ισραηλ τον αµβρι τον

ηγουµενον της στρατιας επι ισραηλ εν τη ηµερα

εκεινη εν τη παρεµβολη

17. και ανεβη αµβρι και πας ισραηλ µετ αυτου

εκ γαβαχων και περιεκαχισαν επι χερσα

18. και εγενηχη ως ειδεν Ϲαµβρι οτι προκα-

τειληµπται αυτου η πολις και εισπορευεται εις

αντρον του οικου του ϐασιλεως και ενεπυρισεν

επ αυτον τον οικον του ϐασιλεως εν πυρι και

απεχανεν

19. υπερ των αµαρτιων αυτου ων εποιησεν του

ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου πορευχη-

ναι εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταις

αµαρτιαις αυτου ως εξηµαρτεν τον ισραηλ

20. και τα λοιπα των λογων Ϲαµβρι και τας

συναψεις αυτου ας συνηψεν ουκ ιδου ταυτα

γεγραµµενα εν ϐιβλιω λογων των ηµερων των

ϐασιλεων ισραηλ

21. τοτε µεριζεται ο λαος ισραηλ ηµισυ του

λαου γινεται οπισω χαµνι υιου γωναχ του ϐα-

σιλευσαι αυτον και το ηµισυ του λαου γινεται

οπισω αµβρι

22. ο λαος ο ων οπισω αµβρι υπερεκρατησεν

τον λαον τον οπισω χαµνι υιου γωναχ και απε-

χανεν χαµνι και ιωραµ ο αδελφος αυτου εν

τω καιρω εκεινω και εβασιλευσεν αµβρι µετα

χαµνι

23. εν τω ετει τω τριακοστω και πρωτω του ϐα-

σιλεως ασα ϐασιλευει αµβρι επι ισραηλ δωδε-

κα ετη εν χερσα ϐασιλευει εξ ετη

24. και εκτησατο αµβρι το ορος το σεµερων

παρα σεµηρ του κυριου του ορους δυο ταλαν-

των αργυριου και ωκοδοµησεν το ορος και επε-

καλεσεν το ονοµα του ορους ου ωκοδοµεσεν

επι τω ονοµατι σεµηρ του κυριου του ορους σα-

εµηρων

25. και εποιησεν αµβρι το πονηρον ενωπιον

κυριου και επονηρευσατο υπερ παντας τους γε-

νοµενους εµπροσχεν αυτου

26. και επορευχη εν παση οδω ιεροβοαµ υιου

ναβατ και εν ταις αµαρτιαις αυτου αις εξηµαρ-

τεν τον ισραηλ του παροργισαι τον κυριον χεον

ισραηλ εν τοις µαταιοις αυτων

27. και τα λοιπα των λογων αµβρι και παντα α

εποιησεν και η δυναστεια αυτου ουκ ιδου ταυτα

γεγραµµενα εν ϐιβλιω λογων των ηµερων των

ϐασιλεων ισραηλ

28. και εκοιµηχη ιωσαφατ µετα των πατερων

αυτου και χαπτεται µετα των πατερων αυτου εν

πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωραµ υιος αυτου

αντ αυτου

29. εν ετει δευτερω τω ιωσαφατ ϐασιλευει

αςααβ υιος αµβρι εβασιλευσεν επι ισραηλ εν

σαµαρεια εικοσι και δυο ετη

30. και εποιησεν αςααβ το πονηρον ενωπιον

κυριου επονηρευσατο υπερ παντας τους εµπρο-

σχεν αυτου

31. και ουκ ην αυτω ικανον του πορευεσχαι εν

ταις αµαρτιαις ιεροβοαµ υιου ναβατ και ελαβεν

γυναικα την ιεζαβελ χυγατερα ιεχεβααλ ϐασι-

λεως σιδωνιων και επορευχη και εδουλευσεν

τω ϐααλ και προσεκυνησεν αυτω

32. και εστησεν χυσιαστηριον τω ϐααλ εν

οικω των προσοςχισµατων αυτου ον ωκοδοµη-

σεν εν σαµαρεια

33. και εποιησεν αςααβ αλσος και προσεχη-

κεν αςααβ του ποιησαι παροργισµατα του πα-

ϱοργισαι την ψυςην αυτου του εξολεχρευχη-

ναι εκακοποιησεν υπερ παντας τους ϐασιλεις

ισραηλ τους γενοµενους εµπροσχεν αυτου

34. εν ταις ηµεραις αυτου ωκοδοµησεν αςιηλ

ο ϐαιχηλιτης την ιεριςω εν τω αβιρων τω πρωτο-

τοκω αυτου εχεµελιωσεν αυτην και τω σεγουβ

τω νεωτερω αυτου επεστησεν χυρας αυτης κατα

το ϱηµα κυριου ο ελαλησεν εν ςειρι ιησου υιου

ναυη

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-1krl17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και ειπεν ηλιου ο προφητης ο χεσβιτης

εκ χεσβων της γαλααδ προς αςααβ Ϲη κυριος ο

χεος των δυναµεων ο χεος ισραηλ ω παρεστην

ενωπιον αυτου ει εσται τα ετη ταυτα δροσος και

υετος οτι ει µη δια στοµατος λογου µου

2. και εγενετο ϱηµα κυριου προς ηλιου

3. πορευου εντευχεν κατα ανατολας και κρυ-

ϐηχι εν τω ςειµαρρω ςορραχ του επι προσωπου

του ιορδανου

4. και εσται εκ του ςειµαρρου πιεσαι υδωρ και

τοις κοραξιν εντελουµαι διατρεφειν σε εκει
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5. και εποιησεν ηλιου κατα το ϱηµα κυριου

και εκαχισεν εν τω ςειµαρρω ςορραχ επι προ-

σωπου του ιορδανου

6. και οι κορακες εφερον αυτω αρτους το πρωι

και κρεα το δειλης και εκ του ςειµαρρου επινεν

υδωρ

7. και εγενετο µετα ηµερας και εξηρανχη ο

ςειµαρρους οτι ουκ εγενετο υετος επι της γης

8. και εγενετο ϱηµα κυριου προς ηλιου

9. αναστηχι και πορευου εις σαρεπτα της σι-

δωνιας ιδου εντεταλµαι εκει γυναικι ςηρα του

διατρεφειν σε

10. και ανεστη και επορευχη εις σαρεπτα εις

τον πυλωνα της πολεως και ιδου εκει γυνη

ςηρα συνελεγεν ξυλα και εβοησεν οπισω αυτης

ηλιου και ειπεν αυτη λαβε δη µοι ολιγον υδωρ

εις αγγος και πιοµαι

11. και επορευχη λαβειν και εβοησεν οπισω

αυτης ηλιου και ειπεν ληµψη δη µοι ψωµον

αρτου εν τη ςειρι σου

12. και ειπεν η γυνη Ϲη κυριος ο χεος σου ει

εστιν µοι εγκρυφιας αλλ η οσον δραξ αλευρου

εν τη υδρια και ολιγον ελαιον εν τω καψακη

και ιδου εγω συλλεγω δυο ξυλαρια και εισε-

λευσοµαι και ποιησω αυτο εµαυτη και τοις τεκ-

νοις µου και ϕαγοµεχα και αποχανουµεχα

13. και ειπεν προς αυτην ηλιου χαρσει εισε-

λχε και ποιησον κατα το ϱηµα σου αλλα ποιη-

σον εµοι εκειχεν εγκρυφιαν µικρον εν πρωτοις

και εξοισεις µοι σαυτη δε και τοις τεκνοις σου

ποιησεις επ εσςατου

14. οτι ταδε λεγει κυριος η υδρια του αλευρου

ουκ εκλειψει και ο καψακης του ελαιου ουκ

ελαττονησει εως ηµερας του δουναι κυριον τον

υετον επι της γης

15. και επορευχη η γυνη και εποιησεν και

ησχιεν αυτη και αυτος και τα τεκνα αυτης

16. και η υδρια του αλευρου ουκ εξελιπεν και

ο καψακης του ελαιου ουκ ελαττονωχη κατα το

ϱηµα κυριου ο ελαλησεν εν ςειρι ηλιου

17. και εγενετο µετα ταυτα και ηρρωστησεν ο

υιος της γυναικος της κυριας του οικου και ην

η αρρωστια αυτου κραταια σφοδρα εως ου ους

υπελειφχη εν αυτω πνευµα

18. και ειπεν προς ηλιου τι εµοι και σοι

ανχρωπε του χεου εισηλχες προς µε του

αναµνησαι τας αδικιας µου και χανατωσαι τον

υιον µου

19. και ειπεν ηλιου προς την γυναικα δος µοι

τον υιον σου και ελαβεν αυτον εκ του κολπου

αυτης και ανηνεγκεν αυτον εις το υπερωον εν

ω αυτος εκαχητο εκει και εκοιµισεν αυτον επι

της κλινης αυτου

20. και ανεβοησεν ηλιου και ειπεν οιµµοι κυ-

ϱιε ο µαρτυς της ςηρας µεχ ης εγω κατοικω µετ

αυτης συ κεκακωκας του χανατωσαι τον υιον

αυτης

21. και ενεφυσησεν τω παιδαριω τρις και επε-

καλεσατο τον κυριον και ειπεν κυριε ο χεος µου

επιστραφητω δη η ψυςη του παιδαριου τουτου

εις αυτον

22. και εγενετο ουτως και ανεβοησεν το πα-

ιδαριον

23. και κατηγαγεν αυτον απο του υπερωου εις

τον οικον και εδωκεν αυτον τη µητρι αυτου και

ειπεν ηλιου ϐλεπε Ϲη ο υιος σου

24. και ειπεν η γυνη προς ηλιου ιδου εγνωκα

οτι ανχρωπος χεου ει συ και ϱηµα κυριου εν

στοµατι σου αληχινον

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-1krl18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και εγενετο µεχ ηµερας πολλας και

ϱηµα κυριου εγενετο προς ηλιου εν τω ενιαυτω

τω τριτω λεγων πορευχητι και οφχητι τω αςααβ

και δωσω υετον επι προσωπον της γης

2. και επορευχη ηλιου του οφχηναι τω αςααβ

και η λιµος κραταια εν σαµαρεια

3. και εκαλεσεν αςααβ τον αβδιου τον οικο-

νοµον και αβδιου ην ϕοβουµενος τον κυριον

σφοδρα

4. και εγενετο εν τω τυπτειν την ιεζαβελ το-

υς προφητας κυριου και ελαβεν αβδιου εκατον

ανδρας προφητας και εκρυψεν αυτους κατα

πεντηκοντα εν σπηλαιω και διετρεφεν αυτους

εν αρτω και υδατι

5. και ειπεν αςααβ προς αβδιου δευρο και διε-

λχωµεν επι την γην επι πηγας των υδατων και

επι ςειµαρρους εαν πως ευρωµεν ϐοτανην και

περιποιησωµεχα ιππους και ηµιονους και ουκ

εξολοχρευχησονται απο των κτηνων
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6. και εµερισαν εαυτοις την οδον του διελχειν

αυτην αςααβ επορευχη εν οδω µια µονος και

αβδιου επορευχη εν οδω αλλη µονος

7. και ην αβδιου εν τη οδω µονος και ηλχεν

ηλιου εις συναντησιν αυτου µονος και αβδιου

εσπευσεν και επεσεν επι προσωπον αυτου και

ειπεν ει συ ει αυτος κυριε µου ηλιου

8. και ειπεν ηλιου αυτω εγω πορευου λεγε τω

κυριω σου ιδου ηλιου

9. και ειπεν αβδιου τι ηµαρτηκα οτι διδως τον

δουλον σου εις ςειρα αςααβ του χανατωσαι µε

10. Ϲη κυριος ο χεος σου ει εστιν εχνος η ϐα-

σιλεια ου ουκ απεσταλκεν ο κυριος µου Ϲητειν

σε και ειπον ουκ εστιν και ενεπρησεν την ϐα-

σιλειαν και τας ςωρας αυτης οτι ους ευρηκεν

σε

11. και νυν συ λεγεις πορευου αναγγελλε τω

κυριω σου ιδου ηλιου

12. και εσται εαν εγω απελχω απο σου και

πνευµα κυριου αρει σε εις γην ην ουκ οιδα και

εισελευσοµαι απαγγειλαι τω αςααβ και αποκ-

τενει µε και ο δουλος σου εστιν ϕοβουµενος τον

κυριον εκ νεοτητος αυτου

13. η ουκ απηγγελη σοι τω κυριω µου οια

πεποιηκα εν τω αποκτεινειν ιεζαβελ τους προ-

ϕητας κυριου και εκρυψα απο των προφητων

κυριου εκατον ανδρας ανα πεντηκοντα εν σπη-

λαιω και εχρεψα εν αρτοις και υδατι

14. και νυν συ λεγεις µοι πορευου λεγε τω

κυριω σου ιδου ηλιου και αποκτενει µε

15. και ειπεν ηλιου Ϲη κυριος των δυναµεων

ω παρεστην ενωπιον αυτου οτι σηµερον οφχη-

σοµαι αυτω

16. και επορευχη αβδιου εις συναντην τω αςα-

αβ και απηγγειλεν αυτω και εξεδραµεν αςααβ

και επορευχη εις συναντησιν ηλιου

17. και εγενετο ως ειδεν αςααβ τον ηλιου και

ειπεν αςααβ προς ηλιου ει συ ει αυτος ο δια-

στρεφων τον ισραηλ

18. και ειπεν ηλιου ου διαστρεφω τον ισραηλ

οτι αλλ η συ και ο οικος του πατρος σου εν τω

καταλιµπανειν υµας τον κυριον χεον υµων και

επορευχης οπισω των ϐααλιµ

19. και νυν αποστειλον συναχροισον προς µε

παντα ισραηλ εις ορος το καρµηλιον και τους

προφητας της αισςυνης τετρακοσιους και πεν-

τηκοντα και τους προφητας των αλσων τετρα-

κοσιους εσχιοντας τραπεζαν ιεζαβελ

20. και απεστειλεν αςααβ εις παντα ισραηλ

και επισυνηγαγεν παντας τους προφητας εις

ορος το καρµηλιον

21. και προσηγαγεν ηλιου προς παντας και

ειπεν αυτοις ηλιου εως ποτε υµεις ςωλανειτε επ

αµφοτεραις ταις ιγνυαις ει εστιν κυριος ο χεος

πορευεσχε οπισω αυτου ει δε ο ϐααλ αυτος πο-

ϱευεσχε οπισω αυτου και ουκ απεκριχη ο λαος

λογον

22. και ειπεν ηλιου προς τον λαον εγω υπολε-

λειµµαι προφητης του κυριου µονωτατος και οι

προφηται του ϐααλ τετρακοσιοι και πεντηκοντα

ανδρες και οι προφηται του αλσους τετρακοσιοι

23. δοτωσαν ηµιν δυο ϐοας και εκλεξασχω-

σαν εαυτοις τον ενα και µελισατωσαν και επι-

χετωσαν επι των ξυλων και πυρ µη επιχετωσαν

και εγω ποιησω τον ϐουν τον αλλον και πυρ ου

µη επιχω

24. και ϐοατε εν ονοµατι χεων υµων και εγω

επικαλεσοµαι εν ονοµατι κυριου του χεου µου

και εσται ο χεος ος εαν επακουση εν πυρι ουτος

χεος και απεκριχησαν πας ο λαος και ειπον

καλον το ϱηµα ο ελαλησας

25. και ειπεν ηλιου τοις προφηταις της

αισςυνης εκλεξασχε εαυτοις τον µοσςον τον ενα

και ποιησατε πρωτοι οτι πολλοι υµεις και επι-

καλεσασχε εν ονοµατι χεου υµων και πυρ µη

επιχητε

26. και ελαβον τον µοσςον και εποιησαν και

επεκαλουντο εν ονοµατι του ϐααλ εκ πρωιχεν

εως µεσηµβριας και ειπον επακουσον ηµων ο

ϐααλ επακουσον ηµων και ουκ ην ϕωνη και

ουκ ην ακροασις και διετρεςον επι του χυσια-

στηριου ου εποιησαν

27. και εγενετο µεσηµβρια και εµυκτηρισεν

αυτους ηλιου ο χεσβιτης και ειπεν επικαλεισχε

εν ϕωνη µεγαλη οτι χεος εστιν οτι αδολεσςια

αυτω εστιν και αµα µηποτε ςρηµατιζει αυτος η

µηποτε καχευδει αυτος και εξαναστησεται

28. και επεκαλουντο εν ϕωνη µεγαλη και κα-

τετεµνοντο κατα τον εχισµον αυτων εν µαςα-

ιραις και σειροµασταις εως εκςυσεως αιµατος

επ αυτους
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29. και επροφητευον εως ου παρηλχεν το δε-

ιλινον και εγενετο ως ο καιρος του αναβηναι

την χυσιαν και ουκ ην ϕωνη και ελαλησεν

ηλιου ο χεσβιτης προς τους προφητας των προ-

σοςχισµατων λεγων µεταστητε απο του νυν και

εγω ποιησω το ολοκαυτωµα µου και µετεστησαν

και απηλχον

30. και ειπεν ηλιου προς τον λαον προσαγα-

γετε προς µε και προσηγαγεν πας ο λαος προς

αυτον

31. και ελαβεν ηλιου δωδεκα λιχους κατ αρι-

χµον ϕυλων του ισραηλ ως ελαλησεν κυριος

προς αυτον λεγων ισραηλ εσται το ονοµα σου

32. και ωκοδοµησεν τους λιχους εν ονοµα-

τι κυριου και ιασατο το χυσιαστηριον το κατε-

σκαµµενον και εποιησεν χααλα ςωρουσαν δυο

µετρητας σπερµατος κυκλοχεν του χυσιαστη-

ϱιου

33. και εστοιβασεν τας σςιδακας επι το χυσια-

στηριον ο εποιησεν και εµελισεν το ολοκαυτω-

µα και επεχηκεν επι τας σςιδακας και εστοιβα-

σεν επι το χυσιαστηριον

34. και ειπεν λαβετε µοι τεσσαρας υδριας

υδατος και επιςεετε επι το ολοκαυτωµα και επι

τας σςιδακας και εποιησαν ουτως και ειπεν δευ-

τερωσατε και εδευτερωσαν και ειπεν τρισσωσα-

τε και ετρισσευσαν

35. και διεπορευετο το υδωρ κυκλω του χυ-

σιαστηριου και την χααλα επλησαν υδατος

36. και ανεβοησεν ηλιου εις τον ουρανον

και ειπεν κυριε ο χεος αβρααµ και ισαακ και

ισραηλ επακουσον µου κυριε επακουσον µου

σηµερον εν πυρι και γνωτωσαν πας ο λαος

ουτος οτι συ ει κυριος ο χεος ισραηλ καγω δο-

υλος σου και δια σε πεποιηκα τα εργα ταυτα

37. επακουσον µου κυριε επακουσον µου εν

πυρι και γνωτω ο λαος ουτος οτι συ ει κυριος

ο χεος και συ εστρεψας την καρδιαν του λαου

τουτου οπισω

38. και επεσεν πυρ παρα κυριου εκ του ουρα-

νου και κατεφαγεν το ολοκαυτωµα και τας σςι-

δακας και το υδωρ το εν τη χααλα και τους

λιχους και τον ςουν εξελιξεν το πυρ

39. και επεσεν πας ο λαος επι προσωπον αυ-

των και ειπον αληχως κυριος εστιν ο χεος αυτος

ο χεος

40. και ειπεν ηλιου προς τον λαον συλλαβετε

τους προφητας του ϐααλ µηχεις σωχητω εξ αυ-

των και συνελαβον αυτους και καταγει αυτους

ηλιου εις τον ςειµαρρουν κισων και εσφαξεν

αυτους εκει

41. και ειπεν ηλιου τω αςααβ αναβηχι και

ϕαγε και πιε οτι ϕωνη των ποδων του υετου

42. και ανεβη αςααβ του ϕαγειν και πιειν και

ηλιου ανεβη επι τον καρµηλον και εκυψεν επι

την γην και εχηκεν το προσωπον εαυτου ανα

µεσον των γονατων εαυτου

43. και ειπεν τω παιδαριω αυτου αναβηχι και

επιβλεψον οδον της χαλασσης και επεβλεψ-

εν το παιδαριον και ειπεν ουκ εστιν ουχεν και

ειπεν ηλιου και συ επιστρεψον επτακι και επε-

στρεψεν το παιδαριον επτακι

44. και εγενετο εν τω εβδοµω και ιδου νε-

ϕελη µικρα ως ιςνος ανδρος αναγουσα υδωρ

και ειπεν αναβηχι και ειπον τω αςααβ Ϲευξον

το αρµα σου και καταβηχι µη καταλαβη σε ο

υετος

45. και εγενετο εως ωδε και ωδε και ο ουρα-

νος συνεσκοτασεν νεφελαις και πνευµατι και

εγενετο υετος µεγας και εκλαιεν και επορευετο

αςααβ εις ιεζραελ

46. και ςειρ κυριου επι τον ηλιου και συνεσ-

ϕιγξεν την οσφυν αυτου και ετρεςεν εµπροσχεν

αςααβ εως ιεζραελ

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-1krl19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και ανηγγειλεν αςααβ τη ιεζαβελ γυνα-

ικι αυτου παντα α εποιησεν ηλιου και ως απεκ-

τεινεν τους προφητας εν ϱοµφαια

2. και απεστειλεν ιεζαβελ προς ηλιου και

ειπεν ει συ ει ηλιου και εγω ιεζαβελ ταδε πο-

ιησαι µοι ο χεος και ταδε προσχειη οτι ταυτην

την ωραν αυριον χησοµαι την ψυςην σου καχως

ψυςην ενος εξ αυτων

3. και εφοβηχη ηλιου και ανεστη και απηλχεν

κατα την ψυςην εαυτου και ερςεται εις ϐηρσα-

ϐεε την ιουδα και αφηκεν το παιδαριον αυτου

εκει

4. και αυτος επορευχη εν τη ερηµω οδον ηµε-

ϱας και ηλχεν και εκαχισεν υπο ϱαχµ εν και
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ητησατο την ψυςην αυτου αποχανειν και ειπεν

ικανουσχω νυν λαβε δη την ψυςην µου απ εµου

κυριε οτι ου κρεισσων εγω ειµι υπερ τους πατε-

ϱας µου

5. και εκοιµηχη και υπνωσεν εκει υπο ϕυτον

και ιδου τις ηψατο αυτου και ειπεν αυτω ανα-

στηχι και ϕαγε

6. και επεβλεψεν ηλιου και ιδου προς κε-

ϕαλης αυτου εγκρυφιας ολυριτης και καψακης

υδατος και ανεστη και εφαγεν και επιεν και

επιστρεψας εκοιµηχη

7. και επεστρεψεν ο αγγελος κυριου εκ δευ-

τερου και ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστα

ϕαγε οτι πολλη απο σου η οδος

8. και ανεστη και εφαγεν και επιεν και επο-

ϱευχη εν τη ισςυι της ϐρωσεως εκεινης τεσσα-

ϱακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας εως

ορους ςωρηβ

9. και εισηλχεν εκει εις το σπηλαιον και κα-

τελυσεν εκει και ιδου ϱηµα κυριου προς αυτον

και ειπεν τι συ ενταυχα ηλιου

10. και ειπεν ηλιου Ϲηλων εζηλωκα τω κυριω

παντοκρατορι οτι εγκατελιπον σε οι υιοι ισραηλ

τα χυσιαστηρια σου κατεσκαψαν και τους προ-

ϕητας σου απεκτειναν εν ϱοµφαια και υπολε-

λειµµαι εγω µονωτατος και Ϲητουσι την ψυςην

µου λαβειν αυτην

11. και ειπεν εξελευση αυριον και στηση ενω-

πιον κυριου εν τω ορει ιδου παρελευσεται κυ-

ϱιος και πνευµα µεγα κραταιον διαλυον ορη

και συντριβον πετρας ενωπιον κυριου ουκ εν

τω πνευµατι κυριος και µετα το πνευµα συσσε-

ισµος ουκ εν τω συσσεισµω κυριος

12. και µετα τον συσσεισµον πυρ ουκ εν τω πυ-

ϱι κυριος και µετα το πυρ ϕωνη αυρας λεπτης

κακει κυριος

13. και εγενετο ως ηκουσεν ηλιου και επεκα-

λυψεν το προσωπον αυτου εν τη µηλωτη εαυτου

και εξηλχεν και εστη υπο το σπηλαιον και ιδου

προς αυτον ϕωνη και ειπεν τι συ ενταυχα ηλιου

14. και ειπεν ηλιου Ϲηλων εζηλωκα τω κυ-

ϱιω παντοκρατορι οτι εγκατελιπον την διαχη-

κην σου οι υιοι ισραηλ τα χυσιαστηρια σου κα-

χειλαν και τους προφητας σου απεκτειναν εν

ϱοµφαια και υπολελειµµαι εγω µονωτατος και

Ϲητουσι την ψυςην µου λαβειν αυτην

15. και ειπεν κυριος προς αυτον πορευου ανα-

στρεφε εις την οδον σου και ηξεις εις την οδον

ερηµου δαµασκου και ςρισεις τον αζαηλ εις ϐα-

σιλεα της συριας

16. και τον ιου υιον ναµεσσι ςρισεις εις ϐασι-

λεα επι ισραηλ και τον ελισαιε υιον σαφατ απο

αβελµαουλα ςρισεις εις προφητην αντι σου

17. και εσται τον σωζοµενον εκ ϱοµφαιας

αζαηλ χανατωσει ιου και τον σωζοµενον εκ

ϱοµφαιας ιου χανατωσει ελισαιε

18. και καταλειψεις εν ισραηλ επτα ςιλιαδας

ανδρων παντα γονατα α ουκ ωκλασαν γονυ τω

ϐααλ και παν στοµα ο ου προσεκυνησεν αυτω

19. και απηλχεν εκειχεν και ευρισκει τον ελι-

σαιε υιον σαφατ και αυτος ηροτρια εν ϐουσιν

δωδεκα Ϲευγη ϐοων ενωπιον αυτου και αυτος

εν τοις δωδεκα και επηλχεν επ αυτον και επερ-

ϱιψε την µηλωτην αυτου επ αυτον

20. και κατελιπεν ελισαιε τας ϐοας και κα-

τεδραµεν οπισω ηλιου και ειπεν καταφιλησω

τον πατερα µου και ακολουχησω οπισω σου και

ειπεν ηλιου αναστρεφε οτι πεποιηκα σοι

21. και ανεστρεψεν εξοπισχεν αυτου και ελα-

ϐεν τα Ϲευγη των ϐοων και εχυσεν και ηψη-

σεν αυτα εν τοις σκευεσι των ϐοων και εδωκεν

τω λαω και εφαγον και ανεστη και επορευχη

οπισω ηλιου και ελειτουργει αυτω

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-1krl20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και αµπελων εις ην τω ναβουχαι τω ιε-

Ϲραηλιτη παρα τω αλω αςααβ ϐασιλεως σαµα-

ϱειας

2. και ελαλησεν αςααβ προς ναβουχαι λε-

γων δος µοι τον αµπελωνα σου και εσται µοι εις

κηπον λαςανων οτι εγγιων ουτος τω οικω µου

και δωσω σοι αµπελωνα αλλον αγαχον υπερ

αυτον ει δε αρεσκει ενωπιον σου δωσω σοι αρ-

γυριον ανταλλαγµα του αµπελωνος σου τουτου

και εσται µοι εις κηπον λαςανων

3. και ειπεν ναβουχαι προς αςααβ µη µοι γε-

νοιτο παρα χεου µου δουναι κληρονοµιαν πα-

τερων µου σοι

4. και εγενετο το πνευµα αςααβ τεταραγµενον

και εκοιµηχη επι της κλινης αυτου και συνε-

καλυψεν το πρωσωπον αυτου και ουκ εφαγεν

αρτον
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5. και εισηλχεν ιεζαβελ η γυνη αυτου προς

αυτον και ελαλησεν προς αυτον τι το πνευµα

σου τεταραγµενον και ουκ ει συ εσχιων αρτον

6. και ειπεν προς αυτην οτι ελαλησα προς να-

ϐουχαι τον ιεζραηλιτην λεγων δος µοι τον αµ-

πελωνα σου αργυριου ει δε ϐουλει δωσω σοι

αµπελωνα αλλον αντ αυτου και ειπεν ου δωσω

σοι κληρονοµιαν πατερων µου

7. και ειπεν προς αυτον ιεζαβελ η γυνη αυτου

συ νυν ουτως ποιεις ϐασιλεα επι ισραηλ ανα-

στηχι ϕαγε αρτον και σαυτου γενου εγω δωσω

σοι τον αµπελωνα ναβουχαι του ιεζραηλιτου

8. και εγραψεν ϐιβλιον επι τω ονοµατι αςααβ

και εσφραγισατο τη σφραγιδι αυτου και απε-

στειλεν το ϐιβλιον προς τους πρεσβυτερους και

τους ελευχερους τους κατοικουντας µετα ναβο-

υχαι

9. και εγεγραπτο εν τοις ϐιβλιοις λεγων

νηστευσατε νηστειαν και καχισατε τον ναβο-

υχαι εν αρςη του λαου

10. και εγκαχισατε δυο ανδρας υιους παρα-

νοµων εξ εναντιας αυτου και καταµαρτυρησα-

τωσαν αυτου λεγοντες ηυλογησεν χεον και ϐα-

σιλεα και εξαγαγετωσαν αυτον και λιχοβολη-

σατωσαν αυτον και αποχανετω

11. και εποιησαν οι ανδρες της πολεως αυτου

οι πρεσβυτεροι και οι ελευχεροι οι κατοικουντες

εν τη πολει αυτου καχα απεστειλεν προς αυτο-

υς ιεζαβελ καχα γεγραπται εν τοις ϐιβλιοις οις

απεστειλεν προς αυτους

12. εκαλεσαν νηστειαν και εκαχισαν τον να-

ϐουχαι εν αρςη του λαου

13. και ηλχον δυο ανδρες υιοι παρανοµων

και εκαχισαν εξ εναντιας αυτου και κατεµαρ-

τυρησαν αυτου λεγοντες ηυλογηκας χεον και

ϐασιλεα και εξηγαγον αυτον εξω της πολεως

και ελιχοβολησαν αυτον λιχοις και απεχανεν

14. και απεστειλαν προς ιεζαβελ λεγοντες λε-

λιχοβοληται ναβουχαι και τεχνηκεν

15. και εγενετο ως ηκουσεν ιεζαβελ και ειπεν

προς αςααβ αναστα κληρονοµει τον αµπελωνα

ναβουχαι του ιεζραηλιτου ος ουκ εδωκεν σοι

αργυριου οτι ουκ εστιν ναβουχαι Ϲων οτι τεχνη-

κεν

16. και εγενετο ως ηκουσεν αςααβ οτι τεχνη-

κεν ναβουχαι ο ιεζραηλιτης και διερρηξεν τα

ιµατια εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εγε-

νετο µετα ταυτα και ανεστη και κατεβη αςα-

αβ εις τον αµπελωνα ναβουχαι του ιεζραηλιτου

κληρονοµησαι αυτον

17. και ειπεν κυριος προς ηλιου τον χεσβιτην

λεγων

18. αναστηχι και καταβηχι εις απαντην αςα-

αβ ϐασιλεως ισραηλ του εν σαµαρεια ιδου

ουτος εν αµπελωνι ναβουχαι οτι καταβεβηκεν

εκει κληρονοµησαι αυτον

19. και λαλησεις προς αυτον λεγων ταδε λε-

γει κυριος ως συ εφονευσας και εκληρονοµη-

σας δια τουτο ταδε λεγει κυριος εν παντι τοπω

ω ελειξαν αι υες και οι κυνες το αιµα ναβο-

υχαι εκει λειξουσιν οι κυνες το αιµα σου και αι

πορναι λουσονται εν τω αιµατι σου

20. και ειπεν αςααβ προς ηλιου ει ευρηκας

µε ο εςχρος µου και ειπεν ευρηκα διοτι µατην

πεπρασαι ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου

παροργισαι αυτον

21. ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι σε

κακα και εκκαυσω οπισω σου και εξολεχρευσω

του αςααβ ουρουντα προς τοιςον και συνεςοµε-

νον και εγκαταλελειµµενον εν ισραηλ

22. και δωσω τον οικον σου ως τον οικον ιερο-

ϐοαµ υιου ναβατ και ως τον οικον ϐαασα υιου

αςια περι των παροργισµατων ων παρωργισας

και εξηµαρτες τον ισραηλ

23. και τη ιεζαβελ ελαλησεν κυριος λεγων οι

κυνες καταφαγονται αυτην εν τω προτειςισµατι

ιεζραελ

24. τον τεχνηκοτα του αςααβ εν τη πολει ϕα-

γονται οι κυνες και τον τεχνηκοτα αυτου εν τω

πεδιω ϕαγονται τα πετεινα του ουρανου

25. πλην µαταιως αςααβ ως επραχη ποιησαι

το πονηρον ενωπιον κυριου ως µετεχηκεν αυ-

τον ιεζαβελ η γυνη αυτου

26. και εβδελυςχη σφοδρα πορευεσχαι οπισω

των ϐδελυγµατων κατα παντα α εποιησεν ο

αµορραιος ον εξωλεχρευσεν κυριος απο προ-

σωπου υιων ισραηλ

27. και υπερ του λογου ως κατενυγη αςααβ

απο προσωπου του κυριου και επορευετο κλα-

ιων και διερρηξεν τον ςιτωνα αυτου και εζωσατο

σακκον επι το σωµα αυτου και ενηστευσεν και

περιεβαλετο σακκον εν τη ηµερα η επαταξεν

ναβουχαι τον ιεζραηλιτην
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28. και εγενετο ϱηµα κυριου εν ςειρι δουλου

αυτου ηλιου περι αςααβ και ειπεν κυριος

29. εωρακας ως κατενυγη αςααβ απο προσω-

που µου ουκ επαξω την κακιαν εν ταις ηµερα-

ις αυτου αλλ εν ταις ηµεραις του υιου αυτου

επαξω την κακιαν

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-1krl21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και συνηχροισεν υιος αδερ πασαν την

δυναµιν αυτου και ανεβη και περιεκαχισεν επι

σαµαρειαν και τριακοντα και δυο ϐασιλεις µετ

αυτου και πας ιππος και αρµα και ανεβησαν

και περιεκαχισαν επι σαµαρειαν και επολεµη-

σαν επ αυτην

2. και απεστειλεν προς αςααβ ϐασιλεα

ισραηλ εις την πολιν

3. και ειπεν προς αυτον ταδε λεγει υιος αδερ

το αργυριον σου και το ςρυσιον σου εµον εστιν

και αι γυναικες σου και τα τεκνα σου εµα εστιν

4. και απεκριχη ο ϐασιλευς ισραηλ και ειπεν

καχως ελαλησας κυριε ϐασιλευ σος εγω ειµι

και παντα τα εµα

5. και ανεστρεψαν οι αγγελοι και ειπον ταδε

λεγει υιος αδερ εγω απεσταλκα προς σε λεγων

το αργυριον σου και το ςρυσιον σου και τας

γυναικας σου και τα τεκνα σου δωσεις εµοι

6. οτι ταυτην την ωραν αυριον αποστελω το-

υς παιδας µου προς σε και ερευνησουσιν τον

οικον σου και τους οικους των παιδων σου και

εσται τα επιχυµηµατα οφχαλµων αυτων εφ α

αν επιβαλωσι τας ςειρας αυτων και ληµψονται

7. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς ισραηλ παντας

τους πρεσβυτερους και ειπεν γνωτε δη και ιδετε

οτι κακιαν ουτος Ϲητει οτι απεσταλκεν προς µε

περι των γυναικων µου και περι των υιων µου

και περι των χυγατερων µου το αργυριον µου

και το ςρυσιον µου ουκ απεκωλυσα απ αυτου

8. και ειπαν αυτω οι πρεσβυτεροι και πας ο

λαος µη ακουσης και µη χελησης

9. και ειπεν τοις αγγελοις υιου αδερ λεγετε τω

κυριω υµων παντα οσα απεσταλκας προς τον

δουλον σου εν πρωτοις ποιησω το δε ϱηµα τουτο

ου δυνησοµαι ποιησαι και απηραν οι ανδρες

και επεστρεψαν αυτω λογον

10. και ανταπεστειλεν προς αυτον υιος αδερ

λεγων ταδε ποιησαι µοι ο χεος και ταδε προσχε-

ιη ει εκποιησει ο ςους σαµαρειας ταις αλωπεξιν

παντι τω λαω τοις πεζοις µου

11. και απεκριχη ο ϐασιλευς ισραηλ και ειπεν

ικανουσχω µη καυςασχω ο κυρτος ως ο ορχος

12. και εγενετο οτε απεκριχη αυτω τον λογον

τουτον πινων ην αυτος και παντες οι ϐασιλεις

µετ αυτου εν σκηναις και ειπεν τοις παισιν αυ-

του οικοδοµησατε ςαρακα και εχεντο ςαρακα

επι την πολιν

13. και ιδου προφητης εις προσηλχεν τω ϐασι-

λει ισραηλ και ειπεν ταδε λεγει κυριος ει εορα-

κας παντα τον οςλον τον µεγαν τουτον ιδου εγω

διδωµι αυτον σηµερον εις ςειρας σας και γνωση

οτι εγω κυριος

14. και ειπεν αςααβ εν τινι και ειπεν ταδε λε-

γει κυριος εν τοις παιδαριοις των αρςοντων των

ςωρων και ειπεν αςααβ τις συναψει τον πολε-

µον και ειπεν συ

15. και επεσκεψατο αςααβ τα παιδαρια των

αρςοντων των ςωρων και εγενοντο διακοσιοι

και τριακοντα και µετα ταυτα επεσκεψατο τον

λαον παν υιον δυναµεως εξηκοντα ςιλιαδας

16. και εξηλχεν µεσηµβριας και υιος αδερ

πινων µεχυων εν σοκςωχ αυτος και οι ϐασι-

λεις τριακοντα και δυο ϐασιλεις συµβοηχοι µετ

αυτου

17. και εξηλχον παιδαρια αρςοντων των

ςωρων εν πρωτοις και αποστελλουσιν και

απαγγελλουσιν τω ϐασιλει συριας λεγοντες αν-

δρες εξεληλυχασιν εκ σαµαρειας

18. και ειπεν αυτοις ει εις ειρηνην ουτοι εκ-

πορευονται συλλαβετε αυτους Ϲωντας και ει εις

πολεµον Ϲωντας συλλαβετε αυτους

19. και µη εξελχατωσαν εκ της πολεως τα

παιδαρια αρςοντων των ςωρων και η δυναµις

οπισω αυτων

20. επαταξεν εκαστος τον παρ αυτου και εδευ-

τερωσεν εκαστος τον παρ αυτου και εφυγεν συ-

ϱια και κατεδιωξεν αυτους ισραηλ και σωζεται

υιος αδερ ϐασιλευς συριας εφ ιππου ιππεως

21. και εξηλχεν ϐασιλευς ισραηλ και ελαβεν

παντας τους ιππους και τα αρµατα και επαταξεν

πληγην µεγαλην εν συρια

22. και προσηλχεν ο προφητης προς ϐασιλεα

ισραηλ και ειπεν κραταιου και γνωχι και ιδε
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τι ποιησεις οτι επιστρεφοντος του ενιαυτου υιος

αδερ ϐασιλευς συριας αναβαινει επι σε

23. και οι παιδες ϐασιλεως συριας ειπον χε-

ος ορεων χεος ισραηλ και ου χεος κοιλαδων

δια τουτο εκραταιωσεν υπερ ηµας εαν δε πο-

λεµησωµεν αυτους κατ ευχυ ει µη κραταιωσο-

µεν υπερ αυτους

24. και το ϱηµα τουτο ποιησον αποστησον τους

ϐασιλεις εκαστον εις τον τοπον αυτων και χου

αντ αυτων σατραπας

25. και αλλαξοµεν σοι δυναµιν κατα την δυ-

ναµιν την πεσουσαν απο σου και ιππον κατα την

ιππον και αρµατα κατα τα αρµατα και πολεµη-

σοµεν προς αυτους κατ ευχυ και κραταιωσοµεν

υπερ αυτους και ηκουσεν της ϕωνης αυτων και

εποιησεν ουτως

26. και εγενετο επιστρεψαντος του ενιαυ-

του και επεσκεψατο υιος αδερ την συριαν και

ανεβη εις αφεκα εις πολεµον επι ισραηλ

27. και οι υιοι ισραηλ επεσκεπησαν και πα-

ϱεγενοντο εις απαντην αυτων και παρενεβα-

λεν ισραηλ εξ εναντιας αυτων ωσει δυο ποιµνια

αιγων και συρια επλησεν την γην

28. και προσηλχεν ο ανχρωπος του χεου

και ειπεν τω ϐασιλει ισραηλ ταδε λεγει κυριος

ανχ ων ειπεν συρια χεος ορεων κυριος ο χεος

ισραηλ και ου χεος κοιλαδων αυτος και δωσω

την δυναµιν την µεγαλην ταυτην εις ςειρα σην

και γνωση οτι εγω κυριος

29. και παρεµβαλλουσιν ουτοι απεναντι το-

υτων επτα ηµερας και εγενετο εν τη ηµερα τη

εβδοµη και προσηγαγεν ο πολεµος και επατα-

ξεν ισραηλ την συριαν εκατον ςιλιαδας πεζων

µια ηµερα

30. και εφυγον οι καταλοιποι εις αφεκα εις

την πολιν και επεσεν το τειςος επι εικοσι και επ-

τα ςιλιαδας ανδρων των καταλοιπων και υιος

αδερ εφυγεν και εισηλχεν εις τον οικον του κο-

ιτωνος εις το ταµιειον

31. και ειπεν τοις παισιν αυτου οιδα οτι ϐα-

σιλεις ισραηλ ϐασιλεις ελεους εισιν επιχωµε-

χα δη σακκους επι τας οσφυας ηµων και σςο-

ινια επι τας κεφαλας ηµων και εξελχωµεν προς

ϐασιλεα ισραηλ ει πως Ϲωογονησει τας ψυςας

ηµων

32. και περιεζωσαντο σακκους επι τας οσφυ-

ας αυτων και εχεσαν σςοινια επι τας κεφαλας

αυτων και ειπον τω ϐασιλει ισραηλ δουλος σου

υιος αδερ λεγει Ϲησατω δη η ψυςη µου και ειπεν

ει ετι Ϲη αδελφος µου εστιν

33. και οι ανδρες οιωνισαντο και εσπευσαν

και ανελεξαν τον λογον εκ του στοµατος αυ-

του και ειπον αδελφος σου υιος αδερ και ειπεν

εισελχατε και λαβετε αυτον και εξηλχεν προς

αυτον υιος αδερ και αναβιβαζουσιν αυτον προς

αυτον επι το αρµα

34. και ειπεν προς αυτον τας πολεις ας ελα-

ϐεν ο πατηρ µου παρα του πατρος σου αποδωσω

σοι και εξοδους χησεις σαυτω εν δαµασκω κα-

χως εχετο ο πατηρ µου εν σαµαρεια και εγω

εν διαχηκη εξαποστελω σε και διεχετο αυτω

διαχηκην και εξαπεστειλεν αυτον

35. και ανχρωπος εις εκ των υιων των προφη-

των ειπεν προς τον πλησιον αυτου εν λογω κυ-

ϱιου παταξον δη µε και ουκ ηχελησεν ο ανχρω-

πος παταξαι αυτον

36. και ειπεν προς αυτον ανχ ων ουκ ηκουσας

της ϕωνης κυριου ιδου συ αποτρεςεις απ εµου

και παταξει σε λεων και απηλχεν απ αυτου και

ευρισκει αυτον λεων και επαταξεν αυτον

37. και ευρισκει ανχρωπον αλλον και ειπεν

παταξον µε δη και επαταξεν αυτον ο ανχρωπος

παταξας και συνετριψεν

38. και επορευχη ο προφητης και εστη τω ϐα-

σιλει ισραηλ επι της οδου και κατεδησατο τε-

λαµωνι τους οφχαλµους αυτου

39. και εγενετο ως ο ϐασιλευς παρεπορευετο

και ουτος εβοα προς τον ϐασιλεα και ειπεν ο

δουλος σου εξηλχεν επι την στρατιαν του πο-

λεµου και ιδου ανηρ εισηγαγεν προς µε ανδρα

και ειπεν προς µε ϕυλαξον τουτον τον ανδρα

εαν δε εκπηδων εκπηδηση και εσται η ψυςη

σου αντι της ψυςης αυτου η ταλαντον αργυριου

στησεις

40. και εγενηχη περιεβλεψατο ο δουλος σου

ωδε και ωδε και ουτος ουκ ην και ειπεν προς

αυτον ο ϐασιλευς ισραηλ ιδου και τα ενεδρα

παρ εµοι εφονευσας

41. και εσπευσεν και αφειλεν τον τελαµωνα

απο των οφχαλµων αυτου και επεγνω αυτον ο

ϐασιλευς ισραηλ οτι εκ των προφητων ουτος

42. και ειπεν προς αυτον ταδε λεγει κυριος

διοτι εξηνεγκας συ ανδρα ολεχριον εκ ςειρος

390 L R Biblia Grecka



1 Księga Królewska L R Rozdział 22

σου και εσται η ψυςη σου αντι της ψυςης αυτου

και ο λαος σου αντι του λαου αυτου

43. και απηλχεν ο ϐασιλευς ισραηλ συγκεςυ-

µενος και εκλελυµενος και ερςεται εις σαµαρε-

ιαν

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-1krl22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και εκαχισεν τρια ετη και ουκ ην πολε-

µος ανα µεσον συριας και ανα µεσον ισραηλ

2. και εγενηχη εν τω ενιαυτω τω τριτω και

κατεβη ιωσαφατ ϐασιλευς ιουδα προς ϐασιλεα

ισραηλ

3. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ προς τους πα-

ιδας αυτου ει οιδατε οτι ηµιν ϱεµµαχ γαλααδ

και ηµεις σιωπωµεν λαβειν αυτην εκ ςειρος ϐα-

σιλεως συριας

4. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ

αναβηση µεχ ηµων εις ϱεµµαχ γαλααδ εις πο-

λεµον και ειπεν ιωσαφατ καχως εγω ουτως και

συ καχως ο λαος µου ο λαος σου καχως οι ιπποι

µου οι ιπποι σου

5. και ειπεν ιωσαφατ ϐασιλευς ιουδα προς ϐα-

σιλεα ισραηλ επερωτησατε δη σηµερον τον κυ-

ϱιον

6. και συνηχροισεν ο ϐασιλευς ισραηλ παν-

τας τους προφητας ως τετρακοσιους ανδρας και

ειπεν αυτοις ο ϐασιλευς ει πορευχω εις ϱεµµαχ

γαλααδ εις πολεµον η επισςω και ειπαν ανα-

ϐαινε και διδους δωσει κυριος εις ςειρας του

ϐασιλεως

7. και ειπεν ιωσαφατ προς ϐασιλεα ισραηλ

ουκ εστιν ωδε προφητης του κυριου και επερω-

τησοµεν τον κυριον δι αυτου

8. και ειπεν ο ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ

ετι εστιν ανηρ εις του επερωτησαι τον κυριον

δι αυτου και εγω µεµισηκα αυτον οτι ου λαλει

περι εµου καλα αλλ η κακα µιςαιας υιος ιεµλα

και ειπεν ιωσαφατ ϐασιλευς ιουδα µη λεγετω ο

ϐασιλευς ουτως

9. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς ισραηλ ευνουςον

ενα και ειπεν ταςος µιςαιαν υιον ιεµλα

10. και ο ϐασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ ϐα-

σιλευς ιουδα εκαχηντο ανηρ επι του χρονου

αυτου ενοπλοι εν ταις πυλαις σαµαρειας και

παντες οι προφηται επροφητευον ενωπιον αυ-

των

11. και εποιησεν εαυτω σεδεκιας υιος ςανανα

κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριος εν

τουτοις κερατιεις την συριαν εως συντελεσχη

12. και παντες οι προφηται επροφητευον

ουτως λεγοντες αναβαινε εις ϱεµµαχ γαλααδ

και ευοδωσει και δωσει κυριος εις ςειρας σου

και τον ϐασιλεα συριας

13. και ο αγγελος ο πορευχεις καλεσαι τον

µιςαιαν ελαλησεν αυτω λεγων ιδου δη λαλο-

υσιν παντες οι προφηται εν στοµατι ενι καλα

περι του ϐασιλεως γινου δη και συ εις λογους

σου κατα τους λογους ενος τουτων και λαλησον

καλα

14. και ειπεν µιςαιας Ϲη κυριος οτι α αν ειπη

κυριος προς µε ταυτα λαλησω

15. και ηλχεν προς τον ϐασιλεα και ειπεν

αυτω ο ϐασιλευς µιςαια ει αναβω εις ϱεµµαχ

γαλααδ εις πολεµον η επισςω και ειπεν αναβα-

ινε και ευοδωσει και δωσει κυριος εις ςειρα του

ϐασιλεως

16. και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ποσακις εγω

ορκιζω σε οπως λαλησης προς µε αληχειαν εν

ονοµατι κυριου

17. και ειπεν µιςαιας ους ουτως εωρακα παν-

τα τον ισραηλ διεσπαρµενον εν τοις ορεσιν ως

ποιµνιον ω ουκ εστιν ποιµην και ειπεν κυριος

ου κυριος τουτοις αναστρεφετω εκαστος εις τον

οικον αυτου εν ειρηνη

18. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ

ϐασιλεα ιουδα ουκ ειπα προς σε ου προφητευει

ουτος µοι καλα διοτι αλλ η κακα

19. και ειπεν µιςαιας ους ουτως ουκ εγω ακο-

υε ϱηµα κυριου ους ουτως ειδον τον κυριον χε-

ον ισραηλ καχηµενον επι χρονου αυτου και πα-

σα η στρατια του ουρανου ειστηκει περι αυτον

εκ δεξιων αυτου και εξ ευωνυµων αυτου

20. και ειπεν κυριος τις απατησει τον αςααβ

ϐασιλεα ισραηλ και αναβησεται και πεσειται

εν ϱεµµαχ γαλααδ και ειπεν ουτος ουτως και

ουτος ουτως

21. και εξηλχεν πνευµα και εστη ενωπιον κυ-

ϱιου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν

προς αυτον κυριος εν τινι

22. και ειπεν εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα

ψευδες εν στοµατι παντων των προφητων αυτου
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και ειπεν απατησεις και γε δυνησει εξελχε και

ποιησον ουτως

23. και νυν ιδου εδωκεν κυριος πνευµα ψευ-

δες εν στοµατι παντων των προφητων σου το-

υτων και κυριος ελαλησεν επι σε κακα

24. και προσηλχεν σεδεκιου υιος ςανανα και

επαταξεν τον µιςαιαν επι την σιαγονα και ειπεν

ποιον πνευµα κυριου το λαλησαν εν σοι

25. και ειπεν µιςαιας ιδου συ οψη εν τη ηµερα

εκεινη οταν εισελχης ταµιειον του ταµιειου του

κρυβηναι

26. και ειπεν ο ϐασιλευς ισραηλ λαβετε τον

µιςαιαν και αποστρεψατε αυτον προς εµηρ τον

αρςοντα της πολεως και τω ιωας υιω του ϐασι-

λεως

27. ειπον χεσχαι τουτον εν ϕυλακη και εσχιε-

ιν αυτον αρτον χλιψεως και υδωρ χλιψεως εως

του επιστρεψαι µε εν ειρηνη

28. και ειπεν µιςαιας εαν επιστρεφων επι-

στρεψης εν ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριος εν

εµοι

29. και ανεβη ϐασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ

ϐασιλευς ιουδα µετ αυτου εις ϱεµµαχ γαλααδ

30. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσα-

ϕατ ϐασιλεα ιουδα συγκαλυψοµαι και εισε-

λευσοµαι εις τον πολεµον και συ ενδυσαι τον

ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο ο ϐασιλευς

ισραηλ και εισηλχεν εις τον πολεµον

31. και ϐασιλευς συριας ενετειλατο τοις αρ-

ςουσι των αρµατων αυτου τριακοντα και δυσιν

λεγων µη πολεµειτε µικρον και µεγαν αλλ η

τον ϐασιλεα ισραηλ µονωτατον

32. και εγενετο ως ειδον οι αρςοντες των αρ-

µατων τον ιωσαφατ ϐασιλεα ιουδα και αυτοι

ειπον ϕαινεται ϐασιλευς ισραηλ ουτος και εκυ-

κλωσαν αυτον πολεµησαι και ανεκραξεν ιωσα-

ϕατ

33. και εγενετο ως ειδον οι αρςοντες των αρ-

µατων οτι ουκ εστιν ϐασιλευς ισραηλ ουτος και

απεστρεψαν απ αυτου

34. και ενετεινεν εις το τοξον ευστοςως και

επαταξεν τον ϐασιλεα ισραηλ ανα µεσον του

πνευµονος και ανα µεσον του χωρακος και

ειπεν τω ηνιοςω αυτου επιστρεψον τας ςειρας

σου και εξαγαγε µε εκ του πολεµου οτι τετρωµαι

35. και ετροπωχη ο πολεµος εν τη ηµερα εκε-

ινη και ο ϐασιλευς ην εστηκως επι του αρµατος

εξ εναντιας συριας απο πρωι εως εσπερας και

απεςυννε το αιµα εκ της πληγης εις τον κολπον

του αρµατος και απεχανεν εσπερας και εξεπο-

ϱευετο το αιµα της τροπης εως του κολπου του

αρµατος

36. και εστη ο στρατοκηρυξ δυνοντος του

ηλιου λεγων εκαστος εις την εαυτου πολιν και

εις την εαυτου γην

37. οτι τεχνηκεν ο ϐασιλευς και ηλχον εις σα-

µαρειαν και εχαψαν τον ϐασιλεα εν σαµαρεια

38. και απενιψαν το αρµα επι την κρηνην σα-

µαρειας και εξελειξαν αι υες και οι κυνες το

αιµα και αι πορναι ελουσαντο εν τω αιµατι κατα

το ϱηµα κυριου ο ελαλησεν

39. και τα λοιπα των λογων αςααβ και παντα

α εποιησεν και οικον ελεφαντινον ον ωκοδοµη-

σεν και πασας τας πολεις ας εποιησεν ουκ ιδου

ταυτα γεγραπται εν ϐιβλιω λογων των ηµερων

των ϐασιλεων ισραηλ

40. και εκοιµηχη αςααβ µετα των πατερων

αυτου και εβασιλευσεν οςοζιας υιος αυτου αντ

αυτου

41. και ιωσαφατ υιος ασα εβασιλευσεν επι ιο-

υδα ετει τεταρτω τω αςααβ ϐασιλεως ισραηλ

εβασιλευσεν

42. ιωσαφατ υιος τριακοντα και πεντε ετων εν

τω ϐασιλευειν αυτον και εικοσι και πεντε ετη

εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι

αυτου αζουβα χυγατηρ σελει

43. και επορευχη εν παση οδω ασα του πατρος

αυτου ουκ εξεκλινεν απ αυτης του ποιησαι το

ευχες εν οφχαλµοις κυριου

44. πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαος

εχυσιαζεν και εχυµιων εν τοις υψηλοις

45. και ειρηνευσεν ιωσαφατ µετα ϐασιλεως

ισραηλ

46. και τα λοιπα των λογων ιωσαφατ και αι

δυναστειαι αυτου οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα

γεγραµµενα εν ϐιβλιω λογων των ηµερων των

ϐασιλεων ιουδα

51. και εκοιµηχη ιωσαφατ µετα των πατερων

αυτου και εταφη παρα τοις πατρασιν αυτου εν

πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν

ιωραµ υιος αυτου αντ αυτου

52. και οςοζιας υιος αςααβ εβασιλευσεν επι

ισραηλ εν σαµαρεια εν ετει επτακαιδεκατω
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ιωσαφατ ϐασιλει ιουδα και εβασιλευσεν εν

ισραηλ ετη δυο

53. και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου

και επορευχη εν οδω αςααβ του πατρος αυτου

και εν οδω ιεζαβελ της µητρος αυτου και εν

ταις αµαρτιαις οικου ιεροβοαµ υιου ναβατ ος

εξηµαρτεν τον ισραηλ

54. και εδουλευσεν τοις ϐααλιµ και προσε-

κυνησεν αυτοις και παρωργισεν τον κυριον χε-

ον ισραηλ κατα παντα τα γενοµενα εµπροσχεν

αυτου
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2 Księga Królewska L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2krl1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και ηχετησεν µωαβ εν ισραηλ µετα το απο-

χανειν αςααβ

2. και επεσεν οςοζιας δια του δικτυωτου του

εν τω υπερωω αυτου τω εν σαµαρεια και ηρρω-

στησεν και απεστειλεν αγγελους και ειπεν προς

αυτους δευτε και επιζητησατε εν τη ϐααλ µυιαν

χεον ακκαρων ει Ϲησοµαι εκ της αρρωστιας µου

ταυτης και επορευχησαν επερωτησαι δι αυτου

3. και αγγελος κυριου ελαλησεν προς ηλιου

τον χεσβιτην λεγων αναστας δευρο εις συναν-

τησιν των αγγελων οςοζιου ϐασιλεως σαµαρε-

ιας και λαλησεις προς αυτους ει παρα το µη

ειναι χεον εν ισραηλ υµεις πορευεσχε επιζητη-

σαι εν τη ϐααλ µυιαν χεον ακκαρων

4. και ους ουτως οτι ταδε λεγει κυριος η κλινη

εφ ης ανεβης εκει ου καταβηση απ αυτης οτι

εκει χανατω αποχανη και επορευχη ηλιου και

ειπεν προς αυτους

5. και επεστραφησαν οι αγγελοι προς αυτον

και ειπεν προς αυτους τι οτι επεστρεψατε

6. και ειπαν προς αυτον ανηρ ανεβη εις συ-

ναντησιν ηµων και ειπεν προς ηµας δευτε επι-

στραφητε προς τον ϐασιλεα τον αποστειλαντα

υµας και λαλησατε προς αυτον ταδε λεγει κυ-

ϱιος ει παρα το µη ειναι χεον εν ισραηλ συ πο-

ϱευη Ϲητησαι εν τη ϐααλ µυιαν χεον ακκαρων

ους ουτως η κλινη εφ ης ανεβης εκει ου κατα-

ϐηση απ αυτης οτι χανατω αποχανη

7. και ελαλησεν προς αυτους λεγων τις η κρι-

σις του ανδρος του αναβαντος εις συναντησιν

υµιν και λαλησαντος προς υµας τους λογους

τουτους

8. και ειπον προς αυτον ανηρ δασυς και Ϲωνην

δερµατινην περιεζωσµενος την οσφυν αυτου

και ειπεν ηλιου ο χεσβιτης ουτος εστιν

9. και απεστειλεν προς αυτον ηγουµενον πεν-

τηκονταρςον και τους πεντηκοντα αυτου και

ανεβη και ηλχεν προς αυτον και ιδου ηλιου

εκαχητο επι της κορυφης του ορους και ελαλη-

σεν ο πεντηκονταρςος προς αυτον και ειπεν

ανχρωπε του χεου ο ϐασιλευς εκαλεσεν σε κα-

ταβηχι

10. και απεκριχη ηλιου και ειπεν προς τον

πεντηκονταρςον και ει ανχρωπος του χεου εγω

καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφα-

γεται σε και τους πεντηκοντα σου και κατεβη

πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και

τους πεντηκοντα αυτου

11. και προσεχετο ο ϐασιλευς και απεστειλεν

προς αυτον αλλον πεντηκονταρςον και τους

πεντηκοντα αυτου και ανεβη και ελαλησεν ο

πεντηκονταρςος προς αυτον και ειπεν ανχρω-

πε του χεου ταδε λεγει ο ϐασιλευς ταςεως κα-

ταβηχι

12. και απεκριχη ηλιου και ελαλησεν προς

αυτον και ειπεν ει ανχρωπος του χεου εγω ειµι

καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφα-

γεται σε και τους πεντηκοντα σου και κατεβη

πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και

τους πεντηκοντα αυτου

13. και προσεχετο ο ϐασιλευς ετι αποστε-

ιλαι ηγουµενον πεντηκονταρςον τριτον και το-

υς πεντηκοντα αυτου και ηλχεν προς αυτον ο

πεντηκονταρςος ο τριτος και εκαµψεν επι τα

γονατα αυτου κατεναντι ηλιου και εδεηχη αυ-

του και ελαλησεν προς αυτον και ειπεν ανχρω-

πε του χεου εντιµωχητω δη η ψυςη µου και η

ψυςη των δουλων σου τουτων των πεντηκοντα

εν οφχαλµοις σου

14. ιδου κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατε-

ϕαγεν τους δυο πεντηκονταρςους τους πρωτους

και τους πεντηκοντα αυτων και νυν εντιµωχητω

δη η ψυςη των δουλων σου εν οφχαλµοις σου

15. και ελαλησεν αγγελος κυριου προς ηλιου

και ειπεν καταβηχι µετ αυτου µη ϕοβηχης απο

προσωπου αυτων και ανεστη ηλιου και κατεβη

µετ αυτου προς τον ϐασιλεα

16. και ελαλησεν προς αυτον και ειπεν ηλιου

ταδε λεγει κυριος τι οτι απεστειλας αγγελους

Ϲητησαι εν τη ϐααλ µυιαν χεον ακκαρων ους

ουτως η κλινη εφ ης ανεβης εκει ου καταβηση

απ αυτης οτι χανατω αποχανη

17. και απεχανεν κατα το ϱηµα κυριου ο

ελαλησεν ηλιου

18. και εχυµωχη οργη κυριος εις τον οικον

αςααβ
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Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2krl2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και εγενετο εν τω αναγειν κυριον τον ηλιου

εν συσσεισµω ως εις τον ουρανον και επορευχη

ηλιου και ελισαιε εκ γαλγαλων

2. και ειπεν ηλιου προς ελισαιε καχου δη εν-

ταυχα οτι κυριος απεσταλκεν µε εως ϐαιχηλ

και ειπεν ελισαιε Ϲη κυριος και Ϲη η ψυςη σου

ει καταλειψω σε και ηλχον εις ϐαιχηλ

3. και ηλχον οι υιοι των προφητων οι εν ϐα-

ιχηλ προς ελισαιε και ειπον προς αυτον ει

εγνως οτι κυριος σηµερον λαµβανει τον κυριον

σου επανωχεν της κεφαλης σου και ειπεν καγω

εγνωκα σιωπατε

4. και ειπεν ηλιου προς ελισαιε καχου δη εν-

ταυχα οτι κυριος απεσταλκεν µε εις ιεριςω και

ειπεν ελισαιε Ϲη κυριος και Ϲη η ψυςη σου ει

εγκαταλειψω σε και ηλχον εις ιεριςω

5. και ηγγισαν οι υιοι των προφητων οι εν

ιεριςω προς ελισαιε και ειπαν προς αυτον ει

εγνως οτι σηµερον λαµβανει κυριος τον κυριον

σου επανωχεν της κεφαλης σου και ειπεν και

γε εγω εγνων σιωπατε

6. και ειπεν αυτω ηλιου καχου δη ωδε οτι κυ-

ϱιος απεσταλκεν µε εως του ιορδανου και ειπεν

ελισαιε Ϲη κυριος και Ϲη η ψυςη σου ει εγκατα-

λειψω σε και επορευχησαν αµφοτεροι

7. και πεντηκοντα ανδρες υιοι των προφητων

και εστησαν εξ εναντιας µακροχεν και αµφοτε-

ϱοι εστησαν επι του ιορδανου

8. και ελαβεν ηλιου την µηλωτην αυτου και

ειλησεν και επαταξεν το υδωρ και διηρεχη το

υδωρ ενχα και ενχα και διεβησαν αµφοτεροι

εν ερηµω

9. και εγενετο εν τω διαβηναι αυτους και

ηλιου ειπεν προς ελισαιε αιτησαι τι ποιησω σοι

πριν η αναληµφχηναι µε απο σου και ειπεν ελι-

σαιε γενηχητω δη διπλα εν πνευµατι σου επ εµε

10. και ειπεν ηλιου εσκληρυνας του αιτησα-

σχαι εαν ιδης µε αναλαµβανοµενον απο σου

και εσται σοι ουτως και εαν µη ου µη γενηται

11. και εγενετο αυτων πορευοµενων επορευ-

οντο και ελαλουν και ιδου αρµα πυρος και ιπ-

ποι πυρος και διεστειλαν ανα µεσον αµφοτερων

και ανεληµφχη ηλιου εν συσσεισµω ως εις τον

ουρανον

12. και ελισαιε εωρα και εβοα πατερ πατερ

αρµα ισραηλ και ιππευς αυτου και ουκ ειδεν

αυτον ετι και επελαβετο των ιµατιων αυτου και

διερρηξεν αυτα εις δυο ϱηγµατα

13. και υψωσεν την µηλωτην ηλιου η επεσεν

επανωχεν ελισαιε και επεστρεψεν ελισαιε και

εστη επι του ςειλους του ιορδανου

14. και ελαβεν την µηλωτην ηλιου η επεσεν

επανωχεν αυτου και επαταξεν το υδωρ και ου

διεστη και ειπεν που ο χεος ηλιου αφφω και

επαταξεν τα υδατα και διερραγησαν ενχα και

ενχα και διεβη ελισαιε

15. και ειδον αυτον οι υιοι των προφητων οι

εν ιεριςω εξ εναντιας και ειπον επαναπεπαυται

το πνευµα ηλιου επι ελισαιε και ηλχον εις συ-

ναντην αυτου και προσεκυνησαν αυτω επι την

γην

16. και ειπον προς αυτον ιδου δη µετα των

παιδων σου πεντηκοντα ανδρες υιοι δυναµεως

πορευχεντες δη Ϲητησατωσαν τον κυριον σου

µηποτε ηρεν αυτον πνευµα κυριου και ερριψεν

αυτον εν τω ιορδανη η εφ εν των ορεων η εφ ενα

των ϐουνων και ειπεν ελισαιε ουκ αποστελειτε

17. και παρεβιασαντο αυτον εως οτου ησςυνε-

το και ειπεν αποστειλατε και απεστειλαν πεν-

τηκοντα ανδρας και εζητησαν τρεις ηµερας και

ους ευρον αυτον

18. και ανεστρεψαν προς αυτον και αυτος

εκαχητο εν ιεριςω και ειπεν ελισαιε ουκ ειπον

προς υµας µη πορευχητε

19. και ειπον οι ανδρες της πολεως προς ελι-

σαιε ιδου η κατοικησις της πολεως αγαχη κα-

χως ο κυριος ϐλεπει και τα υδατα πονηρα και

η γη ατεκνουµενη

20. και ειπεν ελισαιε λαβετε µοι υδρισκην κα-

ινην και χετε εκει αλα και ελαβον προς αυτον

21. και εξηλχεν ελισαιε εις την διεξοδον των

υδατων και ερριψεν εκει αλα και ειπεν ταδε

λεγει κυριος ιαµαι τα υδατα ταυτα ουκ εσται ετι

εκειχεν χανατος και ατεκνουµενη

22. και ιαχησαν τα υδατα εως της ηµερας ταυ-

της κατα το ϱηµα ελισαιε ο ελαλησεν

23. και ανεβη εκειχεν εις ϐαιχηλ και αναβα-

ινοντος αυτου εν τη οδω και παιδαρια µικρα
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εξηλχον εκ της πολεως και κατεπαιζον αυτου

και ειπον αυτω αναβαινε ϕαλακρε αναβαινε

24. και εξενευσεν οπισω αυτων και ειδεν αυ-

τα και κατηρασατο αυτοις εν ονοµατι κυριου

και ιδου εξηλχον δυο αρκοι εκ του δρυµου και

ανερρηξαν εξ αυτων τεσσαρακοντα και δυο πα-

ιδας

25. και επορευχη εκειχεν εις το ορος το

καρµηλιον και εκειχεν επεστρεψεν εις σαµα-

ϱειαν

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2krl3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ιωραµ υιος αςααβ εβασιλευσεν εν

ισραηλ εν ετει οκτωκαιδεκατω ιωσαφατ ϐασιλει

ιουδα και εβασιλευσεν δωδεκα ετη

2. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου πλην ους ως ο πατηρ αυτου και ους ως

η µητηρ αυτου και µετεστησεν τας στηλας του

ϐααλ ας εποιησεν ο πατηρ αυτου

3. πλην εν τη αµαρτια ιεροβοαµ υιου ναβατ

ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εκολληχη ουκ απεστη

απ αυτης

4. και µωσα ϐασιλευς µωαβ ην νωκηδ και

επεστρεφεν τω ϐασιλει ισραηλ εν τη επαναστα-

σει εκατον ςιλιαδας αρνων και εκατον ςιλιαδας

κριων επι ποκων

5. και εγενετο µετα το αποχανειν αςααβ και

ηχετησεν ϐασιλευς µωαβ εν ϐασιλει ισραηλ

6. και εξηλχεν ο ϐασιλευς ιωραµ εν τη ηµε-

ϱα εκεινη εκ σαµαρειας και επεσκεψατο τον

ισραηλ

7. και επορευχη και εξαπεστειλεν προς ιωσα-

ϕατ ϐασιλεα ιουδα λεγων ϐασιλευς µωαβ ηχε-

τησεν εν εµοι ει πορευση µετ εµου εις µωαβ εις

πολεµον και ειπεν αναβησοµαι οµοιος µοι οµο-

ιος σοι ως ο λαος µου ο λαος σου ως οι ιπποι

µου οι ιπποι σου

8. και ειπεν ποια οδω αναβω και ειπεν οδον

ερηµον εδωµ

9. και επορευχη ο ϐασιλευς ισραηλ και ο ϐα-

σιλευς ιουδα και ο ϐασιλευς εδωµ και εκυκλω-

σαν οδον επτα ηµερων και ουκ ην υδωρ τη πα-

ϱεµβολη και τοις κτηνεσιν τοις εν τοις ποσιν

αυτων

10. και ειπεν ο ϐασιλευς ισραηλ ω οτι κεκλη-

κεν κυριος τους τρεις ϐασιλεις παρερςοµενους

δουναι αυτους εν ςειρι µωαβ

11. και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφη-

της του κυριου και επιζητησωµεν τον κυριον

παρ αυτου και απεκριχη εις των παιδων ϐασι-

λεως ισραηλ και ειπεν ωδε ελισαιε υιος σαφατ

ος επεςεεν υδωρ επι ςειρας ηλιου

12. και ειπεν ιωσαφατ εστιν αυτω ϱηµα κυριου

και κατεβη προς αυτον ϐασιλευς ισραηλ και

ιωσαφατ ϐασιλευς ιουδα και ϐασιλευς εδωµ

13. και ειπεν ελισαιε προς ϐασιλεα ισραηλ

τι εµοι και σοι δευρο προς τους προφητας του

πατρος σου και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ισραηλ

µη οτι κεκληκεν κυριος τους τρεις ϐασιλεις του

παραδουναι αυτους εις ςειρας µωαβ

14. και ειπεν ελισαιε Ϲη κυριος των δυναµεων

ω παρεστην ενωπιον αυτου οτι ει µη προσωπον

ιωσαφατ ϐασιλεως ιουδα εγω λαµβανω ει επε-

ϐλεψα προς σε και ειδον σε

15. και νυνι δε λαβε µοι ψαλλοντα και εγενε-

το ως εψαλλεν ο ψαλλων και εγενετο επ αυτον

ςειρ κυριου

16. και ειπεν ταδε λεγει κυριος ποιησατε τον

ςειµαρρουν τουτον ϐοχυνους ϐοχυνους

17. οτι ταδε λεγει κυριος ουκ οψεσχε πνευµα

και ουκ οψεσχε υετον και ο ςειµαρρους ουτος

πλησχησεται υδατος και πιεσχε υµεις και αι

κτησεις υµων και τα κτηνη υµων

18. και κουφη αυτη εν οφχαλµοις κυριου και

παραδωσω την µωαβ εν ςειρι υµων

19. και παταξετε πασαν πολιν οςυραν και παν

ξυλον αγαχον καταβαλειτε και πασας πηγας

υδατος εµφραξετε και πασαν µεριδα αγαχην

αςρειωσετε εν λιχοις

20. και εγενετο το πρωι αναβαινουσης της χυ-

σιας και ιδου υδατα ηρςοντο εξ οδου εδωµ και

επλησχη η γη υδατος

21. και πασα µωαβ ηκουσαν οτι ανεβησαν οι

ϐασιλεις πολεµειν αυτους και ανεβοησαν εκ

παντος περιεζωσµενου Ϲωνην και επανω και εσ-

τησαν επι του οριου

22. και ωρχρισαν το πρωι και ο ηλιος ανετε-

ιλεν επι τα υδατα και ειδεν µωαβ εξ εναντιας

τα υδατα πυρρα ωσει αιµα
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23. και ειπαν αιµα τουτο της ϱοµφαιας εµαςε-

σαντο οι ϐασιλεις και επαταξαν ανηρ τον πλη-

σιον αυτου και νυν επι τα σκυλα µωαβ

24. και εισηλχον εις την παρεµβολην ισραηλ

και ισραηλ ανεστησαν και επαταξαν την µωαβ

και εφυγον απο προσωπου αυτων και εισηλχον

εισπορευοµενοι και τυπτοντες την µωαβ

25. και τας πολεις καχειλον και πασαν µε-

ϱιδα αγαχην ερριψαν ανηρ τον λιχον και ενε-

πλησαν αυτην και πασαν πηγην υδατος ενε-

ϕραξαν και παν ξυλον αγαχον κατεβαλον εως

του καταλιπειν τους λιχους του τοιςου καχηρη-

µενους και εκυκλευσαν οι σφενδονηται και

επαταξαν αυτην

26. και ειδεν ο ϐασιλευς µωαβ οτι εκρατα-

ιωσεν υπερ αυτον ο πολεµος και ελαβεν µεχ

εαυτου επτακοσιους ανδρας εσπασµενους ϱοµ-

ϕαιαν διακοψαι προς ϐασιλεα εδωµ και ουκ

ηδυνηχησαν

27. και ελαβεν τον υιον αυτου τον πρωτοτοκον

ος εβασιλευσεν αντ αυτου και ανηνεγκεν αυτον

ολοκαυτωµα επι του τειςους και εγενετο µετα-

µελος µεγας επι ισραηλ και απηραν απ αυτου

και επεστρεψαν εις την γην

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-2krl4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και γυνη µια απο των υιων των προφη-

των εβοα προς ελισαιε λεγουσα ο δουλος σου ο

ανηρ µου απεχανεν και συ εγνως οτι δουλος ην

ϕοβουµενος τον κυριον και ο δανιστης ηλχεν

λαβειν τους δυο υιους µου εαυτω εις δουλους

2. και ειπεν ελισαιε τι ποιησω σοι αναγγειλον

µοι τι εστιν σοι εν τω οικω η δε ειπεν ουκ εστιν

τη δουλη σου ουχεν εν τω οικω οτι αλλ η ο

αλειψοµαι ελαιον

3. και ειπεν προς αυτην δευρο αιτησον σαυτη

σκευη εξωχεν παρα παντων των γειτονων σου

σκευη κενα µη ολιγωσης

4. και εισελευση και αποκλεισεις την χυραν

κατα σου και κατα των υιων σου και αποςεεις

εις τα σκευη ταυτα και το πληρωχεν αρεις

5. και απηλχεν παρ αυτου και εποιησεν ουτως

και απεκλεισεν την χυραν κατ αυτης και κατα

των υιων αυτης αυτοι προσηγγιζον προς αυτην

και αυτη επεςεεν

6. εως επλησχησαν τα σκευη και ειπεν προς

τους υιους αυτης εγγισατε ετι προς µε σκευος

και ειπον αυτη ουκ εστιν ετι σκευος και εστη το

ελαιον

7. και ηλχεν και απηγγειλεν τω ανχρωπω του

χεου και ειπεν ελισαιε δευρο και αποδου το

ελαιον και αποτεισεις τους τοκους σου και συ

και οι υιοι σου Ϲησεσχε εν τω επιλοιπω ελαιω

8. και εγενετο ηµερα και διεβη ελισαιε εις

σουµαν και εκει γυνη µεγαλη και εκρατησεν

αυτον ϕαγειν αρτον και εγενετο αφ ικανου του

εισπορευεσχαι αυτον εξεκλινεν του εκει ϕαγειν

9. και ειπεν η γυνη προς τον ανδρα αυτης ιδου

δη εγνων οτι ανχρωπος του χεου αγιος ουτος

διαπορευεται εφ ηµας δια παντος

10. ποιησωµεν δη αυτω υπερωον τοπον µικρον

και χωµεν αυτω εκει κλινην και τραπεζαν και

διφρον και λυςνιαν και εσται εν τω εισπορευ-

εσχαι προς ηµας και εκκλινει εκει

11. και εγενετο ηµερα και εισηλχεν εκει και

εξεκλινεν εις το υπερωον και εκοιµηχη εκει

12. και ειπεν προς γιεζι το παιδαριον αυτου

καλεσον µοι την σωµανιτιν ταυτην και εκαλε-

σεν αυτην και εστη ενωπιον αυτου

13. και ειπεν αυτω ειπον δη προς αυτην ιδου

εξεστησας ηµιν πασαν την εκστασιν ταυτην τι

δει ποιησαι σοι ει εστιν λογος σοι προς τον ϐα-

σιλεα η προς τον αρςοντα της δυναµεως η δε

ειπεν εν µεσω του λαου µου εγω ειµι οικω

14. και ειπεν τι δει ποιησαι αυτη και ειπεν γιεζι

το παιδαριον αυτου και µαλα υιος ουκ εστιν

αυτη και ο ανηρ αυτης πρεσβυτης

15. και εκαλεσεν αυτην και εστη παρα την

χυραν

16. και ειπεν ελισαιε προς αυτην εις τον κα-

ιρον τουτον ως η ωρα Ϲωσα συ περιειληφυια

υιον η δε ειπεν µη κυριε µου µη διαψευση την

δουλην σου

17. και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και ετεκεν

υιον εις τον καιρον τουτον ως η ωρα Ϲωσα ως

ελαλησεν προς αυτην ελισαιε

18. και ηδρυνχη το παιδαριον και εγενετο ηνι-

κα εξηλχεν το παιδαριον προς τον πατερα αυ-

του προς τους χεριζοντας

19. και ειπεν προς τον πατερα αυτου την κε-

ϕαλην µου την κεφαλην µου και ειπεν τω πα-

ιδαριω αρον αυτον προς την µητερα αυτου
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20. και ηρεν αυτον προς την µητερα αυτου

και εκοιµηχη επι των γονατων αυτης εως µε-

σηµβριας και απεχανεν

21. και ανηνεγκεν αυτον και εκοιµισεν αυτον

επι την κλινην του ανχρωπου του χεου και απε-

κλεισεν κατ αυτου και εξηλχεν

22. και εκαλεσεν τον ανδρα αυτης και ειπεν

αποστειλον δη µοι εν των παιδαριων και µιαν

των ονων και δραµουµαι εως του ανχρωπου του

χεου και επιστρεψω

23. και ειπεν τι οτι συ πορευη προς αυτον

σηµερον ου νεοµηνια ουδε σαββατον η δε ειπεν

ειρηνη

24. και επεσαξεν την ονον και ειπεν προς το

παιδαριον αυτης αγε πορευου µη επισςης µοι

του επιβηναι οτι εαν ειπω σοι

25. δευρο και πορευση και ελευση προς τον

ανχρωπον του χεου εις το ορος το καρµηλιον

και εγενετο ως ειδεν ελισαιε ερςοµενην αυτην

και ειπεν προς γιεζι το παιδαριον αυτου ιδου δη

η σωµανιτις εκεινη

26. νυν δραµε εις απαντην αυτης και ερεις ει

ειρηνη σοι ει ειρηνη τω ανδρι σου ει ειρηνη τω

παιδαριω η δε ειπεν ειρηνη

27. και ηλχεν προς ελισαιε εις το ορος και

επελαβετο των ποδων αυτου και ηγγισεν γιεζι

απωσασχαι αυτην και ειπεν ελισαιε αφες αυτην

οτι η ψυςη αυτης κατωδυνος αυτη και κυριος

απεκρυψεν απ εµου και ουκ ανηγγειλεν µοι

28. η δε ειπεν µη ητησαµην υιον παρα του

κυριου µου ουκ ειπα ου πλανησεις µετ εµου

29. και ειπεν ελισαιε τω γιεζι Ϲωσαι την οσφυν

σου και λαβε την ϐακτηριαν µου εν τη ςειρι σου

και δευρο οτι εαν ευρης ανδρα ουκ ευλογησεις

αυτον και εαν ευλογηση σε ανηρ ουκ αποκρι-

χηση αυτω και επιχησεις την ϐακτηριαν µου επι

προσωπον του παιδαριου

30. και ειπεν η µητηρ του παιδαριου Ϲη κυριος

και Ϲη η ψυςη σου ει εγκαταλειψω σε και ανεστη

ελισαιε και επορευχη οπισω αυτης

31. και γιεζι διηλχεν εµπροσχεν αυτης και

επεχηκεν την ϐακτηριαν επι προσωπον του πα-

ιδαριου και ουκ ην ϕωνη και ουκ ην ακροασις

και επεστρεψεν εις απαντην αυτου και απηγγε-

ιλεν αυτω λεγων ουκ ηγερχη το παιδαριον

32. και εισηλχεν ελισαιε εις τον οικον και ιδου

το παιδαριον τεχνηκος κεκοιµισµενον επι την

κλινην αυτου

33. και εισηλχεν ελισαιε εις τον οικον και

απεκλεισεν την χυραν κατα των δυο εαυτων

και προσηυξατο προς κυριον

34. και ανεβη και εκοιµηχη επι το παιδαριον

και εχηκεν το στοµα αυτου επι το στοµα αυτου

και τους οφχαλµους αυτου επι τους οφχαλµους

αυτου και τας ςειρας αυτου επι τας ςειρας αυ-

του και διεκαµψεν επ αυτον και διεχερµανχη η

σαρξ του παιδαριου

35. και επεστρεψεν και επορευχη εν τη οικια

ενχεν και ενχεν και ανεβη και συνεκαµψεν επι

το παιδαριον εως επτακις και ηνοιξεν το παιδα-

ϱιον τους οφχαλµους αυτου

36. και εξεβοησεν ελισαιε προς γιεζι και ειπεν

καλεσον την σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν

και εισηλχεν προς αυτον και ειπεν ελισαιε λα-

ϐε τον υιον σου

37. και εισηλχεν η γυνη και επεσεν επι τους

ποδας αυτου και προσεκυνησεν επι την γην και

ελαβεν τον υιον αυτης και εξηλχεν

38. και ελισαιε επεστρεψεν εις γαλγαλα και

ο λιµος εν τη γη και οι υιοι των προφητων εκα-

χηντο ενωπιον αυτου και ειπεν ελισαιε τω πα-

ιδαριω αυτου επιστησον τον λεβητα τον µεγαν

και εψε εψεµα τοις υιοις των προφητων

39. και εξηλχεν εις εις τον αγρον συλλεξαι

αριωχ και ευρεν αµπελον εν τω αγρω και συ-

νελεξεν απ αυτης τολυπην αγριαν πληρες το

ιµατιον αυτου και ενεβαλεν εις τον λεβητα του

εψεµατος οτι ουκ εγνωσαν

40. και ενεςει τοις ανδρασιν ϕαγειν και εγε-

νετο εν τω εσχιειν αυτους εκ του εψηµατος και

ιδου ανεβοησαν και ειπον χανατος εν τω λεβητι

ανχρωπε του χεου και ουκ ηδυναντο ϕαγειν

41. και ειπεν λαβετε αλευρον και εµβαλετε

εις τον λεβητα και ειπεν ελισαιε προς γιεζι το

παιδαριον εγςει τω λαω και εσχιετωσαν και ουκ

εγενηχη ετι εκει ϱηµα πονηρον εν τω λεβητι

42. και ανηρ διηλχεν εκ ϐαιχσαρισα και ηνεγ-

κεν προς τον ανχρωπον του χεου πρωτογενηµα-

των εικοσι αρτους κριχινους και παλαχας και

ειπεν δοτε τω λαω και εσχιετωσαν

43. και ειπεν ο λειτουργος αυτου τι δω τουτο

ενωπιον εκατον ανδρων και ειπεν δος τω λαω
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και εσχιετωσαν οτι ταδε λεγει κυριος ϕαγονται

και καταλειψουσιν

44. και εφαγον και κατελιπον κατα το ϱηµα

κυριου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-2krl5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και ναιµαν ο αρςων της δυναµεως συριας

ην ανηρ µεγας ενωπιον του κυριου αυτου και

τεχαυµασµενος προσωπω οτι εν αυτω εδωκεν

κυριος σωτηριαν συρια και ο ανηρ ην δυνατος

ισςυι λελεπρωµενος

2. και συρια εξηλχον µονοζωνοι και ηςµαλω-

τευσαν εκ γης ισραηλ νεανιδα µικραν και ην

ενωπιον της γυναικος ναιµαν

3. η δε ειπεν τη κυρια αυτης οφελον ο κυριος

µου ενωπιον του προφητου του χεου του εν σα-

µαρεια τοτε αποσυναξει αυτον απο της λεπρας

αυτου

4. και εισηλχεν και απηγγειλεν τω κυριω εαυ-

της και ειπεν ουτως και ουτως ελαλησεν η νε-

ανις η εκ γης ισραηλ

5. και ειπεν ϐασιλευς συριας προς ναιµαν δευ-

ϱο εισελχε και εξαποστελω ϐιβλιον προς ϐασι-

λεα ισραηλ και επορευχη και ελαβεν εν τη ςε-

ιρι αυτου δεκα ταλαντα αργυριου και εξακισςι-

λιους ςρυσους και δεκα αλλασσοµενας στολας

6. και ηνεγκεν το ϐιβλιον προς τον ϐασιλεα

ισραηλ λεγων και νυν ως αν ελχη το ϐιβλιον

τουτο προς σε ιδου απεστειλα προς σε ναιµαν

τον δουλον µου και αποσυναξεις αυτον απο της

λεπρας αυτου

7. και εγενετο ως ανεγνω ϐασιλευς ισραηλ

το ϐιβλιον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ειπεν

µη χεος εγω του χανατωσαι και Ϲωοποιησαι οτι

ουτος αποστελλει προς µε αποσυναξαι ανδρα

απο της λεπρας αυτου οτι πλην γνωτε δη και

ιδετε οτι προφασιζεται ουτος µε

8. και εγενετο ως ηκουσεν ελισαιε οτι διερ-

ϱηξεν ο ϐασιλευς ισραηλ τα ιµατια εαυτου και

απεστειλεν προς τον ϐασιλεα ισραηλ λεγων ινα

τι διερρηξας τα ιµατια σου ελχετω δη προς µε

ναιµαν και γνωτω οτι εστιν προφητης εν ισραηλ

9. και ηλχεν ναιµαν εν ιππω και αρµατι και

εστη επι χυρας οικου ελισαιε

10. και απεστειλεν ελισαιε αγγελον προς αυ-

τον λεγων πορευχεις λουσαι επτακις εν τω ιορ-

δανη και επιστρεψει η σαρξ σου σοι και καχα-

ϱισχηση

11. και εχυµωχη ναιµαν και απηλχεν και

ειπεν ιδου δη ελεγον οτι εξελευσεται προς µε

και στησεται και επικαλεσεται εν ονοµατι χε-

ου αυτου και επιχησει την ςειρα αυτου επι τον

τοπον και αποσυναξει το λεπρον

12. ουςι αγαχος αβανα και ϕαρφαρ ποταµοι

δαµασκου υπερ ιορδανην και παντα τα υδατα

ισραηλ ουςι πορευχεις λουσοµαι εν αυτοις και

καχαρισχησοµαι και εξεκλινεν και απηλχεν εν

χυµω

13. και ηγγισαν οι παιδες αυτου και ελαλησαν

προς αυτον µεγαν λογον ελαλησεν ο προφητης

προς σε ουςι ποιησεις και οτι ειπεν προς σε λο-

υσαι και καχαρισχητι

14. και κατεβη ναιµαν και εβαπτισατο εν τω

ιορδανη επτακι κατα το ϱηµα ελισαιε και επε-

στρεψεν η σαρξ αυτου ως σαρξ παιδαριου µι-

κρου και εκαχαρισχη

15. και επεστρεψεν προς ελισαιε αυτος και

πασα η παρεµβολη αυτου και ηλχεν και εστη

και ειπεν ιδου δη εγνωκα οτι ουκ εστιν χεος εν

παση τη γη οτι αλλ η εν τω ισραηλ και νυν λαβε

την ευλογιαν παρα του δουλου σου

16. και ειπεν ελισαιε Ϲη κυριος ω παρεστην

ενωπιον αυτου ει ληµψοµαι και παρεβιασατο

αυτον λαβειν και ηπειχησεν

17. και ειπεν ναιµαν και ει µη δοχητω δη τω

δουλω σου γοµος Ϲευγους ηµιονων και συ µοι

δωσεις εκ της γης της πυρρας οτι ου ποιησει ετι

ο δουλος σου ολοκαυτωµα και χυσιασµα χεοις

ετεροις αλλ η τω κυριω µονω

18. και ιλασεται κυριος τω δουλω σου εν τω

εισπορευεσχαι τον κυριον µου εις οικον ϱεµµαν

προσκυνησαι αυτον και επαναπαυσεται επι της

ςειρος µου και προσκυνησω εν οικω ϱεµµαν εν

τω προσκυνειν αυτον εν οικω ϱεµµαν και ιλα-

σεται δη κυριος τω δουλω σου εν τω λογω τουτω

19. και ειπεν ελισαιε προς ναιµαν δευρο εις

ειρηνην και απηλχεν απ αυτου εις δεβραχα της

γης

20. και ειπεν γιεζι το παιδαριον ελισαιε ιδου

εφεισατο ο κυριος µου του ναιµαν του συρου το-

υτου του µη λαβειν εκ ςειρος αυτου α ενηνοςεν
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Ϲη κυριος οτι ει µη δραµουµαι οπισω αυτου και

ληµψοµαι παρ αυτου τι

21. και εδιωξε γιεζι οπισω του ναιµαν και ειδεν

αυτον ναιµαν τρεςοντα οπισω αυτου και επε-

στρεψεν απο του αρµατος εις απαντην αυτου

22. και ειπεν ειρηνη ο κυριος µου απεστειλεν

µε λεγων ιδου νυν ηλχον προς µε δυο παιδαρια

εξ ορους εφραιµ απο των υιων των προφητων

δος δη αυτοις ταλαντον αργυριου και δυο αλ-

λασσοµενας στολας

23. και ειπεν ναιµαν λαβε διταλαντον αργυ-

ϱιου και ελαβεν εν δυσι χυλακοις και δυο αλ-

λασσοµενας στολας και εδωκεν επι δυο παιδα-

ϱια αυτου και ηραν εµπροσχεν αυτου

24. και ηλχον εις το σκοτεινον και ελαβεν

εκ των ςειρων αυτων και παρεχετο εν οικω και

εξαπεστειλεν τους ανδρας

25. και αυτος εισηλχεν και παρειστηκει προς

τον κυριον αυτου και ειπεν προς αυτον ελισα-

ιε ποχεν γιεζι και ειπεν γιεζι ου πεπορευται ο

δουλος σου ενχα και ενχα

26. και ειπεν προς αυτον ελισαιε ουςι η καρ-

δια µου επορευχη µετα σου οτε επεστρεψεν ο

ανηρ απο του αρµατος εις συναντην σοι και νυν

ελαβες το αργυριον και νυν ελαβες τα ιµατια

και ληµψη εν αυτω κηπους και ελαιωνας και

αµπελωνας και προβατα και ϐοας και παιδας

και παιδισκας

27. και η λεπρα ναιµαν κολληχησεται εν σοι

και εν τω σπερµατι σου εις τον αιωνα και εξη-

λχεν εκ προσωπου αυτου λελεπρωµενος ωσει

ςιων

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
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Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
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6 και ειπον οι υιοι των προφητων προς ελισα-

ιε ιδου δη ο τοπος εν ω ηµεις οικουµεν ενωπιον

σου στενος αφ ηµων

2. πορευχωµεν δη εως του ιορδανου και λα-

ϐωµεν εκειχεν ανηρ εις δοκον µιαν και ποιησω-

µεν εαυτοις εκει του οικειν εκει και ειπεν δευτε

3. και ειπεν ο εις επιεικεως δευρο µετα των

δουλων σου και ειπεν εγω πορευσοµαι

4. και επορευχη µετ αυτων και ηλχον εις τον

ιορδανην και ετεµνον τα ξυλα

5. και ιδου ο εις καταβαλλων την δοκον και

το σιδηριον εξεπεσεν εις το υδωρ και εβοησεν

ω κυριε και αυτο κεςρηµενον

6. και ειπεν ο ανχρωπος του χεου που επε-

σεν και εδειξεν αυτω τον τοπον και απεκνισεν

ξυλον και ερριψεν εκει και επεπολασεν το σι-

δηριον

7. και ειπεν υψωσον σαυτω και εξετεινεν την

ςειρα αυτου και ελαβεν αυτο

8. και ϐασιλευς συριας ην πολεµων εν ισραηλ

και εβουλευσατο προς τους παιδας αυτου λε-

γων εις τον τοπον τονδε τινα ελµωνι παρεµ-

ϐαλω

9. και απεστειλεν ελισαιε προς τον ϐασιλεα

ισραηλ λεγων ϕυλαξαι µη παρελχειν εν τω

τοπω τουτω οτι εκει συρια κεκρυπται

10. και απεστειλεν ο ϐασιλευς ισραηλ εις τον

τοπον ον ειπεν αυτω ελισαιε και εφυλαξατο

εκειχεν ου µιαν ουδε δυο

11. και εξεκινηχη η ψυςη ϐασιλεως συριας

περι του λογου τουτου και εκαλεσεν τους πα-

ιδας αυτου και ειπεν προς αυτους ουκ αναγγε-

λειτε µοι τις προδιδωσιν µε ϐασιλει ισραηλ

12. και ειπεν εις των παιδων αυτου ουςι κυ-

ϱιε µου ϐασιλευ οτι ελισαιε ο προφητης ο εν

ισραηλ αναγγελλει τω ϐασιλει ισραηλ παντας

τους λογους ους εαν λαλησης εν τω ταµιειω του

κοιτωνος σου

13. και ειπεν δευτε ιδετε που ουτος και απο-

στειλας ληµψοµαι αυτον και ανηγγειλαν αυτω

λεγοντες ιδου εν δωχαιµ

14. και απεστειλεν εκει ιππον και αρµα και

δυναµιν ϐαρειαν και ηλχον νυκτος και περιε-

κυκλωσαν την πολιν

15. και ωρχρισεν ο λειτουργος ελισαιε ανα-

στηναι και εξηλχεν και ιδου δυναµις κυκλο-

υσα την πολιν και ιππος και αρµα και ειπεν το

παιδαριον προς αυτον ω κυριε πως ποιησωµεν

16. και ειπεν ελισαιε µη ϕοβου οτι πλειους οι

µεχ ηµων υπερ τους µετ αυτων

17. και προσευξατο ελισαιε και ειπεν κυριε

διανοιξον τους οφχαλµους του παιδαριου και

ιδετω και διηνοιξεν κυριος τους οφχαλµους αυ-

του και ειδεν και ιδου το ορος πληρες ιππων και

αρµα πυρος περικυκλω ελισαιε

18. και κατεβησαν προς αυτον και προσηυξα-

το ελισαιε προς κυριον και ειπεν παταξον δη
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τουτο το εχνος αορασια και επαταξεν αυτους

αορασια κατα το ϱηµα ελισαιε

19. και ειπεν προς αυτους ελισαιε ους αυτη

η πολις και αυτη η οδος δευτε οπισω µου και

απαξω υµας προς τον ανδρα ον Ϲητειτε και απη-

γαγεν αυτους εις σαµαρειαν

20. και εγενετο ως εισηλχον εις σαµαρειαν

και ειπεν ελισαιε ανοιξον δη κυριε τους οφχαλ-

µους αυτων και ιδετωσαν και διηνοιξεν κυριος

τους οφχαλµους αυτων και ειδον και ιδου ησαν

εν µεσω σαµαρειας

21. και ειπεν ο ϐασιλευς ισραηλ ως ειδεν αυ-

τους ει παταξας παταξω πατερ

22. και ειπεν ου παταξεις ει µη ους ηςµαλω-

τευσας εν ϱοµφαια σου και τοξω σου συ τυπ-

τεις παραχες αρτους και υδωρ ενωπιον αυτων

και ϕαγετωσαν και πιετωσαν και απελχετωσαν

προς τον κυριον αυτων

23. και παρεχηκεν αυτοις παραχεσιν µε-

γαλην και εφαγον και επιον και απεστειλεν αυ-

τους και απηλχον προς τον κυριον αυτων και

ου προσεχεντο ετι µονοζωνοι συριας του ελχειν

εις γην ισραηλ

24. και εγενετο µετα ταυτα και ηχροισεν υιος

αδερ ϐασιλευς συριας πασαν την παρεµβολην

αυτου και ανεβη και περιεκαχισεν σαµαρειαν

25. και εγενετο λιµος µεγας εν σαµαρεια και

ιδου περιεκαχηντο επ αυτην εως ου εγενηχη

κεφαλη ονου πεντηκοντα σικλων αργυριου και

τεταρτον του καβου κοπρου περιστερων πεντε

σικλων αργυριου

26. και ην ο ϐασιλευς ισραηλ διαπορευοµενος

επι του τειςους και γυνη εβοησεν προς αυτον

λεγουσα σωσον κυριε ϐασιλευ

27. και ειπεν αυτη µη σε σωσαι κυριος ποχεν

σωσω σε µη απο της αλωνος η απο της ληνου

28. και ειπεν αυτη ο ϐασιλευς τι εστιν σοι και

ειπεν η γυνη αυτη ειπεν προς µε δος τον υιον

σου και ϕαγοµεχα αυτον σηµερον και τον υιον

µου και ϕαγοµεχα αυτον αυριον

29. και ηψησαµεν τον υιον µου και εφαγοµεν

αυτον και ειπον προς αυτην τη ηµερα τη δευ-

τερα δος τον υιον σου και ϕαγωµεν αυτον και

εκρυψεν τον υιον αυτης

30. και εγενετο ως ηκουσεν ο ϐασιλευς

ισραηλ τους λογους της γυναικος διερρηξεν τα

ιµατια αυτου και αυτος διεπορευετο επι του τε-

ιςους και ειδεν ο λαος τον σακκον επι της σαρ-

κος αυτου εσωχεν

31. και ειπεν ταδε ποιησαι µοι ο χεος και ταδε

προσχειη ει στησεται η κεφαλη ελισαιε επ αυτω

σηµερον

32. και ελισαιε εκαχητο εν τω οικω αυτου και

οι πρεσβυτεροι εκαχηντο µετ αυτου και απεστε-

ιλεν ανδρα προ προσωπου αυτου πριν ελχειν

τον αγγελον προς αυτον και αυτος ειπεν προς

τους πρεσβυτερους ει οιδατε οτι απεστειλεν ο

υιος του ϕονευτου ουτος αφελειν την κεφαλην

µου ιδετε ως αν ελχη ο αγγελος αποκλεισατε

την χυραν και παραχλιψατε αυτον εν τη χυρα

ουςι ϕωνη των ποδων του κυριου αυτου κατοπι-

σχεν αυτου

33. ετι αυτου λαλουντος µετ αυτων και ιδου

αγγελος κατεβη προς αυτον και ειπεν ιδου αυτη

η κακια παρα κυριου τι υποµεινω τω κυριω ετι

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-2krl7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και ειπεν ελισαιε ακουσον λογον κυριου

ταδε λεγει κυριος ως η ωρα αυτη αυριον µε-

τρον σεµιδαλεως σικλου και διµετρον κριχων

σικλου εν ταις πυλαις σαµαρειας

2. και απεκριχη ο τριστατης εφ ον ο ϐασι-

λευς επανεπαυετο επι την ςειρα αυτου τω ελι-

σαιε και ειπεν ιδου ποιησει κυριος καταρρακτας

εν ουρανω µη εσται το ϱηµα τουτο και ελισαιε

ειπεν ιδου συ οψη τοις οφχαλµοις σου και εκε-

ιχεν ου ϕαγη

3. και τεσσαρες ανδρες ησαν λεπροι παρα

την χυραν της πολεως και ειπεν ανηρ προς τον

πλησιον αυτου τι ηµεις καχηµεχα ωδε εως απο-

χανωµεν

4. εαν ειπωµεν εισελχωµεν εις την πολιν και

ο λιµος εν τη πολει και αποχανουµεχα εκει και

εαν καχισωµεν ωδε και αποχανουµεχα και νυν

δευτε και εµπεσωµεν εις την παρεµβολην συ-

ϱιας εαν Ϲωογονησωσιν ηµας και Ϲησοµεχα και

εαν χανατωσωσιν ηµας και αποχανουµεχα

5. και ανεστησαν εν τω σκοτει εισελχειν εις

την παρεµβολην συριας και ηλχον εις µερος

της παρεµβολης συριας και ιδου ουκ εστιν ανηρ

εκει
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6. και κυριος ακουστην εποιησεν την παρεµ-

ϐολην συριας ϕωνην αρµατος και ϕωνην ιππου

και ϕωνην δυναµεως µεγαλης και ειπεν ανηρ

προς τον αδελφον αυτου νυν εµισχωσατο εφ

ηµας ϐασιλευς ισραηλ τους ϐασιλεας των ςετ-

ταιων και τους ϐασιλεας αιγυπτου του ελχειν

εφ ηµας

7. και ανεστησαν και απεδρασαν εν τω σκο-

τει και εγκατελιπαν τας σκηνας αυτων και τους

ιππους αυτων και τους ονους αυτων εν τη πα-

ϱεµβολη ως εστιν και εφυγον προς την ψυςην

εαυτων

8. και εισηλχον οι λεπροι ουτοι εως µερους

της παρεµβολης και εισηλχον εις σκηνην µιαν

και εφαγον και επιον και ηραν εκειχεν αργυ-

ϱιον και ςρυσιον και ιµατισµον και επορευχη-

σαν και επεστρεψαν και εισηλχον εις σκηνην

αλλην και ελαβον εκειχεν και επορευχησαν

και κατεκρυψαν

9. και ειπεν ανηρ προς τον πλησιον αυτου ους

ουτως ηµεις ποιουµεν η ηµερα αυτη ηµερα ευ-

αγγελιας εστιν και ηµεις σιωπωµεν και µενοµεν

εως ϕωτος του πρωι και ευρησοµεν ανοµιαν και

νυν δευρο και εισελχωµεν και αναγγειλωµεν

εις τον οικον του ϐασιλεως

10. και εισηλχον και εβοησαν προς την πυλην

της πολεως και ανηγγειλαν αυτοις λεγοντες

εισηλχοµεν εις την παρεµβολην συριας και

ιδου ουκ εστιν εκει ανηρ και ϕωνη ανχρωπου

οτι ει µη ιππος δεδεµενος και ονος και αι σκηναι

αυτων ως εισιν

11. και εβοησαν οι χυρωροι και ανηγγειλαν

εις τον οικον του ϐασιλεως εσω

12. και ανεστη ο ϐασιλευς νυκτος και ειπεν

προς τους παιδας αυτου αναγγελω δη υµιν α

εποιησεν ηµιν συρια εγνωσαν οτι πεινωµεν ηµε-

ις και εξηλχαν εκ της παρεµβολης και εκρυβη-

σαν εν τω αγρω λεγοντες οτι εξελευσονται εκ

της πολεως και συλληµψοµεχα αυτους Ϲωντας

και εις την πολιν εισελευσοµεχα

13. και απεκριχη εις των παιδων αυτου και

ειπεν λαβετωσαν δη πεντε των ιππων των υπο-

λελειµµενων οι κατελειφχησαν ωδε ιδου εισιν

προς παν το πληχος ισραηλ το εκλειπον και

αποστελουµεν εκει και οψοµεχα

14. και ελαβον δυο επιβατας ιππων και απε-

στειλεν ο ϐασιλευς ισραηλ οπισω του ϐασιλεως

συριας λεγων δευτε και ιδετε

15. και επορευχησαν οπισω αυτων εως του

ιορδανου και ιδου πασα η οδος πληρης ιµατιων

και σκευων ων ερριψεν συρια εν τω χαµβεισχαι

αυτους και επεστρεψαν οι αγγελοι και ανηγγε-

ιλαν τω ϐασιλει

16. και εξηλχεν ο λαος και διηρπασεν την

παρεµβολην συριας και εγενετο µετρον σεµιδα-

λεως σικλου και διµετρον κριχων σικλου κατα

το ϱηµα κυριου

17. και ο ϐασιλευς κατεστησεν τον τριστατην

εφ ον ο ϐασιλευς επανεπαυετο επι τη ςειρι αυ-

του επι της πυλης και συνεπατησεν αυτον ο λα-

ος εν τη πυλη και απεχανεν καχα ελαλησεν ο

ανχρωπος του χεου ος ελαλησεν εν τω κατα-

ϐηναι τον αγγελον προς αυτον

18. και εγενετο καχα ελαλησεν ελισαιε προς

τον ϐασιλεα λεγων διµετρον κριχης σικλου και

µετρον σεµιδαλεως σικλου και εσται ως η ωρα

αυτη αυριον εν τη πυλη σαµαρειας

19. και απεκριχη ο τριστατης τω ελισαιε και

ειπεν ιδου κυριος ποιει καταρρακτας εν τω

ουρανω µη εσται το ϱηµα τουτο και ειπεν ελι-

σαιε ιδου οψη τοις οφχαλµοις σου και εκειχεν

ου ϕαγη

20. και εγενετο ουτως και συνεπατησεν αυτον

ο λαος εν τη πυλη και απεχανεν

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-2krl8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ελισαιε ελαλησεν προς την γυναικα

ης εζωπυρησεν τον υιον λεγων αναστηχι και

δευρο συ και ο οικος σου και παροικει ου εαν

παροικησης οτι κεκληκεν κυριος λιµον επι την

γην και γε ηλχεν επι την γην επτα ετη

2. και ανεστη η γυνη και εποιησεν κατα το

ϱηµα ελισαιε και επορευχη αυτη και ο οικος

αυτης και παρωκει εν γη αλλοφυλων επτα ετη

3. και εγενετο µετα το τελος των επτα ετων και

επεστρεψεν η γυνη εκ γης αλλοφυλων εις την

πολιν και ηλχεν ϐοησαι προς τον ϐασιλεα περι

του οικου εαυτης και περι των αγρων εαυτης

4. και ο ϐασιλευς ελαλει προς γιεζι το πα-

ιδαριον ελισαιε του ανχρωπου του χεου λεγων

διηγησαι δη µοι παντα τα µεγαλα α εποιησεν

ελισαιε
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5. και εγενετο αυτου εξηγουµενου τω ϐασιλει

ως εζωπυρησεν υιον τεχνηκοτα και ιδου η γυνη

ης εζωπυρησεν τον υιον αυτης ελισαιε ϐοωσα

προς τον ϐασιλεα περι του οικου εαυτης και

περι των αγρων εαυτης και ειπεν γιεζι κυριε

ϐασιλευ αυτη η γυνη και ουτος ο υιος αυτης

ον εζωπυρησεν ελισαιε

6. και επηρωτησεν ο ϐασιλευς την γυναικα

και διηγησατο αυτω και εδωκεν αυτη ο ϐασι-

λευς ευνουςον ενα λεγων επιστρεψον παντα τα

αυτης και παντα τα γενηµατα του αγρου αυτης

απο της ηµερας ης κατελιπεν την γην εως του

νυν

7. και ηλχεν ελισαιε εις δαµασκον και υιος

αδερ ϐασιλευς συριας ηρρωστει και ανηγγε-

ιλαν αυτω λεγοντες ηκει ο ανχρωπος του χεου

εως ωδε

8. και ειπεν ο ϐασιλευς προς αζαηλ λαβε εν

τη ςειρι σου µαναα και δευρο εις απαντην τω

ανχρωπω του χεου και επιζητησον τον κυριον

παρ αυτου λεγων ει Ϲησοµαι εκ της αρρωστιας

µου ταυτης

9. και επορευχη αζαηλ εις απαντην αυτου

και ελαβεν µαναα εν τη ςειρι αυτου και παν-

τα τα αγαχα δαµασκου αρσιν τεσσαρακοντα

καµηλων και ηλχεν και εστη ενωπιον αυτου

και ειπεν προς ελισαιε ο υιος σου υιος αδερ

ϐασιλευς συριας απεστειλεν µε προς σε λεγων

ει Ϲησοµαι εκ της αρρωστιας µου ταυτης

10. και ειπεν ελισαιε δευρο ειπον αυτω Ϲωη

Ϲηση και εδειξεν µοι κυριος οτι χανατω απο-

χανη

11. και παρεστη τω προσωπω αυτου και εχη-

κεν εως αισςυνης και εκλαυσεν ο ανχρωπος

του χεου

12. και ειπεν αζαηλ τι οτι ο κυριος µου κλαιει

και ειπεν οτι οιδα οσα ποιησεις τοις υιοις ισραηλ

κακα τα οςυρωµατα αυτων εξαποστελεις εν πυ-

ϱι και τους εκλεκτους αυτων εν ϱοµφαια αποκ-

τενεις και τα νηπια αυτων ενσεισεις και τας εν

γαστρι εςουσας αυτων αναρρηξεις

13. και ειπεν αζαηλ τις εστιν ο δουλος σου ο

κυων ο τεχνηκως οτι ποιησει το ϱηµα τουτο και

ειπεν ελισαιε εδειξεν µοι κυριος σε ϐασιλευον-

τα επι συριαν

14. και απηλχεν απο ελισαιε και εισηλχεν

προς τον κυριον αυτου και ειπεν αυτω τι ειπεν

σοι ελισαιε και ειπεν ειπεν µοι Ϲωη Ϲηση

15. και εγενετο τη επαυριον και ελαβεν το

µαςµα και εβαψεν εν τω υδατι και περιεβαλεν

επι το προσωπον αυτου και απεχανεν και εβα-

σιλευσεν αζαηλ αντ αυτου

16. εν ετει πεµπτω τω ιωραµ υιω αςααβ ϐα-

σιλει ισραηλ εβασιλευσεν ιωραµ υιος ιωσαφατ

ϐασιλευς ιουδα

17. υιος τριακοντα και δυο ετων ην εν τω ϐα-

σιλευειν αυτον και οκτω ετη εβασιλευσεν εν

ιερουσαληµ

18. και επορευχη εν οδω ϐασιλεων ισραηλ

καχως εποιησεν οικος αςααβ οτι χυγατηρ αςα-

αβ ην αυτω εις γυναικα και εποιησεν το πονη-

ϱον ενωπιον κυριου

19. και ουκ ηχελησεν κυριος διαφχειραι τον

ιουδαν δια δαυιδ τον δουλον αυτου καχως

ειπεν δουναι αυτω λυςνον και τοις υιοις αυτου

πασας τας ηµερας

20. εν ταις ηµεραις αυτου ηχετησεν εδωµ υπο-

κατωχεν ςειρος ιουδα και εβασιλευσαν εφ εαυ-

τους ϐασιλεα

21. και ανεβη ιωραµ εις σιωρ και παντα τα αρ-

µατα µετ αυτου και εγενετο αυτου ανασταντος

και επαταξεν τον εδωµ τον κυκλωσαντα επ αυ-

τον και τους αρςοντας των αρµατων και εφυγεν

ο λαος εις τα σκηνωµατα αυτων

22. και ηχετησεν εδωµ υποκατωχεν ςειρος ιο-

υδα εως της ηµερας ταυτης τοτε ηχετησεν λο-

ϐενα εν τω καιρω εκεινω

23. και τα λοιπα των λογων ιωραµ και παντα

οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται επι ϐι-

ϐλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

24. και εκοιµηχη ιωραµ µετα των πατερων αυ-

του και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει

δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν οςο-

Ϲιας υιος αυτου αντ αυτου

25. εν ετει δωδεκατω τω ιωραµ υιω αςααβ ϐα-

σιλει ισραηλ εβασιλευσεν οςοζιας υιος ιωραµ

26. υιος εικοσι και δυο ετων οςοζιας εν τω

ϐασιλευειν αυτον και ενιαυτον ενα εβασιλευ-

σεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου

γοχολια χυγατηρ αµβρι ϐασιλεως ισραηλ

27. και επορευχη εν οδω οικου αςααβ και

εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου καχως ο

οικος αςααβ

28. και επορευχη µετα ιωραµ υιου αςααβ εις

πολεµον µετα αζαηλ ϐασιλεως αλλοφυλων εν
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ϱεµµωχ γαλααδ και επαταξαν οι συροι τον ιω-

ϱαµ

29. και επεστρεψεν ο ϐασιλευς ιωραµ του ια-

τρευχηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επα-

ταξαν αυτον εν ϱεµµωχ εν τω πολεµειν αυτον

µετα αζαηλ ϐασιλεως συριας και οςοζιας υιος

ιωραµ κατεβη του ιδειν τον ιωραµ υιον αςααβ

εν ιεζραελ οτι ηρρωστει αυτος

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-2krl9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ελισαιε ο προφητης εκαλεσεν ενα των

υιων των προφητων και ειπεν αυτω Ϲωσαι την

οσφυν σου και λαβε τον ϕακον του ελαιου το-

υτου εν τη ςειρι σου και δευρο εις ϱεµµωχ γα-

λααδ

2. και εισελευση εκει και οψη εκει ιου υιον

ιωσαφατ υιου ναµεσσι και εισελευση και ανα-

στησεις αυτον εκ µεσου των αδελφων αυτου και

εισαξεις αυτον εις το ταµιειον εν τω ταµιειω

3. και ληµψη τον ϕακον του ελαιου και επιςε-

εις επι την κεφαλην αυτου και ειπον ταδε λεγει

κυριος κεςρικα σε εις ϐασιλεα επι ισραηλ και

ανοιξεις την χυραν και ϕευξη και ου µενεις

4. και επορευχη το παιδαριον ο προφητης εις

ϱεµµωχ γαλααδ

5. και εισηλχεν και ιδου οι αρςοντες της δυ-

ναµεως εκαχηντο και ειπεν λογος µοι προς σε ο

αρςων και ειπεν ιου προς τινα εκ παντων ηµων

και ειπεν προς σε ο αρςων

6. και ανεστη και εισηλχεν εις τον οικον και

επεςεεν το ελαιον επι την κεφαλην αυτου και

ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ

κεςρικα σε εις ϐασιλεα επι λαον κυριου επι τον

ισραηλ

7. και εξολεχρευσεις τον οικον αςααβ του κυ-

ϱιου σου εκ προσωπου µου και εκδικησεις τα

αιµατα των δουλων µου των προφητων και τα

αιµατα παντων των δουλων κυριου εκ ςειρος

ιεζαβελ

8. και εκ ςειρος ολου του οικου αςααβ και

εξολεχρευσεις τω οικω αςααβ ουρουντα προς

τοιςον και συνεςοµενον και εγκαταλελειµµενον

εν ισραηλ

9. και δωσω τον οικον αςααβ ως τον οικον

ιεροβοαµ υιου ναβατ και ως τον οικον ϐαασα

υιου αςια

10. και την ιεζαβελ καταφαγονται οι κυνες εν

τη µεριδι ιεζραελ και ουκ εστιν ο χαπτων και

ηνοιξεν την χυραν και εφυγεν

11. και ιου εξηλχεν προς τους παιδας του κυ-

ϱιου αυτου και ειπον αυτω ει ειρηνη τι οτι ειση-

λχεν ο επιληµπτος ουτος προς σε και ειπεν αυ-

τοις υµεις οιδατε τον ανδρα και την αδολεσςιαν

αυτου

12. και ειπον αδικον απαγγειλον δη ηµιν και

ειπεν ιου προς αυτους ουτως και ουτως ελαλη-

σεν προς µε λεγων ταδε λεγει κυριος κεςρικα

σε εις ϐασιλεα επι ισραηλ

13. και ακουσαντες εσπευσαν και ελαβον

εκαστος το ιµατιον αυτου και εχηκαν υποκατω

αυτου επι γαρεµ των αναβαχµων και εσαλπι-

σαν εν κερατινη και ειπον εβασιλευσεν ιου

14. και συνεστραφη ιου υιος ιωσαφατ υιου να-

µεσσι προς ιωραµ και ιωραµ αυτος εφυλασσεν

εν ϱεµµωχ γαλααδ αυτος και πας ισραηλ απο

προσωπου αζαηλ ϐασιλεως συριας

15. και απεστρεψεν ιωραµ ο ϐασιλευς ιατρευ-

χηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επα-

ισαν αυτον οι συροι εν τω πολεµειν αυτον µετα

αζαηλ ϐασιλεως συριας και ειπεν ιου ει εστιν η

ψυςη υµων µετ εµου µη εξελχετω εκ της πολεως

διαπεφευγως του πορευχηναι και απαγγειλαι

εν ιεζραελ

16. και ιππευσεν και επορευχη ιου και κατεβη

εις ιεζραελ οτι ιωραµ ϐασιλευς ισραηλ εχερα-

πευετο εν ιεζραελ απο των τοξευµατων ων κα-

τετοξευσαν αυτον οι αραµιν εν τη ϱαµµαχ εν τω

πολεµω µετα αζαηλ ϐασιλεως συριας οτι αυτος

δυνατος και ανηρ δυναµεως και οςοζιας ϐασι-

λευς ιουδα κατεβη ιδειν τον ιωραµ

17. και ο σκοπος ανεβη επι τον πυργον εν ιε-

Ϲραελ και ειδεν τον κονιορτον ιου εν τω παρα-

γινεσχαι αυτον και ειπεν κονιορτον εγω ϐλεπω

και ειπεν ιωραµ λαβε επιβατην και αποστειλον

εµπροσχεν αυτων και ειπατω ει ειρηνη

18. και επορευχη επιβατης ιππου εις απαντην

αυτων και ειπεν ταδε λεγει ο ϐασιλευς ει ειρηνη

και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη επιστρεφε εις

τα οπισω µου και απηγγειλεν ο σκοπος λεγων
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ηλχεν ο αγγελος εως αυτων και ουκ ανεστρεψ-

εν

19. και απεστειλεν επιβατην ιππου δευτερον

και ηλχεν προς αυτον και ειπεν ταδε λεγει ο ϐα-

σιλευς ει ειρηνη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη

επιστρεφου εις τα οπισω µου

20. και απηγγειλεν ο σκοπος λεγων ηλχεν

εως αυτων και ουκ ανεστρεψεν και ο αγων ηγεν

τον ιου υιον ναµεσσιου οτι εν παραλλαγη εγε-

νετο

21. και ειπεν ιωραµ Ϲευξον και εζευξεν αρµα

και εξηλχεν ιωραµ ϐασιλευς ισραηλ και οςο-

Ϲιας ϐασιλευς ιουδα ανηρ εν τω αρµατι αυτου

και εξηλχον εις απαντην ιου και ευρον αυτον

εν τη µεριδι ναβουχαι του ιεζραηλιτου

22. και εγενετο ως ειδεν ιωραµ τον ιου και

ειπεν ει ειρηνη ιου και ειπεν ιου τι ειρηνη ετι αι

πορνειαι ιεζαβελ της µητρος σου και τα ϕαρµα-

κα αυτης τα πολλα

23. και επεστρεψεν ιωραµ τας ςειρας αυτου

του ϕυγειν και ειπεν προς οςοζιαν δολος οςοζια

24. και επλησεν ιου την ςειρα αυτου εν τω

τοξω και επαταξεν τον ιωραµ ανα µεσον των

ϐραςιονων αυτου και εξηλχεν το ϐελος δια της

καρδιας αυτου και εκαµψεν επι τα γονατα αυ-

του

25. και ειπεν ιου προς ϐαδεκαρ τον τριστατην

αυτου ϱιψον αυτον εν τη µεριδι αγρου ναβουχαι

του ιεζραηλιτου οτι µνηµονευω εγω και συ επι-

ϐεβηκοτες επι Ϲευγη οπισω αςααβ του πατρος

αυτου και κυριος ελαβεν επ αυτον το ληµµα

τουτο λεγων

26. ει µη µετα των αιµατων ναβουχαι και τα

αιµατα των υιων αυτου ειδον εςχες ϕησιν κυ-

ϱιος και ανταποδωσω αυτω εν τη µεριδι ταυτη

ϕησιν κυριος και νυν αρας δη ϱιψον αυτον εν

τη µεριδι κατα το ϱηµα κυριου

27. και οςοζιας ϐασιλευς ιουδα ειδεν και εφυ-

γεν οδον ϐαιχαγγαν και εδιωξεν οπισω αυτου

ιου και ειπεν και γε αυτον και επαταξεν αυτον

εν τω αρµατι εν τω αναβαινειν γαι η εστιν ιε-

ϐλααµ και εφυγεν εις µαγεδδων και απεχανεν

εκει

28. και επεβιβασαν αυτον οι παιδες αυτου επι

το αρµα και ηγαγον αυτον εις ιερουσαληµ και

εχαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει δαυιδ

29. και εν ετει ενδεκατω ιωραµ ϐασιλεως

ισραηλ εβασιλευσεν οςοζιας επι ιουδαν

30. και ηλχεν ιου εις ιεζραελ και ιεζαβελ ηκο-

υσεν και εστιµισατο τους οφχαλµους αυτης και

ηγαχυνεν την κεφαλην αυτης και διεκυψεν δια

της χυριδος

31. και ιου εισεπορευετο εν τη πολει και ειπεν

ει ειρηνη Ϲαµβρι ο ϕονευτης του κυριου αυτου

32. και επηρεν το προσωπον αυτου εις την

χυριδα και ειδεν αυτην και ειπεν τις ει συ κα-

ταβηχι µετ εµου και κατεκυψαν προς αυτον δυο

ευνουςοι

33. και ειπεν κυλισατε αυτην και εκυλισαν

αυτην και ερραντισχη του αιµατος αυτης προς

τον τοιςον και προς τους ιππους και συνεπατη-

σαν αυτην

34. και εισηλχεν ιου και εφαγεν και επιεν και

ειπεν επισκεψασχε δη την κατηραµενην ταυτην

και χαψατε αυτην οτι χυγατηρ ϐασιλεως εστιν

35. και επορευχησαν χαψαι αυτην και ους

ευρον εν αυτη αλλο τι η το κρανιον και οι ποδες

και τα ιςνη των ςειρων

36. και επεστρεψαν και ανηγγειλαν αυτω και

ειπεν λογος κυριου ον ελαλησεν εν ςειρι δο-

υλου αυτου ηλιου του χεσβιτου λεγων εν τη µε-

ϱιδι ιεζραελ καταφαγονται οι κυνες τας σαρκας

ιεζαβελ

37. και εσται το χνησιµαιον ιεζαβελ ως κοπρια

επι προσωπου του αγρου εν τη µεριδι ιεζραελ

ωστε µη ειπειν αυτους ιεζαβελ

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-2krl10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και τω αςααβ εβδοµηκοντα υιοι εν σα-

µαρεια και εγραψεν ιου ϐιβλιον και απεστειλεν

εν σαµαρεια προς τους αρςοντας σαµαρειας και

προς τους πρεσβυτερους και προς τους τιχηνο-

υς υιων αςααβ λεγων

2. και νυν ως εαν ελχη το ϐιβλιον τουτο προς

υµας µεχ υµων οι υιοι του κυριου υµων και µεχ

υµων το αρµα και οι ιπποι και πολεις οςυραι

και τα οπλα

3. και οψεσχε τον αγαχον και τον ευχη εν τοις

υιοις του κυριου υµων και καταστησετε αυτον
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επι τον χρονον του πατρος αυτου και πολεµειτε

υπερ του οικου του κυριου υµων

4. και εφοβηχησαν σφοδρα και ειπον ιδου οι

δυο ϐασιλεις ουκ εστησαν κατα προσωπον αυ-

του και πως στησοµεχα ηµεις

5. και απεστειλαν οι επι του οικου και οι επι

της πολεως και οι πρεσβυτεροι και οι τιχηνοι

προς ιου λεγοντες παιδες σου ηµεις και οσα εαν

ειπης προς ηµας ποιησοµεν ου ϐασιλευσοµεν

ανδρα το αγαχον εν οφχαλµοις σου ποιησοµεν

6. και εγραψεν προς αυτους ϐιβλιον δευτερον

λεγων ει εµοι υµεις και της ϕωνης µου υµεις

εισακουετε λαβετε την κεφαλην ανδρων των

υιων του κυριου υµων και ενεγκατε προς µε ως

η ωρα αυριον εις ιεζραελ και οι υιοι του ϐα-

σιλεως ησαν εβδοµηκοντα ανδρες ουτοι αδροι

της πολεως εξετρεφον αυτους

7. και εγενετο ως ηλχεν το ϐιβλιον προς αυτο-

υς και ελαβον τους υιους του ϐασιλεως και εσ-

ϕαξαν αυτους εβδοµηκοντα ανδρας και εχηκαν

τας κεφαλας αυτων εν καρταλλοις και απεστε-

ιλαν αυτας προς αυτον εις ιεζραελ

8. και ηλχεν ο αγγελος και απηγγειλεν λεγων

ηνεγκαν τας κεφαλας των υιων του ϐασιλεως

και ειπεν χετε αυτας ϐουνους δυο παρα την

χυραν της πυλης εις πρωι

9. και εγενετο πρωι και εξηλχεν και εστη εν

τω πυλωνι της πολεως και ειπεν προς παντα τον

λαον δικαιοι υµεις ιδου εγω ειµι συνεστραφην

επι τον κυριον µου και απεκτεινα αυτον και τις

επαταξεν παντας τουτους

10. ιδετε αφφω οτι ου πεσειται απο του ϱηµα-

τος κυριου εις την γην ου ελαλησεν κυριος

επι τον οικον αςααβ και κυριος εποιησεν οσα

ελαλησεν εν ςειρι δουλου αυτου ηλιου

11. και επαταξεν ιου παντας τους καταλε-

ιφχεντας εν τω οικω αςααβ εν ιεζραελ και παν-

τας τους αδρους αυτου και τους γνωστους αυτου

και τους ιερεις αυτου ωστε µη καταλιπειν αυτου

καταλειµµα

12. και ανεστη και επορευχη εις σαµαρειαν

αυτος εν ϐαιχακαδ των ποιµενων εν τη οδω

13. και ιου ευρεν τους αδελφους οςοζιου ϐα-

σιλεως ιουδα και ειπεν τινες υµεις και ειπον

οι αδελφοι οςοζιου ηµεις και κατεβηµεν εις

ειρηνην των υιων του ϐασιλεως και των υιων

της δυναστευουσης

14. και ειπεν συλλαβετε αυτους Ϲωντας και

συνελαβον αυτους Ϲωντας και εσφαξαν αυτους

εις ϐαιχακαδ τεσσαρακοντα και δυο ανδρας ου

κατελιπεν ανδρα εξ αυτων

15. και επορευχη εκειχεν και ευρεν τον ιωνα-

δαβ υιον ϱηςαβ εν τη οδω εις απαντην αυτου

και ευλογησεν αυτον και ειπεν προς αυτον ιου

ει εστιν καρδια σου µετα καρδιας µου ευχεια

καχως η καρδια µου µετα της καρδιας σου και

ειπεν ιωναδαβ εστιν και ειπεν ιου και ει εστιν

δος την ςειρα σου και εδωκεν την ςειρα αυτου

και ανεβιβασεν αυτον προς αυτον επι το αρµα

16. και ειπεν προς αυτον δευρο µετ εµου και

ιδε εν τω Ϲηλωσαι µε τω κυριω σαβαωχ και επε-

καχισεν αυτον εν τω αρµατι αυτου

17. και εισηλχεν εις σαµαρειαν και επαταξεν

παντας τους καταλειφχεντας του αςααβ εν σα-

µαρεια εως του αφανισαι αυτον κατα το ϱηµα

κυριου ο ελαλησεν προς ηλιου

18. και συνηχροισεν ιου παντα τον λαον και

ειπεν προς αυτους αςααβ εδουλευσεν τω ϐααλ

ολιγα και γε ιου δουλευσει αυτω πολλα

19. και νυν παντες οι προφηται του ϐααλ παν-

τας τους δουλους αυτου και τους ιερεις αυτου

καλεσατε προς µε ανηρ µη επισκεπητω οτι χυ-

σια µεγαλη µοι τω ϐααλ πας ος εαν επισκεπη

ου Ϲησεται και ιου εποιησεν εν πτερνισµω ινα

απολεση τους δουλους του ϐααλ

20. και ειπεν ιου αγιασατε ιερειαν τω ϐααλ

και εκηρυξαν

21. και απεστειλεν ιου εν παντι ισραηλ λεγων

και νυν παντες οι δουλοι του ϐααλ και παντες

οι ιερεις αυτου και παντες οι προφηται αυτου

µηδεις απολειπεσχω οτι χυσιαν µεγαλην ποιω

ος αν απολειφχη ου Ϲησεται και ηλχον παντες

οι δουλοι του ϐααλ και παντες οι ιερεις αυτου

και παντες οι προφηται αυτου ου κατελειφχη

ανηρ ος ου παρεγενετο και εισηλχον εις τον

οικον του ϐααλ και επλησχη ο οικος του ϐααλ

στοµα εις στοµα

22. και ειπεν ιου τω επι του οικου µεσχααλ

εξαγαγε ενδυµατα πασι τοις δουλοις του ϐααλ

και εξηνεγκεν αυτοις ο στολιστης

23. και εισηλχεν ιου και ιωναδαβ υιος ϱηςαβ

εις οικον του ϐααλ και ειπεν τοις δουλοις του

ϐααλ ερευνησατε και ιδετε ει εστιν µεχ υµων
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των δουλων κυριου οτι αλλ η οι δουλοι του

ϐααλ µονωτατοι

24. και εισηλχεν του ποιησαι τα χυµατα και τα

ολοκαυτωµατα και ιου εταξεν εαυτω εξω ογδοη-

κοντα ανδρας και ειπεν ανηρ ος εαν διασωχη

απο των ανδρων ων εγω αναγω επι ςειρας υµων

η ψυςη αυτου αντι της ψυςης αυτου

25. και εγενετο ως συνετελεσεν ποιων την

ολοκαυτωσιν και ειπεν ιου τοις παρατρεςουσιν

και τοις τρισταταις εισελχοντες παταξατε αυτο-

υς ανηρ µη εξελχατω εξ αυτων και επαταξαν

αυτους εν στοµατι ϱοµφαιας και ερριψαν οι πα-

ϱατρεςοντες και οι τρισταται και επορευχησαν

εως πολεως οικου του ϐααλ

26. και εξηνεγκαν την στηλην του ϐααλ και

ενεπρησαν αυτην

27. και κατεσπασαν τας στηλας του ϐααλ και

καχειλον τον οικον του ϐααλ και εταξαν αυτον

εις λυτρωνας εως της ηµερας ταυτης

28. και ηφανισεν ιου τον ϐααλ εξ ισραηλ

29. πλην αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος

εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη ιου απο οπι-

σχεν αυτων αι δαµαλεις αι ςρυσαι εν ϐαιχηλ

και εν δαν

30. και ειπεν κυριος προς ιου ανχ ων οσα ηγα-

χυνας ποιησαι το ευχες εν οφχαλµοις µου και

παντα οσα εν τη καρδια µου εποιησας τω οικω

αςααβ υιοι τεταρτοι καχησονται σοι επι χρονου

ισραηλ

31. και ιου ουκ εφυλαξεν πορευεσχαι εν νοµω

κυριου χεου ισραηλ εν ολη καρδια αυτου ουκ

απεστη επανωχεν αµαρτιων ιεροβοαµ υιου να-

ϐατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

32. εν ταις ηµεραις εκειναις ηρξατο κυριος

συγκοπτειν εν τω ισραηλ και επαταξεν αυτους

αζαηλ εν παντι οριω ισραηλ

33. απο του ιορδανου κατ ανατολας ηλιου πα-

σαν την γην γαλααδ του γαδδι και του ϱουβην

και του µανασση απο αροηρ η εστιν επι του ςε-

ιλους ςειµαρρου αρνων και την γαλααδ και την

ϐασαν

34. και τα λοιπα των λογων ιου και παντα οσα

εποιησεν και πασα η δυναστεια αυτου και τας

συναψεις ας συνηψεν ουςι ταυτα γεγραµµενα

επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν

ισραηλ

35. και εκοιµηχη ιου µετα των πατερων αυτου

και εχαψαν αυτον εν σαµαρεια και εβασιλευ-

σεν ιωαςας υιος αυτου αντ αυτου

36. και αι ηµεραι ας εβασιλευσεν ιου επι

ισραηλ εικοσι οκτω ετη εν σαµαρεια

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-2krl11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και γοχολια η µητηρ οςοζιου ειδεν οτι

απεχανον οι υιοι αυτης και απωλεσεν παν το

σπερµα της ϐασιλειας

2. και ελαβεν ιωσαβεε χυγατηρ του ϐασιλεως

ιωραµ αδελφη οςοζιου τον ιωας υιον αδελφου

αυτης και εκλεψεν αυτον εκ µεσου των υιων

του ϐασιλεως των χανατουµενων αυτον και την

τροφον αυτου εν τω ταµιειω των κλινων και

εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοχολιας και

ουκ εχανατωχη

3. και ην µετ αυτης εν οικω κυριου κρυβο-

µενος εξ ετη και γοχολια ϐασιλευουσα επι της

γης

4. και εν τω ετει τω εβδοµω απεστειλεν ιω-

δαε ο ιερευς και ελαβεν τους εκατονταρςους

τον ςορρι και τον ϱασιµ και απηγαγεν αυτους

προς αυτον εις οικον κυριου και διεχετο αυτοις

διαχηκην κυριου και ωρκισεν αυτους ενωπιον

κυριου και εδειξεν αυτοις ιωδαε τον υιον του

ϐασιλεως

5. και ενετειλατο αυτοις λεγων ουτος ο λο-

γος ον ποιησετε το τριτον εξ υµων εισελχετω

το σαββατον και ϕυλαξετε ϕυλακην οικου του

ϐασιλεως εν τω πυλωνι

6. και το τριτον εν τη πυλη των οδων και το

τριτον της πυλης οπισω των παρατρεςοντων και

ϕυλαξετε την ϕυλακην του οικου

7. και δυο ςειρες εν υµιν πας ο εκπορευοµε-

νος το σαββατον και ϕυλαξουσιν την ϕυλακην

οικου κυριου προς τον ϐασιλεα

8. και κυκλωσατε επι τον ϐασιλεα κυκλω

ανηρ και το σκευος αυτου εν ςειρι αυτου και

ο εισπορευοµενος εις τα σαδηρωχ αποχανειται

και εγενετο µετα του ϐασιλεως εν τω εκπορευ-

εσχαι αυτον και εν τω εισπορευεσχαι αυτον

9. και εποιησαν οι εκατονταρςοι παντα οσα

ενετειλατο ιωδαε ο συνετος και ελαβεν ανηρ
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τους ανδρας αυτου τους εισπορευοµενους το

σαββατον µετα των εκπορευοµενων το σαββα-

τον και εισηλχεν προς ιωδαε τον ιερεα

10. και εδωκεν ο ιερευς τοις εκατονταρςαις το-

υς σειροµαστας και τους τρισσους του ϐασιλεως

δαυιδ τους εν οικω κυριου

11. και εστησαν οι παρατρεςοντες ανηρ και το

σκευος αυτου εν τη ςειρι αυτου απο της ωµιας

του οικου της δεξιας εως της ωµιας του οικου

της ευωνυµου του χυσιαστηριου και του οικου

επι τον ϐασιλεα κυκλω

12. και εξαπεστειλεν τον υιον του ϐασιλεως

και εδωκεν επ αυτον το νεζερ και το µαρτυριον

και εβασιλευσεν αυτον και εςρισεν αυτον και

εκροτησαν τη ςειρι και ειπαν Ϲητω ο ϐασιλευς

13. και ηκουσεν γοχολια την ϕωνην των τρε-

ςοντων του λαου και εισηλχεν προς τον λαον

εις οικον κυριου

14. και ειδεν και ιδου ο ϐασιλευς ειστηκει επι

του στυλου κατα το κριµα και οι ωδοι και αι

σαλπιγγες προς τον ϐασιλεα και πας ο λαος

της γης ςαιρων και σαλπιζων εν σαλπιγξιν και

διερρηξεν γοχολια τα ιµατια εαυτης και εβοη-

σεν συνδεσµος συνδεσµος

15. και ενετειλατο ιωδαε ο ιερευς τοις εκατον-

ταρςαις τοις επισκοποις της δυναµεως και ειπεν

προς αυτους εξαγαγετε αυτην εσωχεν των σα-

δηρωχ και ο εισπορευοµενος οπισω αυτης χα-

νατω χανατωχησεται ϱοµφαια οτι ειπεν ο ιερευς

και µη αποχανη εν οικω κυριου

16. και επεχηκαν αυτη ςειρας και εισηλχεν

οδον εισοδου των ιππων οικου του ϐασιλεως

και απεχανεν εκει

17. και διεχετο ιωδαε διαχηκην ανα µεσον

κυριου και ανα µεσον του ϐασιλεως και ανα

µεσον του λαου του ειναι εις λαον τω κυριω

και ανα µεσον του ϐασιλεως και ανα µεσον του

λαου

18. και εισηλχεν πας ο λαος της γης εις οικον

του ϐααλ και κατεσπασαν αυτον και τα χυσια-

στηρια αυτου και τας εικονας αυτου συνετριψ-

αν αγαχως και τον µατχαν τον ιερεα του ϐααλ

απεκτειναν κατα προσωπον των χυσιαστηριων

και εχηκεν ο ιερευς επισκοπους εις τον οικον

κυριου

19. και ελαβεν τους εκατονταρςους και τον

ςορρι και τον ϱασιµ και παντα τον λαον της

γης και κατηγαγον τον ϐασιλεα εξ οικου κυριου

και εισηλχεν οδον πυλης των παρατρεςοντων

οικου του ϐασιλεως και εκαχισαν αυτον επι του

χρονου των ϐασιλεων

20. και εςαρη πας ο λαος της γης και η πο-

λις ησυςασεν και την γοχολιαν εχανατωσαν εν

ϱοµφαια εν οικω του ϐασιλεως

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-2krl12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 υιος ετων επτα ιωας εν τω ϐασιλευειν

αυτον

2. εν ετει εβδοµω τω ιου εβασιλευσεν ιωας και

τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

και ονοµα της µητρος αυτου αβια εκ της ϐηρ-

σαβεε

3. και εποιησεν ιωας το ευχες ενωπιον κυριου

πασας τας ηµερας ας εφωτισεν αυτον ιωδαε ο

ιερευς

4. πλην των υψηλων ου µετεσταχησαν και

εκει ετι ο λαος εχυσιαζεν και εχυµιων εν τοις

υψηλοις

5. και ειπεν ιωας προς τους ιερεις παν το αρ-

γυριον των αγιων το εισοδιαζοµενον εν τω οικω

κυριου αργυριον συντιµησεως ανηρ αργυριον

λαβων συντιµησεως παν αργυριον ο εαν αναβη

επι καρδιαν ανδρος ενεγκειν εν οικω κυριου

6. λαβετωσαν εαυτοις οι ιερεις ανηρ απο της

πρασεως αυτων και αυτοι κρατησουσιν το ϐεδεκ

του οικου εις παντα ου εαν ευρεχη εκει ϐεδεκ

7. και εγενηχη εν τω εικοστω και τριτω ετει

τω ϐασιλει ιωας ουκ εκραταιωσαν οι ιερεις το

ϐεδεκ του οικου

8. και εκαλεσεν ιωας ο ϐασιλευς ιωδαε τον

ιερεα και τους ιερεις και ειπεν προς αυτους τι

οτι ουκ εκραταιουτε το ϐεδεκ του οικου και νυν

µη λαβητε αργυριον απο των πρασεων υµων οτι

εις το ϐεδεκ του οικου δωσετε αυτο

9. και συνεφωνησαν οι ιερεις του µη λαβειν

αργυριον παρα του λαου και του µη ενισςυσαι

το ϐεδεκ του οικου

10. και ελαβεν ιωδαε ο ιερευς κιβωτον µιαν

και ετρησεν τρωγλην επι της σανιδος αυτης και

εδωκεν αυτην παρα ιαµιβιν εν τω οικω ανδρος
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οικου κυριου και εδωκαν οι ιερεις οι ϕυλασσον-

τες τον σταχµον παν το αργυριον το ευρεχεν εν

οικω κυριου

11. και εγενετο ως ειδον οτι πολυ το αργυ-

ϱιον εν τη κιβωτω και ανεβη ο γραµµατευς του

ϐασιλεως και ο ιερευς ο µεγας και εσφιγξαν

και ηριχµησαν το αργυριον το ευρεχεν εν οικω

κυριου

12. και εδωκαν το αργυριον το ετοιµασχεν επι

ςειρας ποιουντων τα εργα των επισκοπων οικου

κυριου και εξεδοσαν τοις τεκτοσιν των ξυλων

και τοις οικοδοµοις τοις ποιουσιν εν οικω κυριου

13. και τοις τειςισταις και τοις λατοµοις των

λιχων του κτησασχαι ξυλα και λιχους λατοµη-

τους του κατασςειν το ϐεδεκ οικου κυριου εις

παντα οσα εξωδιασχη επι τον οικον του κρατα-

ιωσαι

14. πλην ου ποιηχησεται οικω κυριου χυραι

αργυραι ηλοι ϕιαλαι και σαλπιγγες παν σκευος

ςρυσουν και σκευος αργυρουν εκ του αργυριου

του εισενεςχεντος εν οικω κυριου

15. οτι τοις ποιουσιν τα εργα δωσουσιν αυτο

και εκραταιωσαν εν αυτω τον οικον κυριου

16. και ουκ εξελογιζοντο τους ανδρας οις εδι-

δουν το αργυριον επι ςειρας αυτων δουναι τοις

ποιουσιν τα εργα οτι εν πιστει αυτων ποιουσιν

17. αργυριον περι αµαρτιας και αργυριον περι

πληµµελειας ο τι εισηνεςχη εν οικω κυριου τοις

ιερευσιν εγενετο

18. τοτε ανεβη αζαηλ ϐασιλευς συριας και

επολεµησεν επι γεχ και προκατελαβετο αυτην

και εταξεν αζαηλ το προσωπον αυτου αναβηναι

επι ιερουσαληµ

19. και ελαβεν ιωας ϐασιλευς ιουδα παντα τα

αγια οσα ηγιασεν ιωσαφατ και ιωραµ και οςο-

Ϲιας οι πατερες αυτου και ϐασιλεις ιουδα και

τα αγια αυτου και παν το ςρυσιον το ευρεχεν

εν χησαυροις οικου κυριου και οικου του ϐασι-

λεως και απεστειλεν τω αζαηλ ϐασιλει συριας

και ανεβη απο ιερουσαληµ

20. και τα λοιπα των λογων ιωας και παντα

οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι

ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιο-

υδα

21. και ανεστησαν οι δουλοι αυτου και εδη-

σαν παντα συνδεσµον και επαταξαν τον ιωας

εν οικω µαλλω τω εν γααλλα

22. και ιεζιςαρ υιος ιεµουαχ και ιεζεβουχ ο

υιος αυτου σωµηρ οι δουλοι αυτου επαταξαν

αυτον και απεχανεν και εχαψαν αυτον µετα

των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασι-

λευσεν αµεσσιας υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-2krl13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 εν ετει εικοστω και τριτω ετει τω ιωας

υιω οςοζιου ϐασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωαςας

υιος ιου εν σαµαρεια επτακαιδεκα ετη

2. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου και επορευχη οπισω αµαρτιων ιεροβοαµ

υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απε-

στη απ αυτων

3. και ωργισχη χυµω κυριος εν τω ισραηλ και

εδωκεν αυτους εν ςειρι αζαηλ ϐασιλεως συριας

και εν ςειρι υιου αδερ υιου αζαηλ πασας τας

ηµερας

4. και εδεηχη ιωαςας του προσωπου κυριου

και επηκουσεν αυτου κυριος οτι ειδεν την χλιψ-

ιν ισραηλ οτι εχλιψεν αυτους ϐασιλευς συριας

5. και εδωκεν κυριος σωτηριαν τω ισραηλ και

εξηλχεν υποκατωχεν ςειρος συριας και εκαχι-

σαν οι υιοι ισραηλ εν τοις σκηνωµασιν αυτων

καχως εςχες και τριτης

6. πλην ουκ απεστησαν απο αµαρτιων οικου

ιεροβοαµ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εν αυταις

επορευχησαν και γε το αλσος εσταχη εν σαµα-

ϱεια

7. οτι ους υπελειφχη τω ιωαςας λαος αλλ η

πεντηκοντα ιππεις και δεκα αρµατα και δεκα

ςιλιαδες πεζων οτι απωλεσεν αυτους ϐασιλευς

συριας και εχεντο αυτους ως ςουν εις καταπα-

τησιν

8. και τα λοιπα των λογων ιωαςας και παντα

οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ουςι ταυ-

τα γεγραµµενα επι ϐιβλιω λογων των ηµερων

τοις ϐασιλευσιν ισραηλ

9. και εκοιµηχη ιωαςας µετα των πατερων αυ-

του και εχαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου

εν σαµαρεια και εβασιλευσεν ιωας υιος αυτου

αντ αυτου

10. εν ετει τριακοστω και εβδοµω ετει τω ιωας

ϐασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωας υιος ιωαςας

επι ισραηλ εν σαµαρεια εκκαιδεκα ετη
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11. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις

κυριου ουκ απεστη απο πασης αµαρτιας ιερο-

ϐοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εν

αυταις επορευχη

12. και τα λοιπα των λογων ιωας και παντα

οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ας εποιη-

σεν µετα αµεσσιου ϐασιλεως ιουδα ουςι ταυτα

γεγραµµενα επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις

ϐασιλευσιν ισραηλ

13. και εκοιµηχη ιωας µετα των πατερων αυ-

του και ιεροβοαµ εκαχισεν επι του χρονου αυ-

του εν σαµαρεια µετα των υιων ισραηλ

14. και ελισαιε ηρρωστησεν την αρρωστιαν

αυτου δι ην απεχανεν και κατεβη προς αυ-

τον ιωας ϐασιλευς ισραηλ και εκλαυσεν επι

προσωπου αυτου και ειπεν πατερ πατερ αρµα

ισραηλ και ιππευς αυτου

15. και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξον και

ϐελη και ελαβεν προς αυτον τοξον και ϐελη

16. και ειπεν τω ϐασιλει επιβιβασον την ςειρα

σου επι το τοξον και επεβιβασεν ιωας την ςειρα

αυτου επι το τοξον και επεχηκεν ελισαιε τας

ςειρας αυτου επι τας ςειρας του ϐασιλεως

17. και ειπεν ανοιξον την χυριδα κατ ανατο-

λας και ηνοιξεν και ειπεν ελισαιε τοξευσον και

ετοξευσεν και ειπεν ϐελος σωτηριας τω κυριω

και ϐελος σωτηριας εν συρια και παταξεις την

συριαν εν αφεκ εως συντελειας

18. και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξα και ελα-

ϐεν και ειπεν τω ϐασιλει ισραηλ παταξον εις

την γην και επαταξεν ο ϐασιλευς τρις και εστη

19. και ελυπηχη επ αυτω ο ανχρωπος του χε-

ου και ειπεν ει επαταξας πεντακις η εξακις τοτε

αν επαταξας την συριαν εως συντελειας και νυν

τρις παταξεις την συριαν

20. και απεχανεν ελισαιε και εχαψαν αυτον

και µονοζωνοι µωαβ ηλχον εν τη γη ελχοντος

του ενιαυτου

21. και εγενετο αυτων χαπτοντων τον ανδρα

και ιδου ειδον τον µονοζωνον και ερριψαν τον

ανδρα εν τω ταφω ελισαιε και επορευχη και

ηψατο των οστεων ελισαιε και εζησεν και ανε-

στη επι τους ποδας αυτου

22. και αζαηλ εξεχλιψεν τον ισραηλ πασας

τας ηµερας ιωαςας

23. και ηλεησεν κυριος αυτους και οικτιρη-

σεν αυτους και επεβλεψεν προς αυτους δια την

διαχηκην αυτου την µετα αβρααµ και ισαακ

και ιακωβ και ουκ ηχελησεν κυριος διαφχε-

ιραι αυτους και ουκ απερριψεν αυτους απο του

προσωπου αυτου

24. και απεχανεν αζαηλ ϐασιλευς συριας και

εβασιλευσεν υιος αδερ υιος αυτου αντ αυτου

25. και επεστρεψεν ιωας υιος ιωαςας και ελα-

ϐεν τας πολεις εκ ςειρος υιου αδερ υιου αζαηλ

ας ελαβεν εκ ςειρος ιωαςας του πατρος αυτου

εν τω πολεµω τρις επαταξεν αυτον ιωας και επε-

στρεψεν τας πολεις ισραηλ

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-2krl14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 εν ετει δευτερω τω ιωας υιω ιωαςας ϐασι-

λει ισραηλ και εβασιλευσεν αµεσσιας υιος ιωας

ϐασιλευς ιουδα

2. υιος εικοσι και πεντε ετων ην εν τω ϐασι-

λευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασι-

λευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος

αυτου ιωαδιν εξ ιερουσαληµ

3. και εποιησεν το ευχες εν οφχαλµοις κυριου

πλην ους ως δαυιδ ο πατηρ αυτου κατα παντα

οσα εποιησεν ιωας ο πατηρ αυτου εποιησεν

4. πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λαος εχυ-

σιαζεν και εχυµιων εν τοις υψηλοις

5. και εγενετο οτε κατισςυσεν η ϐασιλεια εν

ςειρι αυτου και επαταξεν τους δουλους αυτου

τους παταξαντας τον πατερα αυτου

6. και τους υιους των παταξαντων ουκ εχα-

νατωσεν καχως γεγραπται εν ϐιβλιω νοµων

µωυση ως ενετειλατο κυριος λεγων ουκ απο-

χανουνται πατερες υπερ υιων και υιοι ουκ απο-

χανουνται υπερ πατερων οτι αλλ η εκαστος εν

ταις αµαρτιαις αυτου αποχανειται

7. αυτος επαταξεν τον εδωµ εν γαιµελε δε-

κα ςιλιαδας και συνελαβε την πετραν εν τω

πολεµω και εκαλεσεν το ονοµα αυτης καχοηλ

εως της ηµερας ταυτης

8. τοτε απεστειλεν αµεσσιας αγγελους προς

ιωας υιον ιωαςας υιου ιου ϐασιλεως ισραηλ λε-

γων δευρο οφχωµεν προσωποις

9. και απεστειλεν ιωας ϐασιλευς ισραηλ προς

αµεσσιαν ϐασιλεα ιουδα λεγων ο ακαν ο εν τω

λιβανω απεστειλεν προς την κεδρον την εν τω
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λιβανω λεγων δος την χυγατερα σου τω υιω µου

εις γυναικα και διηλχον τα χηρια του αγρου τα

εν τω λιβανω και συνεπατησαν τον ακανα

10. τυπτων επαταξας την ιδουµαιαν και επη-

ϱεν σε η καρδια σου ενδοξασχητι καχηµενος εν

τω οικω σου και ινα τι εριζεις εν κακια σου και

πεση συ και ιουδας µετα σου

11. και ουκ ηκουσεν αµεσσιας και ανεβη ο

ϐασιλευς ισραηλ και ωφχησαν προσωποις αυ-

τος και αµεσσιας ϐασιλευς ιουδα εν ϐαιχσαµυς

τη του ιουδα

12. και επταισεν ιουδας απο προσωπου

ισραηλ και εφυγεν ανηρ εις το σκηνωµα αυτου

13. και τον αµεσσιαν υιον ιωας υιου οςο-

Ϲιου ϐασιλεα ιουδα συνελαβεν ιωας υιος ιωα-

ςας ϐασιλευς ισραηλ εν ϐαιχσαµυς και ηλχεν

εις ιερουσαληµ και καχειλεν εν τω τειςει ιε-

ϱουσαληµ εν τη πυλη εφραιµ εως πυλης της

γωνιας τετρακοσιους πηςεις

14. και ελαβεν το ςρυσιον και το αργυριον

και παντα τα σκευη τα ευρεχεντα εν οικω κυ-

ϱιου και εν χησαυροις οικου του ϐασιλεως και

τους υιους των συµµιξεων και απεστρεψεν εις

σαµαρειαν

15. και τα λοιπα των λογων ιωας οσα επο-

ιησεν εν δυναστεια αυτου α επολεµησεν µετα

αµεσσιου ϐασιλεως ιουδα ουςι ταυτα γεγραµ-

µενα επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασι-

λευσιν ισραηλ

16. και εκοιµηχη ιωας µετα των πατερων αυ-

του και εταφη εν σαµαρεια µετα των ϐασιλεων

ισραηλ και εβασιλευσεν ιεροβοαµ υιος αυτου

αντ αυτου

17. και εζησεν αµεσσιας υιος ιωας ϐασιλευς

ιουδα µετα το αποχανειν ιωας υιον ιωαςας ϐα-

σιλεα ισραηλ πεντεκαιδεκα ετη

18. και τα λοιπα των λογων αµεσσιου και παν-

τα α εποιησεν ουςι ταυτα γεγραµµενα επι ϐι-

ϐλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

19. και συνεστραφησαν επ αυτον συστρεµµα

εν ιερουσαληµ και εφυγεν εις λαςις και απε-

στειλαν οπισω αυτου εις λαςις και εχανατωσαν

αυτον εκει

20. και ηραν αυτον εφ ιππων και εταφη εν

ιερουσαληµ µετα των πατερων αυτου εν πολει

δαυιδ

21. και ελαβεν πας ο λαος ιουδα τον αζαριαν

και αυτος υιος εκκαιδεκα ετων και εβασιλευ-

σαν αυτον αντι του πατρος αυτου αµεσσιου

22. αυτος ωκοδοµησεν την αιλωχ και επε-

στρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το κοιµηχηναι τον

ϐασιλεα µετα των πατερων αυτου

23. εν ετει πεντεκαιδεκατω του αµεσσιου υιου

ιωας ϐασιλεως ιουδα εβασιλευσεν ιεροβοαµ

υιος ιωας επι ισραηλ εν σαµαρεια τεσσαρακον-

τα και εν ετος

24. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυ-

ϱιου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβο-

αµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

25. αυτος απεστησεν το οριον ισραηλ απο

εισοδου αιµαχ εως της χαλασσης της αραβα

κατα το ϱηµα κυριου χεου ισραηλ ο ελαλησεν

εν ςειρι δουλου αυτου ιωνα υιου αµαχι του προ-

ϕητου του εκ γεχςοβερ

26. οτι ειδεν κυριος την ταπεινωσιν ισραηλ

πικραν σφοδρα και ολιγοστους συνεςοµενο-

υς και εσπανισµενους και εγκαταλελειµµενους

και ουκ ην ο ϐοηχων τω ισραηλ

27. και ουκ ελαλησεν κυριος εξαλειψαι το

σπερµα ισραηλ υποκατωχεν του ουρανου και

εσωσεν αυτους δια ςειρος ιεροβοαµ υιου ιωας

28. και τα λοιπα των λογων ιεροβοαµ και παν-

τα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου οσα

επολεµησεν και οσα επεστρεψεν την δαµασκον

και την αιµαχ τω ιουδα εν ισραηλ ουςι ταυτα

γεγραµµενα επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις

ϐασιλευσιν ισραηλ

29. και εκοιµηχη ιεροβοαµ µετα των πατερων

αυτου µετα ϐασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν

αζαριας υιος αµεσσιου αντι του πατρος αυτου

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-2krl15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 εν ετει εικοστω και εβδοµω τω ιεροβο-

αµ ϐασιλει ισραηλ εβασιλευσεν αζαριας υιος

αµεσσιου ϐασιλεως ιουδα

2. υιος εκκαιδεκα ετων ην εν τω ϐασιλευειν

αυτον και πεντηκοντα και δυο ετη εβασιλευσεν

εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ςαλια

εξ ιερουσαληµ
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3. και εποιησεν το ευχες εν οφχαλµοις κυριου

κατα παντα οσα εποιησεν αµεσσιας ο πατηρ αυ-

του

4. πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαος

εχυσιαζεν και εχυµιων εν τοις υψηλοις

5. και ηψατο κυριος του ϐασιλεως και ην λε-

λεπρωµενος εως ηµερας χανατου αυτου και

εβασιλευσεν εν οικω αφφουσωχ και ιωαχαµ

υιος του ϐασιλεως επι τω οικω κρινων τον λαον

της γης

6. και τα λοιπα των λογων αζαριου και παντα

οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι

ϐιβλιου λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιο-

υδα

7. και εκοιµηχη αζαριας µετα των πατερων αυ-

του και εχαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου

εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωαχαµ υιος

αυτου αντ αυτου

8. εν ετει τριακοστω και ογδοω τω αζαρια ϐασι-

λει ιουδα εβασιλευσεν Ϲαςαριας υιος ιεροβοαµ

επι ισραηλ εν σαµαρεια εξαµηνον

9. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου καχα εποιησαν οι πατερες αυτου ουκ απε-

στη απο αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξη-

µαρτεν τον ισραηλ

10. και συνεστραφησαν επ αυτον σελλουµ

υιος ιαβις και κεβλααµ και επαταξαν αυτον και

εχανατωσαν αυτον και σελλουµ εβασιλευσεν

αντ αυτου

11. και τα λοιπα των λογων Ϲαςαριου ιδου εσ-

τιν γεγραµµενα επι ϐιβλιω λογων των ηµερων

τοις ϐασιλευσιν ισραηλ

12. ο λογος κυριου ον ελαλησεν προς ιου λε-

γων υιοι τεταρτοι καχησονται σοι επι χρονου

ισραηλ και εγενετο ουτως

13. και σελλουµ υιος ιαβις εβασιλευσεν και

εν ετει τριακοστω και ενατω αζαρια ϐασιλει ιο-

υδα εβασιλευσεν σελλουµ µηνα ηµερων εν σα-

µαρεια

14. και ανεβη µαναηµ υιος γαδδι εκ χαρσιλα

και ηλχεν εις σαµαρειαν και επαταξεν τον σελ-

λουµ υιον ιαβις εν σαµαρεια και εχανατωσεν

αυτον

15. και τα λοιπα των λογων σελλουµ και η

συστροφη αυτου ην συνεστραφη ιδου εισιν γε-

γραµµενα επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις

ϐασιλευσιν ισραηλ

16. τοτε επαταξεν µαναηµ την χερσα και παν-

τα τα εν αυτη και τα ορια αυτης απο χερσα οτι

ουκ ηνοιξαν αυτω και επαταξεν αυτην και τας

εν γαστρι εςουσας ανερρηξεν

17. εν ετει τριακοστω και ενατω αζαρια ϐασι-

λει ιουδα και εβασιλευσεν µαναηµ υιος γαδδι

επι ισραηλ δεκα ετη εν σαµαρεια

18. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις

κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιερο-

ϐοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

19. εν ταις ηµεραις αυτου ανεβη ϕουλ ϐασι-

λευς ασσυριων επι την γην και µαναηµ εδωκεν

τω ϕουλ ςιλια ταλαντα αργυριου ειναι την ςειρα

αυτου µετ αυτου

20. και εξηνεγκεν µαναηµ το αργυριον επι τον

ισραηλ επι παν δυνατον ισςυι δουναι τω ϐασιλει

των ασσυριων πεντηκοντα σικλους τω ανδρι τω

ενι και απεστρεψεν ϐασιλευς ασσυριων και ουκ

εστη εκει εν τη γη

21. και τα λοιπα των λογων µαναηµ και παν-

τα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα

επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν

ισραηλ

22. και εκοιµηχη µαναηµ µετα των πατερων

αυτου και εβασιλευσεν ϕακειας υιος αυτου αντ

αυτου

23. εν ετει πεντηκοστω του αζαριου ϐασιλεως

ιουδα εβασιλευσεν ϕακειας υιος µαναηµ επι

ισραηλ εν σαµαρεια δυο ετη

24. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµο-

ις κυριου ουκ απεστη απο αµαρτιων ιεροβοαµ

υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

25. και συνεστραφη επ αυτον ϕακεε υιος ϱο-

µελιου ο τριστατης αυτου και επαταξεν αυτον

εν σαµαρεια εναντιον οικου του ϐασιλεως µε-

τα του αργοβ και µετα του αρια και µετ αυτου

πεντηκοντα ανδρες απο των τετρακοσιων και

εχανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ αυτου

26. και τα λοιπα των λογων ϕακειου και

παντα οσα εποιησεν ιδου εισιν γεγραµµενα

επι ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν

ισραηλ

27. εν ετει πεντηκοστω και δευτερω του αζα-

ϱιου ϐασιλεως ιουδα εβασιλευσεν ϕακεε υιος

ϱοµελιου επι ισραηλ εν σαµαρεια εικοσι ετη
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28. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις

κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιερο-

ϐοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

29. εν ταις ηµεραις ϕακεε ϐασιλεως ισραηλ

ηλχεν χαγλαχφελλασαρ ϐασιλευς ασσυριων

και ελαβεν την αιν και την αβελβαιχαµααςα

και την ιανως και την κενεζ και την ασωρ και

την γαλααδ και την γαλιλαιαν πασαν γην νε-

ϕχαλι και απωκισεν αυτους εις ασσυριους

30. και συνεστρεψεν συστρεµµα ωσηε υιος

ηλα επι ϕακεε υιον ϱοµελιου και επαταξεν αυ-

τον και εχανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ

αυτου εν ετει εικοστω ιωαχαµ υιου αζαριου

31. και τα λοιπα των λογων ϕακεε και παντα

οσα εποιησεν ιδου εστιν γεγραµµενα επι ϐιβλιω

λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ισραηλ

32. εν ετει δευτερω ϕακεε υιου ϱοµελιου ϐασι-

λεως ισραηλ εβασιλευσεν ιωαχαµ υιος αζαριου

ϐασιλεως ιουδα

33. υιος εικοσι και πεντε ετων ην εν τω ϐα-

σιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν

εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ιε-

ϱουσα χυγατηρ σαδωκ

34. και εποιησεν το ευχες εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου κατα παντα οσα εποιησεν οζιας ο πατηρ

αυτου

35. πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λαος εχυ-

σιαζεν και εχυµια εν τοις υψηλοις αυτος ωκο-

δοµησεν την πυλην οικου κυριου την επανω

36. και τα λοιπα των λογων ιωαχαµ και παντα

οσα εποιησεν ουςι ταυτα γεγραµµενα επι ϐιβλιω

λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

37. εν ταις ηµεραις εκειναις ηρξατο κυριος

εξαποστελλειν εν ιουδα τον ϱαασσων ϐασιλεα

συριας και τον ϕακεε υιον ϱοµελιου

38. και εκοιµηχη ιωαχαµ µετα των πατερων

αυτου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν

πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν

αςαζ υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-2krl16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 εν ετει επτακαιδεκατω ϕακεε υιου ϱοµε-

λιου εβασιλευσεν αςαζ υιος ιωαχαµ ϐασιλεως

ιουδα

2. υιος εικοσι ετων ην αςαζ εν τω ϐασιλευειν

αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερο-

υσαληµ και ουκ εποιησεν το ευχες εν οφχαλµο-

ις κυριου χεου αυτου πιστως ως δαυιδ ο πατηρ

αυτου

3. και επορευχη εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ

ϐασιλεως ισραηλ και γε τον υιον αυτου διηγεν

εν πυρι κατα τα ϐδελυγµατα των εχνων ων εξη-

ϱεν κυριος απο προσωπου των υιων ισραηλ

4. και εχυσιαζεν και εχυµια εν τοις υψηλοις

και επι των ϐουνων και υποκατω παντος ξυλου

αλσωδους

5. τοτε ανεβη ϱαασσων ϐασιλευς συριας και

ϕακεε υιος ϱοµελιου ϐασιλευς ισραηλ εις ιερο-

υσαληµ εις πολεµον και επολιορκουν επι αςαζ

και ουκ εδυναντο πολεµειν

6. εν τω καιρω εκεινω επεστρεψεν ϱαασσων

ϐασιλευς συριας την αιλαχ τη συρια και εξε-

ϐαλεν τους ιουδαιους εξ αιλαχ και ιδουµαιοι

ηλχον εις αιλαχ και κατωκησαν εκει εως της

ηµερας ταυτης

7. και απεστειλεν αςαζ αγγελους προς χαγλα-

χφελλασαρ ϐασιλεα ασσυριων λεγων δουλος

σου και υιος σου εγω αναβηχι και σωσον µε εκ

ςειρος ϐασιλεως συριας και εκ ςειρος ϐασιλεως

ισραηλ των επανισταµενων επ εµε

8. και ελαβεν αςαζ το αργυριον και το ςρυ-

σιον το ευρεχεν εν χησαυροις οικου κυριου και

οικου του ϐασιλεως και απεστειλεν τω ϐασιλει

δωρα

9. και ηκουσεν αυτου ϐασιλευς ασσυριων και

ανεβη ϐασιλευς ασσυριων εις δαµασκον και

συνελαβεν αυτην και απωκισεν αυτην και τον

ϱαασσων εχανατωσεν

10. και επορευχη ϐασιλευς αςαζ εις απαντην

τω χαγλαχφελλασαρ ϐασιλει ασσυριων εις δα-

µασκον και ειδεν το χυσιαστηριον εν δαµασκω

και απεστειλεν ο ϐασιλευς αςαζ προς ουριαν

τον ιερεα το οµοιωµα του χυσιαστηριου και τον

ϱυχµον αυτου εις πασαν ποιησιν αυτου

11. και ωκοδοµησεν ουριας ο ιερευς το χυσια-

στηριον κατα παντα οσα απεστειλεν ο ϐασιλευς

αςαζ εκ δαµασκου

12. και ειδεν ο ϐασιλευς το χυσιαστηριον και

ανεβη επ αυτο

13. και εχυµιασεν την ολοκαυτωσιν αυτου και

την χυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου και
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προσεςεεν το αιµα των ειρηνικων των αυτου επι

το χυσιαστηριον

14. και το χυσιαστηριον το ςαλκουν το απε-

ναντι κυριου και προσηγαγεν απο προσωπου

του οικου κυριου απο του ανα µεσον του χυ-

σιαστηριου και απο του ανα µεσον του οικου

κυριου και εδωκεν αυτο επι µηρον του χυσια-

στηριου κατα ϐορραν

15. και ενετειλατο ο ϐασιλευς αςαζ τω ουρια

τω ιερει λεγων επι το χυσιαστηριον το µεγα

προσφερε την ολοκαυτωσιν την πρωινην και

την χυσιαν την εσπερινην και την ολοκαυτω-

σιν του ϐασιλεως και την χυσιαν αυτου και την

ολοκαυτωσιν παντος του λαου και την χυσιαν

αυτων και την σπονδην αυτων και παν αιµα

ολοκαυτωσεως και παν αιµα χυσιας επ αυτο

προσςεεις και το χυσιαστηριον το ςαλκουν εσ-

ται µοι εις το πρωι

16. και εποιησεν ουριας ο ιερευς κατα παντα

οσα ενετειλατο αυτω ο ϐασιλευς αςαζ

17. και συνεκοψεν ο ϐασιλευς αςαζ τα συγ-

κλεισµατα των µεςωνωχ και µετηρεν απ αυτων

τον λουτηρα και την χαλασσαν καχειλεν απο

των ϐοων των ςαλκων των υποκατω αυτης και

εδωκεν αυτην επι ϐασιν λιχινην

18. και τον χεµελιον της καχεδρας ωκοδοµη-

σεν εν οικω κυριου και την εισοδον του ϐασι-

λεως την εξω επεστρεψεν εν οικω κυριου απο

προσωπου ϐασιλεως ασσυριων

19. και τα λοιπα των λογων αςαζ οσα εποιη-

σεν ουςι ταυτα γεγραµµενα επι ϐιβλιω λογων

των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

20. και εκοιµηχη αςαζ µετα των πατερων αυ-

του και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν

εζεκιας υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-2krl17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 εν ετει δωδεκατω τω αςαζ ϐασιλει ιουδα

εβασιλευσεν ωσηε υιος ηλα εν σαµαρεια επι

ισραηλ εννεα ετη

2. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου πλην ους ως οι ϐασιλεις ισραηλ οι ησαν

εµπροσχεν αυτου

3. επ αυτον ανεβη σαλαµανασαρ ϐασιλευς

ασσυριων και εγενηχη αυτω ωσηε δουλος και

επεστρεψεν αυτω µαναα

4. και ευρεν ϐασιλευς ασσυριων εν τω ωσηε

αδικιαν οτι απεστειλεν αγγελους προς σηγωρ

ϐασιλεα αιγυπτου και ουκ ηνεγκεν µαναα τω

ϐασιλει ασσυριων εν τω ενιαυτω εκεινω και

επολιορκησεν αυτον ο ϐασιλευς ασσυριων και

εδησεν αυτον εν οικω ϕυλακης

5. και ανεβη ο ϐασιλευς ασσυριων εν παση τη

γη και ανεβη εις σαµαρειαν και επολιορκησεν

επ αυτην τρια ετη

6. εν ετει ενατω ωσηε συνελαβεν ϐασιλευς

ασσυριων την σαµαρειαν και απωκισεν τον

ισραηλ εις ασσυριους και κατωκισεν αυτους

εν αλαε και εν αβωρ ποταµοις γωζαν και ορη

µηδων

7. και εγενετο οτι ηµαρτον οι υιοι ισραηλ τω

κυριω χεω αυτων τω αναγαγοντι αυτους εκ γης

αιγυπτου υποκατωχεν ςειρος ϕαραω ϐασιλεως

αιγυπτου και εφοβηχησαν χεους ετερους

8. και επορευχησαν τοις δικαιωµασιν των

εχνων ων εξηρεν κυριος απο προσωπου υιων

ισραηλ και οι ϐασιλεις ισραηλ οσοι εποιησαν

9. και οσοι ηµφιεσαντο οι υιοι ισραηλ λογους

ους ουτως κατα κυριου χεου αυτων και ωκο-

δοµησαν εαυτοις υψηλα εν πασαις ταις πολεσιν

αυτων απο πυργου ϕυλασσοντων εως πολεως

οςυρας

10. και εστηλωσαν εαυτοις στηλας και αλση

επι παντι ϐουνω υψηλω και υποκατω παντος

ξυλου αλσωδους

11. και εχυµιασαν εκει εν πασιν υψηλοις κα-

χως τα εχνη α απωκισεν κυριος εκ προσωπου

αυτων και εποιησαν κοινωνους και εςαραξαν

του παροργισαι τον κυριον

12. και ελατρευσαν τοις ειδωλοις οις ειπεν

κυριος αυτοις ου ποιησετε το ϱηµα τουτο κυριω

13. και διεµαρτυρατο κυριος εν τω ισραηλ και

εν τω ιουδα εν ςειρι παντων των προφητων αυ-

του παντος ορωντος λεγων αποστραφητε απο

των οδων υµων των πονηρων και ϕυλαξατε τας

εντολας µου και τα δικαιωµατα µου και παντα

τον νοµον ον ενετειλαµην τοις πατρασιν υµων

οσα απεστειλα αυτοις εν ςειρι των δουλων µου

των προφητων
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14. και ουκ ηκουσαν και εσκληρυναν τον

νωτον αυτων υπερ τον νωτον των πατερων αυ-

των

15. και τα µαρτυρια αυτου οσα διεµαρτυρατο

αυτοις ουκ εφυλαξαν και επορευχησαν οπισω

των µαταιων και εµαταιωχησαν και οπισω των

εχνων των περικυκλω αυτων ων ενετειλατο αυ-

τοις του µη ποιησαι κατα ταυτα

16. εγκατελιπον τας εντολας κυριου χεου αυ-

των και εποιησαν εαυτοις ςωνευµα δυο δαµαλε-

ις και εποιησαν αλση και προσεκυνησαν παση

τη δυναµει του ουρανου και ελατρευσαν τω ϐα-

αλ

17. και διηγον τους υιους αυτων και τας χυγα-

τερας αυτων εν πυρι και εµαντευοντο µαντειας

και οιωνιζοντο και επραχησαν του ποιησαι το

πονηρον εν οφχαλµοις κυριου παροργισαι αυ-

τον

18. και εχυµωχη κυριος σφοδρα εν τω ισραηλ

και απεστησεν αυτους απο του προσωπου αυτου

και ους υπελειφχη πλην ϕυλη ιουδα µονωτατη

19. και γε ιουδας ουκ εφυλαξεν τας εντολας

κυριου του χεου αυτων και επορευχησαν εν τοις

δικαιωµασιν ισραηλ οις εποιησαν

20. και απεωσαντο τον κυριον εν παντι σπερ-

µατι ισραηλ και εσαλευσεν αυτους και εδωκεν

αυτους εν ςειρι διαρπαζοντων αυτους εως ου

απερριψεν αυτους απο προσωπου αυτου

21. οτι πλην ισραηλ επανωχεν οικου δαυιδ

και εβασιλευσαν τον ιεροβοαµ υιον ναβατ και

εξεωσεν ιεροβοαµ τον ισραηλ εξοπισχεν κυριου

και εξηµαρτεν αυτους αµαρτιαν µεγαλην

22. και επορευχησαν οι υιοι ισραηλ εν παση

αµαρτια ιεροβοαµ η εποιησεν ουκ απεστησαν

απ αυτης

23. εως ου µετεστησεν κυριος τον ισραηλ απο

προσωπου αυτου καχως ελαλησεν κυριος εν

ςειρι παντων των δουλων αυτου των προφητων

και απωκισχη ισραηλ επανωχεν της γης αυτου

εις ασσυριους εως της ηµερας ταυτης

24. και ηγαγεν ϐασιλευς ασσυριων εκ ϐα-

ϐυλωνος τον εκ ςουνχα και απο αια και απο

αιµαχ και σεπφαρουαιν και κατωκισχησαν εν

πολεσιν σαµαρειας αντι των υιων ισραηλ και

εκληρονοµησαν την σαµαρειαν και κατωκησαν

εν ταις πολεσιν αυτης

25. και εγενετο εν αρςη της καχεδρας αυτων

ουκ εφοβηχησαν τον κυριον και απεστειλεν κυ-

ϱιος εν αυτοις τους λεοντας και ησαν αποκτεν-

νοντες εν αυτοις

26. και ειπον τω ϐασιλει ασσυριων λεγοντες

τα εχνη α απωκισας και αντεκαχισας εν πολε-

σιν σαµαρειας ουκ εγνωσαν το κριµα του χεου

της γης και απεστειλεν εις αυτους τους λεοντας

και ιδου εισιν χανατουντες αυτους καχοτι ουκ

οιδασιν το κριµα του χεου της γης

27. και ενετειλατο ο ϐασιλευς ασσυριων λε-

γων απαγετε εκειχεν και πορευεσχωσαν και

κατοικειτωσαν εκει και ϕωτιουσιν αυτους το

κριµα του χεου της γης

28. και ηγαγον ενα των ιερεων ων απωκισαν

απο σαµαρειας και εκαχισεν εν ϐαιχηλ και ην

ϕωτιζων αυτους πως ϕοβηχωσιν τον κυριον

29. και ησαν ποιουντες εχνη εχνη χεους αυ-

των και εχηκαν εν οικω των υψηλων ων επο-

ιησαν οι σαµαριται εχνη εν ταις πολεσιν αυτων

εν αις κατωκουν εν αυταις

30. και οι ανδρες ϐαβυλωνος εποιησαν την

σοκςωχβαινιχ και οι ανδρες ςουχ εποιησαν την

νηριγελ και οι ανδρες αιµαχ εποιησαν την ασι-

µαχ

31. και οι ευαιοι εποιησαν την εβλαζερ και

την χαρχακ και οι σεπφαρουαιν κατεκαιον το-

υς υιους αυτων εν πυρι τω αδραµελες και ανη-

µελες χεοις σεπφαρουαιν

32. και ησαν ϕοβουµενοι τον κυριον και κατω-

κισαν τα ϐδελυγµατα αυτων εν τοις οικοις των

υψηλων α εποιησαν εν σαµαρεια εχνος εχνος

εν πολει εν η κατωκουν εν αυτη και ησαν ϕοβο-

υµενοι τον κυριον και εποιησαν εαυτοις ιερεις

των υψηλων και εποιησαν εαυτοις εν οικω των

υψηλων

33. τον κυριον εφοβουντο και τοις χεοις αυ-

των ελατρευον κατα το κριµα των εχνων οχεν

απωκισεν αυτους εκειχεν

34. εως της ηµερας ταυτης αυτοι εποιουν κατα

το κριµα αυτων αυτοι ϕοβουνται και αυτοι πο-

ιουσιν κατα τα δικαιωµατα αυτων και κατα την

κρισιν αυτων και κατα τον νοµον και κατα την

εντολην ην ενετειλατο κυριος τοις υιοις ιακωβ

ου εχηκεν το ονοµα αυτου ισραηλ

35. και διεχετο κυριος µετ αυτων διαχηκην

και ενετειλατο αυτοις λεγων ου ϕοβηχησεσχε
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χεους ετερους και ου προσκυνησετε αυτοις και

ου λατρευσετε αυτοις και ου χυσιασετε αυτοις

36. οτι αλλ η τω κυριω ος ανηγαγεν υµας εκ

γης αιγυπτου εν ισςυι µεγαλη και εν ϐραςιο-

νι υψηλω αυτον ϕοβηχησεσχε και αυτω προ-

σκυνησετε και αυτω χυσετε

37. και τα δικαιωµατα και τα κριµατα και τον

νοµον και τας εντολας ας εγραψεν υµιν ϕυλασ-

σεσχε ποιειν πασας τας ηµερας και ου ϕοβηχη-

σεσχε χεους ετερους

38. και την διαχηκην ην διεχετο µεχ υµων ουκ

επιλησεσχε και ου ϕοβηχησεσχε χεους ετερους

39. οτι αλλ η τον κυριον χεον υµων ϕοβηχη-

σεσχε και αυτος εξελειται υµας εκ παντων των

εςχρων υµων

40. και ουκ ακουσεσχε επι τω κριµατι αυτων

ο αυτοι ποιουσιν

41. και ησαν τα εχνη ταυτα ϕοβουµενοι τον

κυριον και τοις γλυπτοις αυτων ησαν δουλευ-

οντες και γε οι υιοι και οι υιοι των υιων αυτων

καχα εποιησαν οι πατερες αυτων ποιουσιν εως

της ηµερας ταυτης

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-2krl18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και εγενετο εν ετει τριτω τω ωσηε υιω

ηλα ϐασιλει ισραηλ εβασιλευσεν εζεκιας υιος

αςαζ ϐασιλεως ιουδα

2. υιος εικοσι και πεντε ετων ην εν τω ϐασιλευ-

ειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν

εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αβου

χυγατηρ Ϲαςαριου

3. και εποιησεν το ευχες εν οφχαλµοις κυριου

κατα παντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου

4. αυτος εξηρεν τα υψηλα και συνετριψεν πα-

σας τας στηλας και εξωλεχρευσεν τα αλση και

τον οφιν τον ςαλκουν ον εποιησεν µωυσης οτι

εως των ηµερων εκεινων ησαν οι υιοι ισραηλ

χυµιωντες αυτω και εκαλεσεν αυτον νεεσχαν

5. εν κυριω χεω ισραηλ ηλπισεν και µετ αυτον

ουκ εγενηχη οµοιος αυτω εν ϐασιλευσιν ιουδα

και εν τοις γενοµενοις εµπροσχεν αυτου

6. και εκολληχη τω κυριω ουκ απεστη οπι-

σχεν αυτου και εφυλαξεν τας εντολας αυτου

οσας ενετειλατο µωυση

7. και ην κυριος µετ αυτου εν πασιν οις εποιει

συνηκεν και ηχετησεν εν τω ϐασιλει ασσυριων

και ουκ εδουλευσεν αυτω

8. αυτος επαταξεν τους αλλοφυλους εως γα-

Ϲης και εως οριου αυτης απο πυργου ϕυλασ-

σοντων και εως πολεως οςυρας

9. και εγενετο εν τω ετει τω τεταρτω ϐασιλει

εζεκια αυτος ενιαυτος ο εβδοµος τω ωσηε υιω

ηλα ϐασιλει ισραηλ ανεβη σαλαµανασσαρ ϐα-

σιλευς ασσυριων επι σαµαρειαν και επολιορκει

επ αυτην

10. και κατελαβετο αυτην απο τελους τριων

ετων εν ετει εκτω τω εζεκια αυτος ενιαυτος ενα-

τος τω ωσηε ϐασιλει ισραηλ και συνεληµφχη

σαµαρεια

11. και απωκισεν ϐασιλευς ασσυριων την σα-

µαρειαν εις ασσυριους και εχηκεν αυτους εν

αλαε και εν αβωρ ποταµω γωζαν και ορη µηδων

12. ανχ ων οτι ουκ ηκουσαν της ϕωνης κυ-

ϱιου χεου αυτων και παρεβησαν την διαχηκην

αυτου παντα οσα ενετειλατο µωυσης ο δουλος

κυριου και ουκ ηκουσαν και ουκ εποιησαν

13. και τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει ϐασιλει

εζεκιου ανεβη σενναςηριµ ϐασιλευς ασσυριων

επι τας πολεις ιουδα τας οςυρας και συνελαβεν

αυτας

14. και απεστειλεν εζεκιας ϐασιλευς ιουδα

αγγελους προς ϐασιλεα ασσυριων εις λαςις λε-

γων ηµαρτηκα αποστραφητι απ εµου ο εαν επι-

χης επ εµε ϐαστασω και επεχηκεν ο ϐασιλευς

ασσυριων επι εζεκιαν ϐασιλεα ιουδα τριακοσια

ταλαντα αργυριου και τριακοντα ταλαντα ςρυ-

σιου

15. και εδωκεν εζεκιας παν το αργυριον το

ευρεχεν εν οικω κυριου και εν χησαυροις οικου

του ϐασιλεως

16. εν τω καιρω εκεινω συνεκοψεν εζεκιας

τας χυρας ναου κυριου και τα εστηριγµενα α

εςρυσωσεν εζεκιας ϐασιλευς ιουδα και εδωκεν

αυτα ϐασιλει ασσυριων

17. και απεστειλεν ϐασιλευς ασσυριων τον

χαρχαν και τον ϱαφις και τον ϱαψακην εκ λα-

ςις προς τον ϐασιλεα εζεκιαν εν δυναµει ϐαρε-

ια επι ιερουσαληµ και ανεβησαν και ηλχον εις

ιερουσαληµ και εστησαν εν τω υδραγωγω της

κολυµβηχρας της ανω η εστιν εν τη οδω του

αγρου του γναφεως
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18. και εβοησαν προς εζεκιαν και εξηλχον

προς αυτον ελιακιµ υιος ςελκιου ο οικονοµος

και σοµνας ο γραµµατευς και ιωας υιος ασαφ ο

αναµιµνησκων

19. και ειπεν προς αυτους ϱαψακης ειπατε δη

προς εζεκιαν ταδε λεγει ο ϐασιλευς ο µεγας

ϐασιλευς ασσυριων τις η πεποιχησις αυτη ην

πεποιχας

20. ειπας πλην λογοι ςειλεων ϐουλη και δυ-

ναµις εις πολεµον νυν ουν τινι πεποιχως ηχε-

τησας εν εµοι

21. νυν ιδου πεποιχας σαυτω επι την ϱαβ-

δον την καλαµινην την τεχλασµενην ταυτην

επ αιγυπτον ος αν στηριςχη ανηρ επ αυτην και

εισελευσεται εις την ςειρα αυτου και τρησει αυ-

την ουτως ϕαραω ϐασιλευς αιγυπτου πασιν τοις

πεποιχοσιν επ αυτον

22. και οτι ειπας προς µε επι κυριον χεον πε-

ποιχαµεν ουςι αυτος ουτος ου απεστησεν εζε-

κιας τα υψηλα αυτου και τα χυσιαστηρια αυτου

και ειπεν τω ιουδα και τη ιερουσαληµ ενωπιον

του χυσιαστηριου τουτου προσκυνησετε εν ιε-

ϱουσαληµ

23. και νυν µιςχητε δη τω κυριω µου ϐασι-

λει ασσυριων και δωσω σοι δισςιλιους ιππους

ει δυνηση δουναι σεαυτω επιβατας επ αυτους

24. και πως αποστρεψεις το προσωπον τοπαρ-

ςου ενος των δουλων του κυριου µου των ελα-

ςιστων και ηλπισας σαυτω επ αιγυπτον εις αρ-

µατα και ιππεις

25. και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι τον

τοπον τουτον του διαφχειραι αυτον κυριος ειπεν

προς µε αναβηχι επι την γην ταυτην και διαφχε-

ιρον αυτην

26. και ειπεν ελιακιµ υιος ςελκιου και σοµνας

και ιωας προς ϱαψακην λαλησον δη προς τους

παιδας σου συριστι οτι ακουοµεν ηµεις και ου

λαλησεις µεχ ηµων ιουδαιστι και ινα τι λαλεις

εν τοις ωσιν του λαου του επι του τειςους

27. και ειπεν προς αυτους ϱαψακης µη επι τον

κυριον σου και προς σε απεστειλεν µε ο κυριος

µου λαλησαι τους λογους τουτους ουςι επι τους

ανδρας τους καχηµενους επι του τειςους του

ϕαγειν την κοπρον αυτων και πιειν το ουρον

αυτων µεχ υµων αµα

28. και εστη ϱαψακης και εβοησεν ϕωνη µε-

γαλη ιουδαιστι και ελαλησεν και ειπεν ακο-

υσατε τους λογους του µεγαλου ϐασιλεως ασ-

συριων

29. ταδε λεγει ο ϐασιλευς µη επαιρετω υµας

εζεκιας λογοις οτι ου µη δυνηται υµας εξελε-

σχαι εκ ςειρος µου

30. και µη επελπιζετω υµας εζεκιας προς κυ-

ϱιον λεγων εξαιρουµενος εξελειται ηµας κυριος

ου µη παραδοχη η πολις αυτη εν ςειρι ϐασιλεως

ασσυριων

31. µη ακουετε εζεκιου οτι ταδε λεγει ο ϐασι-

λευς ασσυριων ποιησατε µετ εµου ευλογιαν και

εξελχατε προς µε και πιεται ανηρ την αµπελον

αυτου και ανηρ την συκην αυτου ϕαγεται και

πιεται υδωρ του λακκου αυτου

32. εως ελχω και λαβω υµας εις γην ως γη

υµων γη σιτου και οινου και αρτου και αµ-

πελωνων γη ελαιας ελαιου και µελιτος και

Ϲησετε και ου µη αποχανητε και µη ακουετε

εζεκιου οτι απατα υµας λεγων κυριος ϱυσεται

ηµας

33. µη ϱυοµενοι ερρυσαντο οι χεοι των εχνων

εκαστος την εαυτου ςωραν εκ ςειρος ϐασιλεως

ασσυριων

34. που εστιν ο χεος αιµαχ και αρφαδ που

εστιν ο χεος σεπφαρουαιν και οτι εξειλαντο σα-

µαρειαν εκ ςειρος µου

35. τις εν πασιν τοις χεοις των γαιων οι εξε-

ιλαντο τας γας αυτων εκ ςειρος µου οτι εξελε-

ιται κυριος την ιερουσαληµ εκ ςειρος µου

36. και εκωφευσαν και ουκ απεκριχησαν

αυτω λογον οτι εντολη του ϐασιλεως λεγων ουκ

αποκριχησεσχε αυτω

37. και εισηλχεν ελιακιµ υιος ςελκιου ο οικο-

νοµος και σοµνας ο γραµµατευς και ιωας υιος

ασαφ ο αναµιµνησκων προς εζεκιαν διερρηςο-

τες τα ιµατια και ανηγγειλαν αυτω τους λογους

ϱαψακου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-2krl19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και εγενετο ως ηκουσεν ο ϐασιλευς εζε-

κιας και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου και περιε-

ϐαλετο σακκον και εισηλχεν εις οικον κυριου
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2. και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και

σοµναν τον γραµµατεα και τους πρεσβυτερο-

υς των ιερεων περιβεβληµενους σακκους προς

ησαιαν τον προφητην υιον αµως

3. και ειπον προς αυτον ταδε λεγει εζεκιας

ηµερα χλιψεως και ελεγµου και παροργισµου

η ηµερα αυτη οτι ηλχον υιοι εως ωδινων και

ισςυς ουκ εστιν τη τικτουση

4. ει πως εισακουσεται κυριος ο χεος σου παν-

τας τους λογους ϱαψακου ον απεστειλεν αυτον

ϐασιλευς ασσυριων ο κυριος αυτου ονειδιζειν

χεον Ϲωντα και ϐλασφηµειν εν λογοις οις ηκο-

υσεν κυριος ο χεος σου και ληµψη προσευςην

περι του λειµµατος του ευρισκοµενου

5. και ηλχον οι παιδες του ϐασιλεως εζεκιου

προς ησαιαν

6. και ειπεν αυτοις ησαιας ταδε ερειτε προς

τον κυριον υµων ταδε λεγει κυριος µη ϕοβηχης

απο των λογων ων ηκουσας ων εβλασφηµησαν

τα παιδαρια ϐασιλεως ασσυριων

7. ιδου εγω διδωµι εν αυτω πνευµα και ακο-

υσεται αγγελιαν και αποστραφησεται εις την

γην αυτου και καταβαλω αυτον εν ϱοµφαια εν

τη γη αυτου

8. και επεστρεψεν ϱαψακης και ευρεν τον ϐα-

σιλεα ασσυριων πολεµουντα επι λοµνα οτι ηκο-

υσεν οτι απηρεν απο λαςις

9. και ηκουσεν περι χαρακα ϐασιλεως αιχιο-

πων λεγων ιδου εξηλχεν πολεµειν µετα σου και

επεστρεψεν και απεστειλεν αγγελους προς εζε-

κιαν λεγων

10. µη επαιρετω σε ο χεος σου εφ ω συ πε-

ποιχας επ αυτω λεγων ου µη παραδοχη ιερο-

υσαληµ εις ςειρας ϐασιλεως ασσυριων

11. ιδου συ ηκουσας παντα οσα εποιησαν ϐα-

σιλεις ασσυριων πασαις ταις γαις του αναχεµα-

τισαι αυτας και συ ϱυσχηση

12. µη εξειλαντο αυτους οι χεοι των εχνων

ους διεφχειραν οι πατερες µου την τε γωζαν

και την ςαρραν και ϱαφες και υιους εδεµ τους

εν χαεσχεν

13. που εστιν ο ϐασιλευς αιµαχ και ο ϐασι-

λευς αρφαδ και που εστιν σεπφαρουαιν ανα

και αυα

14. και ελαβεν εζεκιας τα ϐιβλια εκ ςειρος

των αγγελων και ανεγνω αυτα και ανεβη εις

οικον κυριου και ανεπτυξεν αυτα εζεκιας εναν-

τιον κυριου

15. και ειπεν κυριε ο χεος ισραηλ ο καχη-

µενος επι των ςερουβιν συ ει ο χεος µονος εν

πασαις ταις ϐασιλειαις της γης συ εποιησας τον

ουρανον και την γην

16. κλινον κυριε το ους σου και ακουσον ανο-

ιξον κυριε τους οφχαλµους σου και ιδε και ακο-

υσον τους λογους σενναςηριµ ους απεστειλεν

ονειδιζειν χεον Ϲωντα

17. οτι αληχεια κυριε ηρηµωσαν ϐασιλεις ασ-

συριων τα εχνη

18. και εδωκαν τους χεους αυτων εις το πυρ

οτι ου χεοι εισιν αλλ η εργα ςειρων ανχρωπων

ξυλα και λιχοι και απωλεσαν αυτους

19. και νυν κυριε ο χεος ηµων σωσον ηµας εκ

ςειρος αυτου και γνωσονται πασαι αι ϐασιλειαι

της γης οτι συ κυριος ο χεος µονος

20. και απεστειλεν ησαιας υιος αµως προς

εζεκιαν λεγων ταδε λεγει κυριος ο χεος των

δυναµεων ο χεος ισραηλ α προσηυξω προς µε

περι σενναςηριµ ϐασιλεως ασσυριων ηκουσα

21. ουτος ο λογος ον ελαλησεν κυριος επ αυ-

τον εξουδενησεν σε και εµυκτηρισεν σε παρχε-

νος χυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην αυτης εκινη-

σεν χυγατηρ ιερουσαληµ

22. τινα ωνειδισας και εβλασφηµησας και επι

τινα υψωσας ϕωνην και ηρας εις υψος τους

οφχαλµους σου εις τον αγιον του ισραηλ

23. εν ςειρι αγγελων σου ωνειδισας κυριον

και ειπας εν τω πληχει των αρµατων µου εγω

αναβησοµαι εις υψος ορεων µηρους του λιβα-

νου και εκοψα το µεγεχος της κεδρου αυτου

τα εκλεκτα κυπαρισσων αυτου και ηλχον εις

µελον τελους αυτου δρυµου καρµηλου αυτου

24. εγω εψυξα και επιον υδατα αλλοτρια και

εξηρηµωσα τω ιςνει του ποδος µου παντας πο-

ταµους περιοςης

25. επλασα αυτην νυν ηγαγον αυτην και εγεν-

ηχη εις επαρσεις αποικεσιων µαςιµων πολεις

οςυρας

26. και οι ενοικουντες εν αυταις ησχενησαν

τη ςειρι επτηξαν και κατησςυνχησαν εγενοντο

ςορτος αγρου η ςλωρα ϐοτανη ςλοη δωµατων

και πατηµα απεναντι εστηκοτος
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27. και την καχεδραν σου και την εξοδον σου

και την εισοδον σου εγνων και τον χυµον σου

επ εµε

28. δια το οργισχηναι σε επ εµε και το στρηνος

σου ανεβη εν τοις ωσιν µου και χησω τα αγκι-

στρα µου εν τοις µυκτηρσιν σου και ςαλινον εν

τοις ςειλεσιν σου και αποστρεψω σε εν τη οδω

η ηλχες εν αυτη

29. και τουτο σοι το σηµειον ϕαγη τουτον τον

ενιαυτον αυτοµατα και τω ετει τω δευτερω τα

ανατελλοντα και ετι τριτω σπορα και αµητος

και ϕυτεια αµπελωνων και ϕαγεσχε τον καρπον

αυτων

30. και προσχησει το διασεσωσµενον οικου

ιουδα το υπολειφχεν ϱιζαν κατω και ποιησει

καρπον ανω

31. οτι εξ ιερουσαληµ εξελευσεται καταλειµ-

µα και ανασωζοµενος εξ ορους σιων ο Ϲηλος

κυριου των δυναµεων ποιησει τουτο

32. ους ουτως ταδε λεγει κυριος προς ϐασιλεα

ασσυριων ουκ εισελευσεται εις την πολιν ταυ-

την και ου τοξευσει εκει ϐελος και ου προφχα-

σει αυτην χυρεος και ου µη εκςεη προς αυτην

προσςωµα

33. τη οδω η ηλχεν εν αυτη αποστραφησεται

και εις την πολιν ταυτην ουκ εισελευσεται λεγει

κυριος

34. και υπερασπιω υπερ της πολεως ταυτης δι

εµε και δια δαυιδ τον δουλον µου

35. και εγενετο εως νυκτος και εξηλχεν αγγε-

λος κυριου και επαταξεν εν τη παρεµβολη των

ασσυριων εκατον ογδοηκοντα πεντε ςιλιαδας

και ωρχρισαν το πρωι και ιδου παντες σωµατα

νεκρα

36. και απηρεν και επορευχη και απεστρεψεν

σενναςηριµ ϐασιλευς ασσυριων και ωκησεν εν

νινευη

37. και εγενετο αυτου προσκυνουντος εν οικω

νεσερας χεου αυτου και αδραµελες και σαρα-

σαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον εν µαςαιρα

και αυτοι εσωχησαν εις γην αραρατ και εβασι-

λευσεν ασορδαν ο υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-2krl20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 εν ταις ηµεραις εκειναις ηρρωστησεν

εζεκιας εις χανατον και εισηλχεν προς αυτον

ησαιας υιος αµως ο προφητης και ειπεν προς

αυτον ταδε λεγει κυριος εντειλαι τω οικω σου

οτι αποχνησκεις συ και ου Ϲηση

2. και απεστρεψεν εζεκιας το προσωπον αυτου

προς τον τοιςον και ηυξατο προς κυριον λεγων

3. ω δη κυριε µνησχητι δη οσα περιεπατησα

ενωπιον σου εν αληχεια και εν καρδια πληρει

και το αγαχον εν οφχαλµοις σου εποιησα και

εκλαυσεν εζεκιας κλαυχµω µεγαλω

4. και ην ησαιας εν τη αυλη τη µεση και ϱηµα

κυριου εγενετο προς αυτον λεγων

5. επιστρεψον και ερεις προς εζεκιαν τον ηγο-

υµενον του λαου µου ταδε λεγει κυριος ο χεος

δαυιδ του πατρος σου ηκουσα της προσευςης

σου ειδον τα δακρυα σου ιδου εγω ιασοµαι σε

τη ηµερα τη τριτη αναβηση εις οικον κυριου

6. και προσχησω επι τας ηµερας σου πεντε

και δεκα ετη και εκ ςειρος ϐασιλεως ασσυριων

σωσω σε και την πολιν ταυτην και υπερασπιω

υπερ της πολεως ταυτης δι εµε και δια δαυιδ

τον δουλον µου

7. και ειπεν λαβετωσαν παλαχην συκων και

επιχετωσαν επι το ελκος και υγιασει

8. και ειπεν εζεκιας προς ησαιαν τι το σηµειον

οτι ιασεται µε κυριος και αναβησοµαι εις οικον

κυριου τη ηµερα τη τριτη

9. και ειπεν ησαιας τουτο το σηµειον παρα κυ-

ϱιου οτι ποιησει κυριος τον λογον ον ελαλη-

σεν πορευσεται η σκια δεκα ϐαχµους εαν επι-

στρεφη δεκα ϐαχµους

10. και ειπεν εζεκιας κουφον την σκιαν κλιναι

δεκα ϐαχµους ουςι αλλ επιστραφητω η σκια

δεκα ϐαχµους εις τα οπισω

11. και εβοησεν ησαιας ο προφητης προς κυ-

ϱιον και επεστρεψεν η σκια εν τοις αναβαχµοις

εις τα οπισω δεκα ϐαχµους

12. εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρωδας-

ϐαλαδαν υιος ϐαλαδαν ϐασιλευς ϐαβυλωνος

ϐιβλια και µαναα προς εζεκιαν οτι ηκουσεν οτι

ηρρωστησεν εζεκιας

13. και εςαρη επ αυτοις εζεκιας και εδειξεν

αυτοις ολον τον οικον του νεςωχα το αργυριον

και το ςρυσιον τα αρωµατα και το ελαιον το

αγαχον και τον οικον των σκευων και οσα ηυ-

ϱεχη εν τοις χησαυροις αυτου ουκ ην λογος ον

ουκ εδειξεν αυτοις εζεκιας εν τω οικω αυτου και

εν παση τη εξουσια αυτου
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14. και εισηλχεν ησαιας ο προφητης προς τον

ϐασιλεα εζεκιαν και ειπεν προς αυτον τι ελαλη-

σαν οι ανδρες ουτοι και ποχεν ηκασιν προς σε

και ειπεν εζεκιας εκ γης πορρωχεν ηκασιν προς

µε εκ ϐαβυλωνος

15. και ειπεν τι ειδον εν τω οικω σου και ειπεν

παντα οσα εν τω οικω µου ειδον ουκ ην εν τω

οικω µου ο ουκ εδειξα αυτοις αλλα και τα εν

τοις χησαυροις µου

16. και ειπεν ησαιας προς εζεκιαν ακουσον

λογον κυριου

17. ιδου ηµεραι ερςονται και ληµφχησεται

παντα τα εν τω οικω σου και οσα εχησαυρισαν

οι πατερες σου εως της ηµερας ταυτης εις ϐα-

ϐυλωνα και ους υπολειφχησεται ϱηµα ο ειπεν

κυριος

18. και οι υιοι σου οι εξελευσονται εκ σου ους

γεννησεις ληµψεται και εσονται ευνουςοι εν τω

οικω του ϐασιλεως ϐαβυλωνος

19. και ειπεν εζεκιας προς ησαιαν αγαχος ο

λογος κυριου ον ελαλησεν εστω ειρηνη εν ταις

ηµεραις µου

20. και τα λοιπα των λογων εζεκιου και πα-

σα η δυναστεια αυτου και οσα εποιησεν την

κρηνην και τον υδραγωγον και εισηνεγκεν το

υδωρ εις την πολιν ουςι ταυτα γεγραµµενα επι

ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιο-

υδα

21. και εκοιµηχη εζεκιας µετα των πατερων

αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευ-

σεν µανασσης υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-2krl21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 υιος δωδεκα ετων µανασσης εν τω ϐα-

σιλευειν αυτον και πεντηκοντα και πεντε ετη

εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι

αυτου οψιβα

2. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου κατα τα ϐδελυγµατα των εχνων ων εξηρεν

κυριος απο προσωπου των υιων ισραηλ

3. και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα υψη-

λα α κατεσπασεν εζεκιας ο πατηρ αυτου και

ανεστησεν χυσιαστηριον τη ϐααλ και εποιησεν

αλση καχως εποιησεν αςααβ ϐασιλευς ισραηλ

και προσεκυνησεν παση τη δυναµει του ουρα-

νου και εδουλευσεν αυτοις

4. και ωκοδοµησεν χυσιαστηριον εν οικω κυ-

ϱιου ως ειπεν εν ιερουσαληµ χησω το ονοµα

µου

5. και ωκοδοµησεν χυσιαστηριον παση τη δυ-

ναµει του ουρανου εν ταις δυσιν αυλαις οικου

κυριου

6. και διηγεν τους υιους αυτου εν πυρι και

εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εποιησεν χελη-

την και γνωστας επληχυνεν του ποιειν το πονη-

ϱον εν οφχαλµοις κυριου παροργισαι αυτον

7. και εχηκεν το γλυπτον του αλσους εν

τω οικω ω ειπεν κυριος προς δαυιδ και προς

σαλωµων τον υιον αυτου εν τω οικω τουτω και

εν ιερουσαληµ η εξελεξαµην εκ πασων ϕυλων

ισραηλ και χησω το ονοµα µου εκει εις τον αιω-

να

8. και ου προσχησω του σαλευσαι τον ποδα

ισραηλ απο της γης ης εδωκα τοις πατρασιν αυ-

των οιτινες ϕυλαξουσιν παντα οσα ενετειλαµην

κατα πασαν την εντολην ην ενετειλατο αυτοις

ο δουλος µου µωυσης

9. και ουκ ηκουσαν και επλανησεν αυτους

µανασσης του ποιησαι το πονηρον εν οφχαλ-

µοις κυριου υπερ τα εχνη α ηφανισεν κυριος

εκ προσωπου υιων ισραηλ

10. και ελαλησεν κυριος εν ςειρι δουλων αυ-

του των προφητων λεγων

11. ανχ ων οσα εποιησεν µανασσης ο ϐασι-

λευς ιουδα τα ϐδελυγµατα ταυτα τα πονηρα

απο παντων ων εποιησεν ο αµορραιος ο εµπρο-

σχεν και εξηµαρτεν και γε ιουδα εν τοις ειδω-

λοις αυτων

12. ους ουτως ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ

ιδου εγω ϕερω κακα επι ιερουσαληµ και επι

ιουδα ωστε παντος ακουοντος ηςησει αµφοτερα

τα ωτα αυτου

13. και εκτενω επι ιερουσαληµ το µετρον σα-

µαρειας και το σταχµιον οικου αςααβ και απα-

λειψω την ιερουσαληµ καχως απαλειφεται ο

αλαβαστρος απαλειφοµενος και καταστρεφε-

ται επι προσωπον αυτου

14. και απωσοµαι το υπολειµµα της κληρο-

νοµιας µου και παραδωσω αυτους εις ςειρας

εςχρων αυτων και εσονται εις διαρπαγην και

εις προνοµην πασιν τοις εςχροις αυτων
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15. ανχ ων οσα εποιησαν το πονηρον εν

οφχαλµοις µου και ησαν παροργιζοντες µε απο

της ηµερας ης εξηγαγον τους πατερας αυτων εξ

αιγυπτου και εως της ηµερας ταυτης

16. και γε αιµα αχωον εξεςεεν µανασσης πο-

λυ σφοδρα εως ου επλησεν την ιερουσαληµ

στοµα εις στοµα πλην των αµαρτιων αυτου ων

εξηµαρτεν τον ιουδαν του ποιησαι το πονηρον

εν οφχαλµοις κυριου

17. και τα λοιπα των λογων µανασση και παν-

τα οσα εποιησεν και η αµαρτια αυτου ην ηµαρ-

τεν ουςι ταυτα γεγραµµενα επι ϐιβλιω λογων

των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

18. και εκοιµηχη µανασσης µετα των πατερων

αυτου και εταφη εν τω κηπω του οικου αυτου

εν κηπω οζα και εβασιλευσεν αµων υιος αυτου

αντ αυτου

19. υιος εικοσι και δυο ετων αµων εν τω ϐα-

σιλευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιε-

ϱουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου µεσολλαµ

χυγατηρ αρους εξ ιετεβα

20. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις

κυριου καχως εποιησεν µανασσης ο πατηρ αυ-

του

21. και επορευχη εν παση οδω η επορευχη ο

πατηρ αυτου και ελατρευσεν τοις ειδωλοις οις

ελατρευσεν ο πατηρ αυτου και προσεκυνησεν

αυτοις

22. και εγκατελιπεν τον κυριον χεον των πα-

τερων αυτου και ουκ επορευχη εν οδω κυριου

23. και συνεστραφησαν οι παιδες αµων προς

αυτον και εχανατωσαν τον ϐασιλεα εν τω οικω

αυτου

24. και επαταξεν πας ο λαος της γης παντας

τους συστραφεντας επι τον ϐασιλεα αµων και

εβασιλευσεν ο λαος της γης τον ιωσιαν υιον

αυτου αντ αυτου

25. και τα λοιπα των λογων αµων οσα επο-

ιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι ϐιβλιω

λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

26. και εχαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν τω

κηπω οζα και εβασιλευσεν ιωσιας υιος αυτου

αντ αυτου

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-2krl22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 υιος οκτω ετων ιωσιας εν τω ϐασιλευειν

αυτον και τριακοντα και εν ετος εβασιλευσεν

εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιεδιδα

χυγατηρ εδεια εκ ϐασουρωχ

2. και εποιησεν το ευχες εν οφχαλµοις κυριου

και επορευχη εν παση οδω δαυιδ του πατρος

αυτου ουκ απεστη δεξια η αριστερα

3. και εγενηχη εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τω

ϐασιλει ιωσια εν τω µηνι τω ογδοω απεστειλεν

ο ϐασιλευς τον σαφφαν υιον εσελιου υιου µε-

σολλαµ τον γραµµατεα οικου κυριου λεγων

4. αναβηχι προς ςελκιαν τον ιερεα τον µε-

γαν και σφραγισον το αργυριον το εισενεςχεν

εν οικω κυριου ο συνηγαγον οι ϕυλασσοντες

τον σταχµον παρα του λαου

5. και δοτωσαν αυτο επι ςειρα ποιουντων τα

εργα των καχεσταµενων εν οικω κυριου και

εδωκεν αυτο τοις ποιουσιν τα εργα τοις εν οικω

κυριου του κατισςυσαι το ϐεδεκ του οικου

6. τοις τεκτοσιν και τοις οικοδοµοις και τοις

τειςισταις και του κτησασχαι ξυλα και λιχους

λατοµητους του κραταιωσαι το ϐεδεκ του οικου

7. πλην ουκ εξελογιζοντο αυτους το αργυριον

το διδοµενον αυτοις οτι εν πιστει αυτοι ποιουσιν

8. και ειπεν ςελκιας ο ιερευς ο µεγας προς

σαφφαν τον γραµµατεα ϐιβλιον του νοµου ευ-

ϱον εν οικω κυριου και εδωκεν ςελκιας το ϐι-

ϐλιον προς σαφφαν και ανεγνω αυτο

9. και εισηνεγκεν προς τον ϐασιλεα ιωσιαν

και επεστρεψεν τω ϐασιλει ϱηµα και ειπεν εςω-

νευσαν οι δουλοι σου το αργυριον το ευρεχεν

εν τω οικω κυριου και εδωκαν αυτο επι ςειρα

ποιουντων τα εργα των καχεσταµενων εν οικω

κυριου

10. και ειπεν σαφφαν ο γραµµατευς προς τον

ϐασιλεα λεγων ϐιβλιον εδωκεν µοι ςελκιας ο

ιερευς και ανεγνω αυτο σαφφαν ενωπιον του

ϐασιλεως

11. και εγενετο ως ηκουσεν ο ϐασιλευς τους

λογους του ϐιβλιου του νοµου και διερρηξεν τα

ιµατια εαυτου

12. και ενετειλατο ο ϐασιλευς τω ςελκια τω

ιερει και τω αςικαµ υιω σαφφαν και τω αςοβωρ
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υιω µιςαιου και τω σαφφαν τω γραµµατει και

τω ασαια δουλω του ϐασιλεως λεγων

13. δευτε εκζητησατε τον κυριον περι εµου και

περι παντος του λαου και περι παντος του ιουδα

περι των λογων του ϐιβλιου του ευρεχεντος το-

υτου οτι µεγαλη η οργη κυριου η εκκεκαυµενη

εν ηµιν υπερ ου ουκ ηκουσαν οι πατερες ηµων

των λογων του ϐιβλιου τουτου του ποιειν κατα

παντα τα γεγραµµενα καχ ηµων

14. και επορευχη ςελκιας ο ιερευς και αςικαµ

και αςοβωρ και σαφφαν και ασαιας προς ολ-

δαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου χεκουε

υιου αραας του ιµατιοφυλακος και αυτη κατω-

κει εν ιερουσαληµ εν τη µασενα και ελαλησαν

προς αυτην

15. και ειπεν αυτοις ταδε λεγει κυριος ο χεος

ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµας

προς µε

16. ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω κακα

επι τον τοπον τουτον και επι τους ενοικουντας

αυτον παντας τους λογους του ϐιβλιου ους ανε-

γνω ϐασιλευς ιουδα

17. ανχ ων εγκατελιπον µε και εχυµιων χεοις

ετεροις οπως παροργισωσιν µε εν τοις εργοις

των ςειρων αυτων και εκκαυχησεται ο χυµος

µου εν τω τοπω τουτω και ου σβεσχησεται

18. και προς ϐασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα

υµας επιζητησαι τον κυριον ταδε ερειτε προς

αυτον ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ οι λογοι

ους ηκουσας

19. ανχ ων οτι ηπαλυνχη η καρδια σου και

ενετραπης απο προσωπου κυριου ως ηκουσας

οσα ελαλησα επι τον τοπον τουτον και επι το-

υς ενοικουντας αυτον του ειναι εις αφανισµον

και εις καταραν και διερρηξας τα ιµατια σου

και εκλαυσας ενωπιον εµου και γε εγω ηκουσα

λεγει κυριος

20. ους ουτως ιδου εγω προστιχηµι σε προς

τους πατερας σου και συναςχηση εις τον τα-

ϕον σου εν ειρηνη και ουκ οφχησεται εν τοις

οφχαλµοις σου εν πασιν τοις κακοις οις εγω ειµι

επαγω επι τον τοπον τουτον και επεστρεψαν τω

ϐασιλει το ϱηµα
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23 και απεστειλεν ο ϐασιλευς και συνη-

γαγεν προς εαυτον παντας τους πρεσβυτερους

ιουδα και ιερουσαληµ

2. και ανεβη ο ϐασιλευς εις οικον κυριου και

πας ανηρ ιουδα και παντες οι κατοικουντες εν

ιερουσαληµ µετ αυτου και οι ιερεις και οι προ-

ϕηται και πας ο λαος απο µικρου και εως µε-

γαλου και ανεγνω εν ωσιν αυτων παντας τους

λογους του ϐιβλιου της διαχηκης του ευρεχεν-

τος εν οικω κυριου

3. και εστη ο ϐασιλευς προς τον στυλον και

διεχετο διαχηκην ενωπιον κυριου του πορευ-

εσχαι οπισω κυριου και του ϕυλασσειν τας εν-

τολας αυτου και τα µαρτυρια αυτου και τα δι-

καιωµατα αυτου εν παση καρδια και εν παση

ψυςη του αναστησαι τους λογους της διαχηκης

ταυτης τα γεγραµµενα επι το ϐιβλιον τουτο και

εστη πας ο λαος εν τη διαχηκη

4. και ενετειλατο ο ϐασιλευς τω ςελκια τω ιε-

ϱει τω µεγαλω και τοις ιερευσιν της δευτερω-

σεως και τοις ϕυλασσουσιν τον σταχµον του

εξαγαγειν εκ του ναου κυριου παντα τα σκευη

τα πεποιηµενα τω ϐααλ και τω αλσει και παση

τη δυναµει του ουρανου και κατεκαυσεν αυτα

εξω ιερουσαληµ εν σαδηµωχ κεδρων και ελα-

ϐεν τον ςουν αυτων εις ϐαιχηλ

5. και κατεπαυσεν τους ςωµαριµ ους εδωκαν

ϐασιλεις ιουδα και εχυµιων εν τοις υψηλοις και

εν ταις πολεσιν ιουδα και τοις περικυκλω ιε-

ϱουσαληµ και τους χυµιωντας τω ϐααλ και τω

ηλιω και τη σεληνη και τοις µαζουρωχ και παση

τη δυναµει του ουρανου

6. και εξηνεγκεν το αλσος εξ οικου κυριου

εξωχεν ιερουσαληµ εις τον ςειµαρρουν κεδρων

και κατεκαυσεν αυτον εν τω ςειµαρρω κεδρων

και ελεπτυνεν εις ςουν και ερριψεν τον ςουν

αυτου εις τον ταφον των υιων του λαου

7. και καχειλεν τον οικον των καδησιµ των

εν τω οικω κυριου ου αι γυναικες υφαινον εκει

ςεττιιν τω αλσει

8. και ανηγαγεν παντας τους ιερεις εκ πολεων

ιουδα και εµιανεν τα υψηλα ου εχυµιασαν εκει
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οι ιερεις απο γαβαα και εως ϐηρσαβεε και κα-

χειλεν τον οικον των πυλων τον παρα την χυ-

ϱαν της πυλης ιησου αρςοντος της πολεως των

εξ αριστερων ανδρος εν τη πυλη της πολεως

9. πλην ουκ ανεβησαν οι ιερεις των υψηλων

προς το χυσιαστηριον κυριου εν ιερουσαληµ οτι

ει µη εφαγον αζυµα εν µεσω των αδελφων αυ-

των

10. και εµιανεν τον ταφεχ τον εν ϕαραγγι υιου

εννοµ του διαγειν ανδρα τον υιον αυτου και

ανδρα την χυγατερα αυτου τω µολος εν πυρι

11. και κατεπαυσεν τους ιππους ους εδωκαν

ϐασιλεις ιουδα τω ηλιω εν τη εισοδω οικου κυ-

ϱιου εις το γαζοφυλακιον ναχαν ϐασιλεως του

ευνουςου εν ϕαρουριµ και το αρµα του ηλιου

κατεκαυσεν πυρι

12. και τα χυσιαστηρια τα επι του δωµατος του

υπερωου αςαζ α εποιησαν ϐασιλεις ιουδα και

τα χυσιαστηρια α εποιησεν µανασσης εν ταις

δυσιν αυλαις οικου κυριου και καχειλεν ο ϐα-

σιλευς και κατεσπασεν εκειχεν και ερριψεν τον

ςουν αυτων εις τον ςειµαρρουν κεδρων

13. και τον οικον τον επι προσωπον ιερο-

υσαληµ τον εκ δεξιων του ορους του µοσοαχ

ον ωκοδοµησεν σαλωµων ϐασιλευς ισραηλ τη

ασταρτη προσοςχισµατι σιδωνιων και τω ςαµως

προσοςχισµατι µωαβ και τω µολςολ ϐδελυγµα-

τι υιων αµµων εµιανεν ο ϐασιλευς

14. και συνετριψεν τας στηλας και εξωλε-

χρευσεν τα αλση και επλησεν τους τοπους αυ-

των οστεων ανχρωπων

15. και γε το χυσιαστηριον το εν ϐαιχηλ το

υψηλον ο εποιησεν ιεροβοαµ υιος ναβατ ος εξη-

µαρτεν τον ισραηλ και γε το χυσιαστηριον εκε-

ινο και το υψηλον κατεσπασεν και συνετριψεν

τους λιχους αυτου και ελεπτυνεν εις ςουν και

κατεκαυσεν το αλσος

16. και εξενευσεν ιωσιας και ειδεν τους ταφο-

υς τους οντας εκει εν τη πολει και απεστειλεν

και ελαβεν τα οστα εκ των ταφων και κατε-

καυσεν επι το χυσιαστηριον και εµιανεν αυτο

κατα το ϱηµα κυριου ο ελαλησεν ο ανχρωπος

του χεου εν τω εσταναι ιεροβοαµ εν τη εορτη

επι το χυσιαστηριον και επιστρεψας ηρεν τους

οφχαλµους αυτου επι τον ταφον του ανχρωπου

του χεου του λαλησαντος τους λογους τουτους

17. και ειπεν τι το σκοπελον εκεινο ο εγω ορω

και ειπον αυτω οι ανδρες της πολεως ο ανχρω-

πος του χεου εστιν ο εξεληλυχως εξ ιουδα και

επικαλεσαµενος τους λογους τουτους ους επε-

καλεσατο επι το χυσιαστηριον ϐαιχηλ

18. και ειπεν αφετε αυτο ανηρ µη κινησατω

τα οστα αυτου και ερρυσχησαν τα οστα αυτου

µετα των οστων του προφητου του ηκοντος εκ

σαµαρειας

19. και γε εις παντας τους οικους των υψηλων

τους εν ταις πολεσιν σαµαρειας ους εποιησαν

ϐασιλεις ισραηλ παροργιζειν κυριον απεστησεν

ιωσιας και εποιησεν εν αυτοις παντα τα εργα α

εποιησεν εν ϐαιχηλ

20. και εχυσιασεν παντας τους ιερεις των

υψηλων τους οντας εκει επι των χυσιαστηριων

και κατεκαυσεν τα οστα των ανχρωπων επ αυτα

και επεστραφη εις ιερουσαληµ

21. και ενετειλατο ο ϐασιλευς παντι τω λαω

λεγων ποιησατε το πασςα τω κυριω χεω ηµων

καχως γεγραπται επι ϐιβλιου της διαχηκης ταυ-

της

22. οτι ουκ εγενηχη το πασςα τουτο αφ

ηµερων των κριτων οι εκρινον τον ισραηλ και

πασας τας ηµερας ϐασιλεων ισραηλ και ϐασι-

λεων ιουδα

23. οτι αλλ η τω οκτωκαιδεκατω ετει του ϐα-

σιλεως ιωσια εγενηχη το πασςα τω κυριω εν

ιερουσαληµ

24. και γε τους χελητας και τους γνωριστας

και τα χεραφιν και τα ειδωλα και παντα τα προ-

σοςχισµατα τα γεγονοτα εν γη ιουδα και εν ιε-

ϱουσαληµ εξηρεν ο ϐασιλευς ιωσιας ινα στηση

τους λογους του νοµου τους γεγραµµενους επι

του ϐιβλιου ου ευρεν ςελκιας ο ιερευς εν οικω

κυριου

25. οµοιος αυτω ουκ εγενηχη εµπροσχεν αυ-

του ϐασιλευς ος επεστρεψεν προς κυριον εν

ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυςη αυτου και εν

ολη ισςυι αυτου κατα παντα τον νοµον µωυση

και µετ αυτον ουκ ανεστη οµοιος αυτω

26. πλην ουκ απεστραφη κυριος απο χυµου

οργης αυτου του µεγαλου ου εχυµωχη οργη

αυτου εν τω ιουδα επι τους παροργισµους ους

παρωργισεν αυτον µανασσης

27. και ειπεν κυριος και γε τον ιουδαν απο-

στησω απο του προσωπου µου καχως απεστησα
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τον ισραηλ και απωσοµαι την πολιν ταυτην ην

εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον οικον ου

ειπον εσται το ονοµα µου εκει

28. και τα λοιπα των λογων ιωσιου και παντα

οσα εποιησεν ουςι ταυτα γεγραµµενα επι ϐιβλιω

λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

29. εν δε ταις ηµεραις αυτου ανεβη ϕαραω νε-

ςαω ϐασιλευς αιγυπτου επι ϐασιλεα ασσυριων

επι ποταµον ευφρατην και επορευχη ιωσιας εις

απαντην αυτου και εχανατωσεν αυτον νεςαω

εν µαγεδδω εν τω ιδειν αυτον

30. και επεβιβασαν αυτον οι παιδες αυτου νε-

κρον εκ µαγεδδω και ηγαγον αυτον εις ιερο-

υσαληµ και εχαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου

εν πολει δαυιδ και ελαβεν ο λαος της γης τον

ιωαςας υιον ιωσιου και εςρισαν αυτον και εβα-

σιλευσαν αυτον αντι του πατρος αυτου

31. υιος εικοσι και τριων ετων ην ιωαςας εν τω

ϐασιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν

ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιταλ

χυγατηρ ιερεµιου εκ λεµνα

32. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις

κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερες

αυτου

33. και µετεστησεν αυτον ϕαραω νεςαω εν δε-

ϐλαχα εν γη εµαχ του µη ϐασιλευειν εν ιερο-

υσαληµ και εδωκεν Ϲηµιαν επι την γην εκατον

ταλαντα αργυριου και εκατον ταλαντα ςρυσιου

34. και εβασιλευσεν ϕαραω νεςαω επ αυτο-

υς τον ελιακιµ υιον ιωσιου ϐασιλεως ιουδα αν-

τι ιωσιου του πατρος αυτου και επεστρεψεν το

ονοµα αυτου ιωακιµ και τον ιωαςας ελαβεν και

εισηνεγκεν εις αιγυπτον και απεχανεν εκει

35. και το αργυριον και το ςρυσιον εδωκεν

ιωακιµ τω ϕαραω πλην ετιµογραφησεν την γην

του δουναι το αργυριον επι στοµατος ϕαραω

ανηρ κατα την συντιµησιν αυτου εδωκαν το αρ-

γυριον και το ςρυσιον µετα του λαου της γης

δουναι τω ϕαραω νεςαω

36. υιος εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω

ϐασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν

εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιελ-

δαφ χυγατηρ ϕεδεια εκ ϱουµα

37. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις

κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερες

αυτου
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24 εν ταις ηµεραις αυτου ανεβη ναβουςοδο-

νοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος και εγενηχη αυτω

ιωακιµ δουλος τρια ετη και επεστρεψεν και

ηχετησεν εν αυτω

2. και απεστειλεν αυτω τους µονοζωνους των

ςαλδαιων και τους µονοζωνους συριας και τους

µονοζωνους µωαβ και τους µονοζωνους υιων

αµµων και εξαπεστειλεν αυτους εν τη γη ιο-

υδα του κατισςυσαι κατα τον λογον κυριου ον

ελαλησεν εν ςειρι των δουλων αυτου των προ-

ϕητων

3. πλην επι τον χυµον κυριου ην εν τω ιο-

υδα αποστησαι αυτον απο προσωπου αυτου εν

αµαρτιαις µανασση κατα παντα οσα εποιησεν

4. και γε αιµα αχωον εξεςεεν και επλησεν την

ιερουσαληµ αιµατος αχωου και ουκ ηχελησεν

κυριος ιλασχηναι

5. και τα λοιπα των λογων ιωακιµ και παντα

οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι

ϐιβλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιο-

υδα

6. και εκοιµηχη ιωακιµ µετα των πατερων αυ-

του και εβασιλευσεν ιωακιµ υιος αυτου αντ αυ-

του

7. και ου προσεχετο ετι ϐασιλευς αιγυπτου

εξελχειν εκ της γης αυτου οτι ελαβεν ϐασιλευς

ϐαβυλωνος απο του ςειµαρρου αιγυπτου εως

του ποταµου ευφρατου παντα οσα ην του ϐασι-

λεως αιγυπτου

8. υιος οκτωκαιδεκα ετων ιωακιµ εν τω ϐα-

σιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν

ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου νεσχα

χυγατηρ ελλαναχαν εξ ιερουσαληµ

9. και εποιησεν το πονηρον εν οφχαλµοις κυ-

ϱιου κατα παντα οσα εποιησεν ο πατηρ αυτου

10. εν τω καιρω εκεινω ανεβη ναβουςοδονο-

σορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος εις ιερουσαληµ και

ηλχεν η πολις εν περιοςη

11. και εισηλχεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς

ϐαβυλωνος εις την πολιν και οι παιδες αυτου

επολιορκουν επ αυτην

12. και εξηλχεν ιωακιµ ϐασιλευς ιουδα επι

ϐασιλεα ϐαβυλωνος αυτος και οι παιδες αυτου
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και η µητηρ αυτου και οι αρςοντες αυτου και

οι ευνουςοι αυτου και ελαβεν αυτον ϐασιλευς

ϐαβυλωνος εν ετει ογδοω της ϐασιλειας αυτου

13. και εξηνεγκεν εκειχεν παντας τους χη-

σαυρους οικου κυριου και τους χησαυρους

οικου του ϐασιλεως και συνεκοψεν παντα τα

σκευη τα ςρυσα α εποιησεν σαλωµων ϐασιλευς

ισραηλ εν τω ναω κυριου κατα το ϱηµα κυριου

14. και απωκισεν την ιερουσαληµ και παν-

τας τους αρςοντας και τους δυνατους ισςυι αις-

µαλωσιας δεκα ςιλιαδας αιςµαλωτισας και παν

τεκτονα και τον συγκλειοντα και ους υπελε-

ιφχη πλην οι πτωςοι της γης

15. και απωκισεν τον ιωακιµ εις ϐαβυλωνα

και την µητερα του ϐασιλεως και τας γυναικας

του ϐασιλεως και τους ευνουςους αυτου και το-

υς ισςυρους της γης απηγαγεν αποικεσιαν εξ

ιερουσαληµ εις ϐαβυλωνα

16. και παντας τους ανδρας της δυναµεως επ-

τακισςιλιους και τον τεκτονα και τον συγκλε-

ιοντα ςιλιους παντες δυνατοι ποιουντες πολε-

µον και ηγαγεν αυτους ϐασιλευς ϐαβυλωνος

µετοικεσιαν εις ϐαβυλωνα

17. και εβασιλευσεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος

τον µαχχανιαν υιον αυτου αντ αυτου και επε-

χηκεν το ονοµα αυτου σεδεκια

18. υιος εικοσι και ενος ενιαυτου σεδεκιας εν

τω ϐασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευ-

σεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου

αµιταλ χυγατηρ ιερεµιου

19. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

κατα παντα οσα εποιησεν ιωακιµ

20. οτι επι τον χυµον κυριου ην επι ιερο-

υσαληµ και εν τω ιουδα εως απερριψεν αυτους

απο προσωπου αυτου και ηχετησεν σεδεκιας εν

τω ϐασιλει ϐαβυλωνος

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-2krl25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και εγενηχη εν τω ετει τω ενατω της ϐα-

σιλειας αυτου εν τω µηνι τω δεκατω ηλχεν να-

ϐουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος και πασα

η δυναµις αυτου επι ιερουσαληµ και παρενε-

ϐαλεν επ αυτην και ωκοδοµησεν επ αυτην πε-

ϱιτειςος κυκλω

2. και ηλχεν η πολις εν περιοςη εως του εν-

δεκατου ετους του ϐασιλεως σεδεκιου

3. ενατη του µηνος και ενισςυσεν ο λιµος εν

τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω της γης

4. και ερραγη η πολις και παντες οι ανδρες

του πολεµου εξηλχον νυκτος οδον πυλης της

ανα µεσον των τειςεων αυτη η εστιν του κηπου

του ϐασιλεως και οι ςαλδαιοι επι την πολιν κυ-

κλω και επορευχη οδον την αραβα

5. και εδιωξεν η δυναµις των ςαλδαιων οπισω

του ϐασιλεως και κατελαβον αυτον εν αρα-

ϐωχ ιεριςω και πασα η δυναµις αυτου διεσπαρη

επανωχεν αυτου

6. και συνελαβον τον ϐασιλεα και ηγαγον αυ-

τον προς τον ϐασιλεα ϐαβυλωνος εις δεβλαχα

και ελαλησεν µετ αυτου κρισιν

7. και τους υιους σεδεκιου εσφαξεν κατ

οφχαλµους αυτου και τους οφχαλµους σεδε-

κιου εξετυφλωσεν και εδησεν αυτον εν πεδαις

και ηγαγεν αυτον εις ϐαβυλωνα

8. και εν τω µηνι τω πεµπτω εβδοµη του µηνος

αυτος ενιαυτος εννεακαιδεκατος τω ναβουςο-

δονοσορ ϐασιλει ϐαβυλωνος ηλχεν ναβουζαρ-

δαν ο αρςιµαγειρος εστως ενωπιον ϐασιλεως

ϐαβυλωνος εις ιερουσαληµ

9. και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον

οικον του ϐασιλεως και παντας τους οικους ιε-

ϱουσαληµ και παν οικον ενεπρησεν

10. ο αρςιµαγειρος

11. και το περισσον του λαου το καταλειφχεν

εν τη πολει και τους εµπεπτωκοτας οι ενεπε-

σον προς ϐασιλεα ϐαβυλωνος και το λοιπον

του στηριγµατος µετηρεν ναβουζαρδαν ο αρςι-

µαγειρος

12. και απο των πτωςων της γης υπελιπεν ο

αρςιµαγειρος εις αµπελουργους και εις γαβιν

13. και τους στυλους τους ςαλκους τους εν

οικω κυριου και τας µεςωνωχ και την χαλασ-

σαν την ςαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν

οι ςαλδαιοι και ηραν τον ςαλκον αυτων εις ϐα-

ϐυλωνα

14. και τους λεβητας και τα ιαµιν και τας ϕια-

λας και τας χυισκας και παντα τα σκευη τα

ςαλκα εν οις λειτουργουσιν εν αυτοις ελαβεν

15. και τα πυρεια και τας ϕιαλας τας ςρυσας

και τας αργυρας ελαβεν ο αρςιµαγειρος
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16. στυλους δυο η χαλασσα η µια και τα

µεςωνωχ α εποιησεν σαλωµων τω οικω κυ-

ϱιου ουκ ην σταχµος του ςαλκου παντων των

σκευων

17. οκτωκαιδεκα πηςεων υψος του στυλου του

ενος και το ςωχαρ επ αυτου το ςαλκουν και το

υψος του ςωχαρ τριων πηςεων σαβαςα και ϱοαι

επι του ςωχαρ κυκλω τα παντα ςαλκα και κατα

τα αυτα τω στυλω τω δευτερω επι τω σαβαςα

18. και ελαβεν ο αρςιµαγειρος τον σαραιαν

ιερεα τον πρωτον και τον σοφονιαν υιον της

δευτερωσεως και τους τρεις τους ϕυλασσοντας

τον σταχµον

19. και εκ της πολεως ελαβεν ευνουςον ενα

ος ην επιστατης επι των ανδρων των πολεµι-

στων και πεντε ανδρας των ορωντων το προσω-

πον του ϐασιλεως τους ευρεχεντας εν τη πολει

και τον γραµµατεα του αρςοντος της δυναµεως

τον εκτασσοντα τον λαον της γης και εξηκοντα

ανδρας του λαου της γης τους ευρεχεντας εν τη

πολει

20. και ελαβεν αυτους ναβουζαρδαν ο αρςι-

µαγειρος και απηγαγεν αυτους προς τον ϐασι-

λεα ϐαβυλωνος εις δεβλαχα

21. και επαισεν αυτους ϐασιλευς ϐαβυλω-

νος και εχανατωσεν αυτους εν δεβλαχα εν γη

αιµαχ και απωκισχη ιουδας επανωχεν της γης

αυτου

22. και ο λαος ο καταλειφχεις εν γη ιουδα ους

κατελιπεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλω-

νος και κατεστησεν επ αυτων τον γοδολιαν υιον

αςικαµ υιου σαφαν

23. και ηκουσαν παντες οι αρςοντες της δυνα-

µεως αυτοι και οι ανδρες αυτων οτι κατεστησεν

ϐασιλευς ϐαβυλωνος τον γοδολιαν και ηλχον

προς γοδολιαν εις µασσηφαχ και ισµαηλ υιος

ναχανιου και ιωαναν υιος καρηε και σαραιας

υιος χανεµαχ ο νετωφαχιτης και ιεζονιας υιος

του µαςαχι αυτοι και οι ανδρες αυτων

24. και ωµοσεν γοδολιας αυτοις και τοις αν-

δρασιν αυτων και ειπεν αυτοις µη ϕοβεισχε πα-

ϱοδον των ςαλδαιων καχισατε εν τη γη και δο-

υλευσατε τω ϐασιλει ϐαβυλωνος και καλως εσ-

ται υµιν

25. και εγενηχη εν τω εβδοµω µηνι ηλχεν

ισµαηλ υιος ναχανιου υιου ελισαµα εκ του

σπερµατος των ϐασιλεων και δεκα ανδρες µετ

αυτου και επαταξεν τον γοδολιαν και απεχανεν

και τους ιουδαιους και τους ςαλδαιους οι ησαν

µετ αυτου εις µασσηφαχ

26. και ανεστη πας ο λαος απο µικρου και

εως µεγαλου και οι αρςοντες των δυναµεων

και εισηλχον εις αιγυπτον οτι εφοβηχησαν απο

προσωπου των ςαλδαιων

27. και εγενηχη εν τω τριακοστω και εβδοµω

ετει της αποικεσιας του ιωακιµ ϐασιλεως ιο-

υδα εν τω δωδεκατω µηνι εβδοµη και εικαδι

του µηνος υψωσεν ευιλµαρωδας ϐασιλευς ϐα-

ϐυλωνος εν τω ενιαυτω της ϐασιλειας αυτου

την κεφαλην ιωακιµ ϐασιλεως ιουδα και εξη-

γαγεν αυτον εξ οικου ϕυλακης αυτου

28. και ελαλησεν µετ αυτου αγαχα και εδω-

κεν τον χρονον αυτου επανωχεν των χρονων

των ϐασιλεων των µετ αυτου εν ϐαβυλωνι

29. και ηλλοιωσεν τα ιµατια της ϕυλακης αυ-

του και ησχιεν αρτον δια παντος ενωπιον αυτου

πασας τας ηµερας της Ϲωης αυτου

30. και η εστιατορια αυτου εστιατορια δια παν-

τος εδοχη αυτω εξ οικου του ϐασιλεως λογον

ηµερας εν τη ηµερα αυτου πασας τας ηµερας

της Ϲωης αυτου
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1krn1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 αδαµ σηχ ενως

2. καιναν µαλελεηλ ιαρεδ

3. ενως µαχουσαλα λαµες

4. νωε υιοι νωε σηµ ςαµ ιαφεχ

5. υιοι ιαφεχ γαµερ µαγωγ µαδαι ιωυαν ελισα

χοβελ µοσος και χιρας

6. και υιοι γαµερ ασςαναζ και ϱιφαχ και χορ-

γαµα

7. και υιοι ιωυαν ελισα και χαρσις κιτιοι και

ϱοδιοι

8. και υιοι ςαµ ςους και µεστραιµ ϕουδ και

ςανααν

9. και υιοι ςους σαβα και ευιλατ και σαβαχα

και ϱεγµα και σεβεκαχα και υιοι ϱεγµα σαβα

και ουδαδαν

10. και ςους εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος

ηρξατο του ειναι γιγας κυνηγος επι της γης

17. υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και αρφαξαδ

24. σαλα

25. εβερ ϕαλεκ ϱαγαυ

26. σερους ναςωρ χαρα

27. αβρααµ

28. υιοι δε αβρααµ ισαακ και ισµαηλ

29. αυται δε αι γενεσεις πρωτοτοκου ισµαηλ

ναβαιωχ και κηδαρ ναβδεηλ µαβσαν

30. µασµα ιδουµα µασση ςοδδαδ χαιµαν

31. ιεττουρ ναφες και κεδµα ουτοι εισιν υιοι

ισµαηλ

32. και υιοι ςεττουρας παλλακης αβρααµ και

ετεκεν αυτω τον Ϲεµβραν ιεξαν µαδαν µαδιαµ

σοβακ σωε και υιοι ιεξαν σαβα και δαιδαν

33. και υιοι µαδιαµ γαιφα και οφερ και ενως

και αβιδα και ελδαα παντες ουτοι υιοι ςεττο-

υρας

34. και εγεννησεν αβρααµ τον ισαακ και υιοι

ισαακ ησαυ και ιακωβ

35. υιοι ησαυ ελιφας και ϱαγουηλ και ιεουλ

και ιεγλοµ και κορε

36. υιοι ελιφας χαιµαν και ωµαρ σωφαρ και

γοωχαµ και κενεζ και της χαµνα αµαληκ

37. και υιοι ϱαγουηλ ναςεχ Ϲαρε σοµε και µοζε

38. υιοι σηιρ λωταν σωβαλ σεβεγων ανα

δησων ωσαρ δαισων

39. και υιοι λωταν ςορρι και αιµαν και αιλαχ

και ναµνα

40. υιοι σωβαλ γωλαµ µαναςαχ γαιβηλ σωβ

και ωναµ υιοι δε σεβεγων αια και ανα

41. υιοι ανα δαισων υιοι δε δησων εµερων και

εσεβαν και ιεχραν και ςαρραν

42. και υιοι ωσαρ ϐαλααν και Ϲουκαν και ιω-

καν υιοι δαισων ως και αρραν

43. και ουτοι οι ϐασιλεις αυτων ϐαλακ υιος

ϐεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα

44. και απεχανεν ϐαλακ και εβασιλευσεν αντ

αυτου ιωβαβ υιος Ϲαρα εκ ϐοσορρας

45. και απεχανεν ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ

αυτου ασοµ εκ της γης χαιµανων

46. και απεχανεν ασοµ και εβασιλευσεν αντ

αυτου αδαδ υιος ϐαραδ ο παταξας µαδιαµ εν τω

πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεχχαιµ

47. και απεχανεν αδαδ και εβασιλευσεν αντ

αυτου σαµαα εκ µασεκκας

48. και απεχανεν σαµαα και εβασιλευσεν αντ

αυτου σαουλ εκ ϱοωβωχ της παρα ποταµον

49. και απεχανεν σαουλ και εβασιλευσεν αντ

αυτου ϐαλαεννων υιος αςοβωρ

50. και απεχανεν ϐαλαεννων υιος αςοβωρ

και εβασιλευσεν αντ αυτου αδαδ υιος ϐαραδ

και ονοµα τη πολει αυτου ϕογωρ

51. και απεχανεν αδαδ και ησαν ηγεµονες

εδωµ ηγεµων χαµανα ηγεµων γωλα ηγεµων ιε-

χετ

52. ηγεµων ελιβαµας ηγεµων ηλας ηγεµων

ϕινων

53. ηγεµων κενεζ ηγεµων χαιµαν ηγεµων µαβ-

σαρ

54. ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων ηραµ ουτοι ηγε-

µονες εδωµ

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1krn2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ ϱουβην

συµεων λευι ιουδα ισσαςαρ Ϲαβουλων

2. δαν ιωσηφ ϐενιαµιν νεφχαλι γαδ ασηρ
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3. υιοι ιουδα ηρ αυναν σηλων τρεις εγεννηχη-

σαν αυτω εκ της χυγατρος σαυας της ςαναανι-

τιδος και ην ηρ ο πρωτοτοκος ιουδα πονηρος

εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον

4. και χαµαρ η νυµφη αυτου ετεκεν αυτω τον

ϕαρες και τον Ϲαρα παντες υιοι ιουδα πεντε

5. υιοι ϕαρες αρσων και ιεµουηλ

6. και υιοι Ϲαρα Ϲαµβρι και αιχαν και αιµαν

και ςαλςαλ και δαρα παντες πεντε

7. και υιοι ςαρµι αςαρ ο εµποδοστατης ισραηλ

ος ηχετησεν εις το αναχεµα

8. και υιοι αιχαν αζαρια

9. και υιοι εσερων οι ετεςχησαν αυτω ο ιρα-

µεηλ και ο ϱαµ και ο ςαλεβ και αραµ

10. και αραµ εγεννησεν τον αµιναδαβ και

αµιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων αρςοντα του

οικου ιουδα

11. και ναασσων εγεννησεν τον σαλµων και

σαλµων εγεννησεν τον ϐοος

12. και ϐοος εγεννησεν τον ωβηδ και ωβηδ

εγεννησεν τον ιεσσαι

13. και ιεσσαι εγεννησεν τον πρωτοτοκον αυ-

του ελιαβ αµιναδαβ ο δευτερος σαµαα ο τριτος

14. ναχαναηλ ο τεταρτος ϱαδδαι ο πεµπτος

15. ασοµ ο εκτος δαυιδ ο εβδοµος

16. και αδελφη αυτων σαρουια και αβιγαια

και υιοι σαρουια αβεσσα και ιωαβ και ασαηλ

τρεις

17. και αβιγαια εγεννησεν τον αµεσσα και πα-

τηρ αµεσσα ιοχορ ο ισµαηλιτης

18. και ςαλεβ υιος εσερων εγεννησεν την γα-

Ϲουβα γυναικα και την ιεριωχ και ουτοι υιοι αυ-

της ιωασαρ και σωβαβ και ορνα

19. και απεχανεν γαζουβα και ελαβεν εαυτω

ςαλεβ την εφραχ και ετεκεν αυτω τον ωρ

20. και ωρ εγεννησεν τον ουρι και ουρι εγεν-

νησεν τον ϐεσελεηλ

21. και µετα ταυτα εισηλχεν εσερων προς την

χυγατερα µαςιρ πατρος γαλααδ και ουτος ελα-

ϐεν αυτην και αυτος εξηκοντα ην ετων και ετε-

κεν αυτω τον σεγουβ

22. και σεγουβ εγεννησεν τον ιαιρ και ησαν

αυτω εικοσι τρεις πολεις εν τη γαλααδ

23. και ελαβεν γεδσουρ και αραµ τας κωµας

ιαιρ εξ αυτων την καναχ και τας κωµας αυτης

εξηκοντα πολεις πασαι αυται υιων µαςιρ πα-

τρος γαλααδ

24. και µετα το αποχανειν εσερων ηλχεν ςα-

λεβ εις εφραχα και η γυνη εσερων αβια και

ετεκεν αυτω τον ασςωδ πατερα χεκωε

25. και ησαν υιοι ιερεµεηλ πρωτοτοκου

εσερων ο πρωτοτοκος ϱαµ και ϐαανα και αραν

και ασοµ αδελφος αυτου

26. και ην γυνη ετερα τω ιερεµεηλ και ονοµα

αυτη αταρα αυτη εστιν µητηρ οζοµ

27. και ησαν υιοι ϱαµ πρωτοτοκου ιερεµεηλ

µαας και ιαµιν και ακορ

28. και ησαν υιοι οζοµ σαµαι και ιαδαε και

υιοι σαµαι ναδαβ και αβισουρ

29. και ονοµα της γυναικος αβισουρ αβιςαιλ

και ετεκεν αυτω τον αςαβαρ και τον µωλιδ

30. υιοι ναδαβ σαλαδ και αφφαιµ και απεχα-

νεν σαλαδ ουκ εςων τεκνα

31. και υιοι αφφαιµ ισεµιηλ και υιοι ισεµιηλ

σωσαν και υιοι σωσαν αςλαι

32. και υιοι ιαδαε αςισαµαι ιεχερ ιωναχαν και

απεχανεν ιεχερ ουκ εςων τεκνα

33. και υιοι ιωναχαν ϕαλεχ και οζαζα ουτοι

ησαν υιοι ιερεµεηλ

34. και ουκ ησαν τω σωσαν υιοι αλλ η χυγα-

τερες και τω σωσαν παις αιγυπτιος και ονοµα

αυτω ιωςηλ

35. και εδωκεν σωσαν την χυγατερα αυτου τω

ιωςηλ παιδι αυτου εις γυναικα και ετεκεν αυτω

τον εχχι

36. και εχχι εγεννησεν τον ναχαν και ναχαν

εγεννησεν τον Ϲαβεδ

37. και Ϲαβεδ εγεννησεν τον αφαληλ και

αφαληλ εγεννησεν τον ωβηδ

38. και ωβηδ εγεννησεν τον ιηου και ιηου

εγεννησεν τον αζαριαν

39. και αζαριας εγεννησεν τον ςελλης και

ςελλης εγεννησεν τον ελεασα

40. και ελεασα εγεννησεν τον σοσοµαι και σο-

σοµαι εγεννησεν τον σαλουµ

41. και σαλουµ εγεννησεν τον ιεςεµιαν και

ιεςεµιας εγεννησεν τον ελισαµα

42. και υιοι ςαλεβ αδελφου ιερεµεηλ µαρισα

ο πρωτοτοκος αυτου ουτος πατηρ Ϲιφ και υιοι

µαρισα πατρος ςεβρων
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43. και υιοι ςεβρων κορε και χαπους και ϱε-

κοµ και σεµαα

44. και σεµαα εγεννησεν τον ϱαεµ πατερα ιερ-

κααν και ιερκααν εγεννησεν τον σαµαι

45. και υιος αυτου µαων και µαων πατηρ ϐα-

ιχσουρ

46. και γαιφα η παλλακη ςαλεβ εγεννησεν

τον αρραν και τον µωσα και τον γεζουε και αρ-

ϱαν εγεννησεν τον γεζουε

47. και υιοι ιαδαι ϱαγεµ και ιωαχαµ και γηρ-

σωµ και ϕαλετ και γαιφα και σαγαφ

48. και η παλλακη ςαλεβ µωςα εγεννησεν τον

σαβερ και τον χαρςνα

49. και εγεννησεν σαγαφ πατερα µαρµηνα

και τον σαου πατερα µαςαβηνα και πατερα γα-

ιβαα και χυγατηρ ςαλεβ ασςα

50. ουτοι ησαν υιοι ςαλεβ υιοι ωρ πρωτοτοκου

εφραχα σωβαλ πατηρ καριαχιαριµ

51. σαλωµων πατηρ ϐαιχλαεµ αριµ πατηρ ϐα-

ιχγεδωρ

52. και ησαν υιοι τω σωβαλ πατρι καριαχιαριµ

αραα εσι αµµανιχ

53. εµοσφεως πολις ιαιρ αιχαλιµ και µιφιχιµ

και ησαµαχιµ και ηµασαραιµ εκ τουτων εξη-

λχοσαν οι σαραχαιοι και οι εσχαωλαιοι

54. υιοι σαλωµων ϐαιχλαεµ νετωφαχι αταρ-

ωχ οικου ιωαβ και ηµισυ της µαναχι ησαρει

55. πατριαι γραµµατεων κατοικουντες ιαβες

χαργαχιιµ σαµαχιιµ σωκαχιιµ ουτοι οι κιναιοι

οι ελχοντες εκ µεσηµα πατρος οικου ϱηςαβ

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1krn3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεςχεντες αυτω

εν ςεβρων ο πρωτοτοκος αµνων τη αςινααµ τη

ιεζραηλιτιδι ο δευτερος δανιηλ τη αβιγαια τη

καρµηλια

2. ο τριτος αβεσσαλωµ υιος µωςα χυγατρος

χολµαι ϐασιλεως γεδσουρ ο τεταρτος αδωνια

υιος αγγιχ

3. ο πεµπτος σαφατια της αβιταλ ο εκτος ιε-

χρααµ τη αγλα γυναικι αυτου

4. εξ εγεννηχησαν αυτω εν ςεβρων και εβα-

σιλευσεν εκει επτα ετη και εξαµηνον και τρια-

κοντα και τρια ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

5. και ουτοι ετεςχησαν αυτω εν ιερουσαληµ

σαµαα σωβαβ ναχαν και σαλωµων τεσσαρες

τη ϐηρσαβεε χυγατρι αµιηλ

6. και ιβααρ και ελισαµα και ελιφαλετ

7. και ναγε και ναφαγ και ιανουε

8. και ελισαµα και ελιαδα και ελιφαλετ εννεα

9. παντες υιοι δαυιδ πλην των υιων των παλ-

λακων και χηµαρ αδελφη αυτων

10. υιοι σαλωµων ϱοβοαµ αβια υιος αυτου

ασα υιος αυτου ιωσαφατ υιος αυτου

11. ιωραµ υιος αυτου οςοζια υιος αυτου ιωας

υιος αυτου

12. αµασιας υιος αυτου αζαρια υιος αυτου

ιωαχαν υιος αυτου

13. αςαζ υιος αυτου εζεκιας υιος αυτου µα-

νασσης υιος αυτου

14. αµων υιος αυτου ιωσια υιος αυτου

15. και υιοι ιωσια πρωτοτοκος ιωαναν ο δευτε-

ϱος ιωακιµ ο τριτος σεδεκια ο τεταρτος σαλουµ

16. και υιοι ιωακιµ ιεςονιας υιος αυτου σεδε-

κιας υιος αυτου

17. και υιοι ιεςονιαασιρ σαλαχιηλ υιος αυτου

18. µελςιραµ και ϕαδαιας και σανεσαρ και

ιεκεµια και ωσαµω και δενεχι

19. και υιοι σαλαχιηλ Ϲοροβαβελ και σεµει

και υιοι Ϲοροβαβελ µοσολλαµος και ανανια και

σαλωµιχ αδελφη αυτων

20. και ασουβε και οολ και ϐαραςια και ασα-

δια και ασοβαεσδ πεντε

21. και υιοι ανανια ϕαλλετια και ισαια υιος

αυτου ϱαφαια υιος αυτου ορνα υιος αυτου αβ-

δια υιος αυτου σεςενια υιος αυτου

22. και υιος σεςενια σαµαια και υιοι σαµαια

ςαττους και ιωηλ και µαρι και νωαδια και σα-

ϕαχ εξ

23. και υιοι νωαδια ελιχεναν και εζεκια και

εζρικαµ τρεις

24. και υιοι ελιχεναν οδουια και ελιασιβ και

ϕαλαια και ακουν και ιωαναν και δαλαια και

ανανι επτα

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1krn4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και υιοι ιουδα ϕαρες αρσων και ςαρµι και

ωρ σουβαλ
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2. και ϱαια υιος αυτου και σουβαλ εγεννησεν

τον ιεχ και ιεχ εγεννησεν τον αςιµι και τον λααδ

αυται αι γενεσεις του σαραχι

3. και ουτοι υιοι αιταµ ιεζραηλ και ϱαγµα και

ιαβας και ονοµα αδελφης αυτων εσηλεββων

4. και ϕανουηλ πατηρ γεδωρ και αζηρ πατηρ

ωσαν ουτοι υιοι ωρ του πρωτοτοκου εφραχα πα-

τρος ϐαιχλαεµ

5. και τω σαουρ πατρι χεκωε ησαν δυο γυνα-

ικες αωδα και χοαδα

6. και ετεκεν αυτω αωδα τον ωςαζαµ και τον

ηφαδ και τον χαιµαν και τον ασχηραν παντες

ουτοι υιοι αωδας

7. και υιοι χοαδα σαρεχ και σααρ και εχναν

8. και κως εγεννησεν τον ενωβ και τον σαβηβα

και γεννησεις αδελφου ϱηςαβ υιου ιαριµ

9. και ην ιγαβης ενδοξος υπερ τους αδελφους

αυτου και η µητηρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου

ιγαβης λεγουσα ετεκον ως γαβης

10. και επεκαλεσατο ιγαβης τον χεον

ισραηλ λεγων εαν ευλογων ευλογησης µε και

πληχυνης τα ορια µου και η η ςειρ σου µετ εµου

και ποιησεις γνωσιν του µη ταπεινωσαι µε και

επηγαγεν ο χεος παντα οσα ητησατο

11. και ςαλεβ πατηρ ασςα εγεννησεν τον µα-

ςιρ ουτος πατηρ ασσαχων

12. και ασσαχων εγεννησεν τον ϐαχρεφαν

και τον ϕεσσηε και τον χανα πατερα πολεως

ναας αδελφου εσελων του κενεζι ουτοι ανδρες

ϱηφα

13. και υιοι κενεζ γοχονιηλ και σαραια και

υιοι γοχονιηλ αχαχ

14. και µαναχι εγεννησεν τον γοφερα και σα-

ϱαια εγεννησεν τον ιωαβ πατερα αγεαδδαιρ οτι

τεκτονες ησαν

15. και υιοι ςαλεβ υιου ιεφοννη ηρα αλα και

νοοµ και υιοι αλα κενεζ

16. και υιος αυτου γεσεηλ αµηαςι και Ϲαφα

και Ϲαιρα και εσεραηλ

17. και υιοι εσρι ιεχερ µωραδ και αφερ και

ιαλων και εγεννησεν ιεχερ τον µαρων και τον

σεµαι και τον µαρεχ πατερα εσχεµων

18. και η γυνη αυτου αυτη αδια ετεκεν τον ια-

ϱεδ πατερα γεδωρ και τον αβερ πατερα σωςων

και τον ιεκχιηλ πατερα Ϲανω και ουτοι υιοι γε-

λια χυγατρος ϕαραω ην ελαβεν µωρηδ

19. και υιοι γυναικος της ιδουιας αδελφης να-

ςεµ και δαλια πατηρ κειλα και σεµειων πατηρ

ιωµαν και υιοι ναηµ πατρος κειλα αγαρµι και

εσχεµωη µαςαχι

20. και υιοι σεµιων αµνων και ϱανα υιος αναν

και χιλων και υιοι ισει Ϲωαχ και υιοι Ϲωαχ

21. υιοι σηλωµ υιου ιουδα ηρ πατηρ ληςα

και λααδα πατηρ µαρησα και γενεσεις οικιων

εφραχ αβακ τω οικω εσοβα

22. και ιωακιµ και ανδρες ςωζηβα και ιωας

και σαραφ οι κατωκησαν εν µωαβ και απε-

στρεψεν αυτους αβεδηριν αχουκιιν

23. ουτοι κεραµεις οι κατοικουντες εν ναταιµ

και γαδηρα µετα του ϐασιλεως εν τη ϐασιλεια

αυτου ενισςυσαν και κατωκησαν εκει

24. υιοι συµεων ναµουηλ και ιαµιν ιαριβ Ϲαρε

σαουλ

25. σαλεµ υιος αυτου µαβασαµ υιος αυτου µα-

σµα υιος αυτου

26. αµουηλ υιος αυτου σαβουδ υιος αυτου Ϲα-

κςουρ υιος αυτου σεµει υιος αυτου

27. και τω σεµει υιοι εκκαιδεκα και χυγατε-

ϱες τρεις και τοις αδελφοις αυτων ουκ ησαν

υιοι πολλοι και πασαι αι πατριαι αυτων ουκ

επλεονασαν ως υιοι ιουδα

28. και κατωκησαν εν ϐηρσαβεε και σαµα και

µωλαδα και εσηρσουαλ

29. και εν ϐαλαα και ϐοασοµ και χουλαδ

30. και ϐαχουηλ και ερµα και σεκλαγ

31. και ϐαιχµαρςαβωχ και ηµισυ σωσιµ και

οικον ϐαρουµσεωριµ αυται πολεις αυτων εως

ϐασιλεως δαυιδ

32. και επαυλεις αυτων αιταµ και ηνρεµµων

και χοκκαν και αισαν πολεις πεντε

33. και πασαι αι επαυλεις αυτων κυκλω των

πολεων τουτων εως ϐααλ αυτη η κατασςεσις

αυτων και ο καταλοςισµος αυτων

34. και µοσωβαβ και ιεµολος και ιωσια υιος

αµασια

35. και ιωηλ και ουτος υιος ισαβια υιος σαρα-

ια υιος ασιηλ

36. και ελιωηναι και ιακαβα και ιασουια και

ασαια και εδιηλ και ισµαηλ και ϐαναια

37. και Ϲουζα υιος σεφει υιου αλλων υιου ιεδια

υιου σαµαρι υιου σαµαιου
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38. ουτοι οι διελχοντες εν ονοµασιν αρςοντων

εν ταις γενεσεσιν αυτων και εν οικοις πατριων

αυτων επληχυνχησαν εις πληχος

39. και επορευχησαν εως του ελχειν γεραρα

εως των ανατολων της γαι του Ϲητησαι νοµας

τοις κτηνεσιν αυτων

40. και ευρον νοµας πιονας και αγαχας και

η γη πλατεια εναντιον αυτων και ειρηνη και

ησυςια οτι εκ των υιων ςαµ των κατοικουντων

εκει εµπροσχεν

41. και ηλχοσαν ουτοι οι γεγραµµενοι επ ονο-

µατος εν ηµεραις εζεκιου ϐασιλεως ιουδα και

επαταξαν τους οικους αυτων και τους µιναιους

ους ευροσαν εκει και ανεχεµατισαν αυτους εως

της ηµερας ταυτης και ωκησαν αντ αυτων οτι

νοµαι τοις κτηνεσιν αυτων εκει

42. και εξ αυτων απο των υιων συµεων επο-

ϱευχησαν εις ορος σηιρ ανδρες πεντακοσιοι και

ϕαλεττια και νωαδια και ϱαφαια και οζιηλ υιοι

ιεσι αρςοντες αυτων

43. και επαταξαν τους καταλοιπους τους κα-

ταλειφχεντας του αµαληκ και κατωκησαν εκει

εως της ηµερας ταυτης

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1krn5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και υιοι ϱουβην πρωτοτοκου ισραηλ οτι

ουτος ο πρωτοτοκος και εν τω αναβηναι επι την

κοιτην του πατρος αυτου εδωκεν ευλογιαν αυ-

του τω υιω αυτου ιωσηφ υιω ισραηλ και ουκ

εγενεαλογηχη εις πρωτοτοκια

2. οτι ιουδας δυνατος ισςυι και εν τοις αδελ-

ϕοις αυτου και εις ηγουµενον εξ αυτου και η

ευλογια του ιωσηφ

3. υιοι ϱουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενως και

ϕαλλους αρσων και ςαρµι

4. υιοι ιωηλ σεµει και ϐαναια υιος αυτου και

υιοι γουγ υιου σεµει

5. υιος αυτου µιςα υιος αυτου ϱηςα υιος αυτου

ϐααλ

6. υιος αυτου ϐεηρα ον µετωκισεν χαγλα-

χφαλνασαρ ϐασιλευς ασσουρ ουτος αρςων των

ϱουβην

7. και αδελφοι αυτου τη πατρια αυτου εν το-

ις καταλοςισµοις αυτων κατα γενεσεις αυτων ο

αρςων ιωηλ και Ϲαςαρια

8. και ϐαλεκ υιος οζουζ υιος σαµα υιος ιωηλ

ουτος κατωκησεν εν αροηρ και επι ναβαυ και

ϐεελµαων

9. και προς ανατολας κατωκησεν εως ερςο-

µενων της ερηµου απο του ποταµου ευφρατου

οτι κτηνη αυτων πολλα εν γη γαλααδ

10. και εν ηµεραις σαουλ εποιησαν πολεµον

προς τους παροικους και επεσον εν ςερσιν αυ-

των κατοικουντες εν σκηναις εως παντες κατ

ανατολας της γαλααδ

11. υιοι γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν

τη ϐασαν εως σελςα

12. ιωηλ ο πρωτοτοκος και σαφαµ ο δευτερος

και ιανι ο γραµµατευς εν ϐασαν

13. και οι αδελφοι αυτων κατ οικους πατριων

αυτων µιςαηλ µοσολλαµ και σεβεε και ιωρεε

και ιαςαν και Ϲουε και ωβηδ επτα

14. ουτοι υιοι αβιςαιλ υιου ουρι υιου ιδαι υιου

γαλααδ υιου µιςαηλ υιου ισαι υιου ιουρι υιου

Ϲαβουςαµ

15. υιου αβδιηλ υιου γουνι αρςων οικου πα-

τριων

16. κατωκουν εν γαλααδ εν ϐασαν και εν ταις

κωµαις αυτων και παντα τα περιςωρα σαρων

εως εξοδου

17. παντων ο καταλοςισµος εν ηµεραις ιωα-

χαµ ϐασιλεως ιουδα και εν ηµεραις ιεροβοαµ

ϐασιλεως ισραηλ

18. υιοι ϱουβην και γαδ και ηµισυ ϕυλης µα-

νασση εξ υιων δυναµεως ανδρες αιροντες ασπι-

δας και µαςαιραν και τεινοντες τοξον και δεδι-

δαγµενοι πολεµον τεσσαρακοντα και τεσσαρες

ςιλιαδες και επτακοσιοι και εξηκοντα εκπορευ-

οµενοι εις παραταξιν

19. και εποιουν πολεµον µετα των αγαρηνων

και ιτουραιων και ναφισαιων και ναδαβαιων

20. και κατισςυσαν επ αυτων και εδοχησαν εις

ςειρας αυτων οι αγαραιοι και παντα τα σκηνω-

µατα αυτων οτι προς τον χεον εβοησαν εν τω

πολεµω και επηκουσεν αυτοις οτι ηλπισαν επ

αυτον

21. και ηςµαλωτευσαν την αποσκευην αυτων

καµηλους πεντακισςιλιας και προβατων διακο-

σιας πεντηκοντα ςιλιαδας ονους δισςιλιους και

ψυςας ανδρων εκατον ςιλιαδας
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22. οτι τραυµατιαι πολλοι επεσον οτι παρα του

χεου ο πολεµος και κατωκησαν αντ αυτων εως

της µετοικεσιας

23. και οι ηµισεις ϕυλης µανασση κατωκησαν

εν τη γη απο ϐασαν εως ϐααλερµων και σανιρ

και ορος αερµων και εν τω λιβανω αυτοι επλε-

ονασχησαν

24. και ουτοι αρςηγοι οικου πατριων αυτων

οφερ και ισει και ελιηλ και εσδριηλ και ιερµια

και ωδουια και ιεδιηλ ανδρες ισςυροι δυναµει

ανδρες ονοµαστοι αρςοντες των οικων πατριων

αυτων

25. και ηχετησαν εν χεω πατερων αυτων και

επορνευσαν οπισω χεων λαων της γης ους εξη-

ϱεν ο χεος απο προσωπου αυτων

26. και επηγειρεν ο χεος ισραηλ το πνευµα

ϕαλως ϐασιλεως ασσουρ και το πνευµα χαγλα-

χφαλνασαρ ϐασιλεως ασσουρ και µετωκισεν

τον ϱουβην και τον γαδδι και το ηµισυ ϕυλης

µανασση και ηγαγεν αυτους εις ςαλας και ςα-

ϐωρ και επι ποταµον γωζαν εως της ηµερας ταυ-

της

27. υιοι λευι γεδσων κααχ και µεραρι

28. και υιοι κααχ αµβραµ και ισσααρ ςεβρων

και οζιηλ

29. και υιοι αµβραµ ααρων και µωυσης και

µαριαµ και υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ ελε-

αζαρ και ιχαµαρ

30. ελεαζαρ εγεννησεν τον ϕινεες ϕινεες εγεν-

νησεν τον αβισου

31. αβισου εγεννησεν τον ϐωκαι ϐωκαι εγεν-

νησεν τον οζι

32. οζι εγεννησε τον Ϲαραια Ϲαραια εγεννησεν

τον µαριηλ

33. και µαριηλ εγεννησεν τον αµαρια και

αµαρια εγεννησεν τον αςιτωβ

34. και αςιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σα-

δωκ εγεννησεν τον αςιµαας

35. και αςιµαας εγεννησεν τον αζαρια και

αζαριας εγεννησεν τον ιωαναν

36. και ιωανας εγεννησεν τον αζαριαν ουτος

ιερατευσεν εν τω οικω ω ωκοδοµησεν σαλωµων

εν ιερουσαληµ

37. και εγεννησεν αζαρια τον αµαρια και αµα-

ϱια εγεννησεν τον αςιτωβ

38. και αςιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σα-

δωκ εγεννησεν τον σαλωµ

39. και σαλωµ εγεννησεν τον ςελκιαν και ςελ-

κιας εγεννησεν τον αζαρια

40. και αζαριας εγεννησεν τον σαραια και σα-

ϱαιας εγεννησεν τον ιωσαδακ

41. και ιωσαδακ επορευχη εν τη µετοικια µετα

ιουδα και ιερουσαληµ εν ςειρι ναβουςοδονοσορ

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-1krn6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 υιοι λευι γεδσων κααχ και µεραρι

2. και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων λο-

ϐενι και σεµει

3. υιοι κααχ αµβραµ και ισσααρ ςεβρων και

οζιηλ

4. υιοι µεραρι µοολι και οµουσι και αυται αι

πατριαι του λευι κατα πατριας αυτων

5. τω γεδσων τω λοβενι υιω αυτου ιεεχ υιος

αυτου Ϲεµµα υιος αυτου

6. ιωας υιος αυτου αδδι υιος αυτου Ϲαρα υιος

αυτου ιεχρι υιος αυτου

7. υιοι κααχ αµιναδαβ υιος αυτου κορε υιος

αυτου ασιρ υιος αυτου

8. ελκανα υιος αυτου και αβιασαφ υιος αυτου

ασιρ υιος αυτου

9. χααχ υιος αυτου ουριηλ υιος αυτου οζια

υιος αυτου σαουλ υιος αυτου

10. και υιοι ελκανα αµασι και αςιµωχ

11. ελκανα υιος αυτου σουφι υιος αυτου και

νααχ υιος αυτου

12. ελιαβ υιος αυτου ιδαερ υιος αυτου ελκανα

υιος αυτου

13. υιοι σαµουηλ ο πρωτοτοκος σανι και αβια

14. υιοι µεραρι µοολι λοβενι υιος αυτου σεµει

υιος αυτου οζα υιος αυτου

15. σοµεα υιος αυτου αγγια υιος αυτου ασαια

υιος αυτου

16. και ουτοι ους κατεστησεν δαυιδ επι ςειρας

αδοντων εν οικω κυριου εν τη καταπαυσει της

κιβωτου

17. και ησαν λειτουργουντες εναντιον της

σκηνης οικου µαρτυριου εν οργανοις εως ου
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ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κυριου εν ιε-

ϱουσαληµ και εστησαν κατα την κρισιν αυτων

επι τας λειτουργιας αυτων

18. και ουτοι οι εστηκοτες και οι υιοι αυτων

εκ των υιων του κααχ αιµαν ο ψαλτωδος υιος

ιωηλ υιου σαµουηλ

19. υιου ελκανα υιου ηδαδ υιου ελιηλ υιου

χιε

20. υιου σουφ υιου ελκανα υιου µεχ υιου αµα-

σιου

21. υιου ελκανα υιου ιωηλ υιου αζαρια υιου

σαφανια

22. υιου χααχ υιου ασιρ υιου αβιασαφ υιου

κορε

23. υιου ισσααρ υιου κααχ υιου λευι υιου

ισραηλ

24. και αδελφος αυτου ασαφ ο εστηκως εν

δεξια αυτου ασαφ υιος ϐαραςια υιου σαµαα

25. υιου µιςαηλ υιου µαασια υιου µελςια

26. υιου αχανι υιου Ϲαραι υιου αδια

27. υιου αιχαν υιου Ϲαµµα υιου σεµει

28. υιου ηςα υιου γεδσων υιου λευι

29. και υιοι µεραρι αδελφου αυτων εξ αρι-

στερων αιχαν υιος κισαι υιου αβδι υιου µαλως

30. υιου ασεβι υιου αµεσσια υιου ςελκιου

31. υιου αµασαι υιου ϐανι υιου σεµµηρ

32. υιου µοολι υιου µουσι υιου µεραρι υιου

λευι

33. και αδελφοι αυτων κατ οικους πατριων

αυτων οι λευιται δεδοµενοι εις πασαν εργασιαν

λειτουργιας σκηνης οικου του χεου

34. και ααρων και οι υιοι αυτου χυµιωντες

επι το χυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και

επι το χυσιαστηριον των χυµιαµατων εις πασαν

εργασιαν αγια των αγιων και εξιλασκεσχαι πε-

ϱι ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο µωυσης

παις του χεου

35. και ουτοι υιοι ααρων ελεαζαρ υιος αυτου

ϕινεες υιος αυτου αβισου υιος αυτου

36. ϐωκαι υιος αυτου οζι υιος αυτου Ϲαραια

υιος αυτου

37. µαριηλ υιος αυτου αµαρια υιος αυτου αςι-

τωβ υιος αυτου

38. σαδωκ υιος αυτου αςιµαας υιος αυτου

39. και αυται αι κατοικιαι αυτων εν ταις κωµα-

ις αυτων εν τοις οριοις αυτων τοις υιοις ααρων

τη πατρια του κααχι οτι αυτοις εγενετο ο κληρος

40. και εδωκαν αυτοις την ςεβρων εν γη ιουδα

και τα περισπορια αυτης κυκλω αυτης

41. και τα πεδια της πολεως και τας κωµας

αυτης εδωκαν τω ςαλεβ υιω ιεφοννη

42. και τοις υιοις ααρων εδωκαν τας πολεις

των ϕυγαδευτηριων την ςεβρων και την λοβνα

και τα περισπορια αυτης και την σελνα και τα

περισπορια αυτης και την εσχαµω και τα περι-

σπορια αυτης

43. και την ιεχχαρ και τα περισπορια αυτης

και την δαβιρ και τα περισπορια αυτης

44. και την ασαν και τα περισπορια αυτης και

την ατταν και τα περισπορια αυτης και την ϐα-

σαµυς και τα περισπορια αυτης

45. και εκ ϕυλης ϐενιαµιν την γαβεε και τα

περισπορια αυτης και την γαλεµεχ και τα περι-

σπορια αυτης και την αγςως και τα περισπορια

αυτης πασαι αι πολεις αυτων τρισκαιδεκα πο-

λεις κατα πατριας αυτων

46. και τοις υιοις κααχ τοις καταλοιποις εκ

των πατριων εκ της ϕυλης εκ του ηµισους

ϕυλης µανασση κληρω πολεις δεκα

47. και τοις υιοις γεδσων κατα πατριας αυτων

εκ ϕυλης ισσαςαρ εκ ϕυλης ασηρ εκ ϕυλης

νεφχαλι εκ ϕυλης µανασση εν τη ϐασαν πολεις

τρισκαιδεκα

48. και τοις υιοις µεραρι κατα πατριας αυτων

εκ ϕυλης ϱουβην εκ ϕυλης γαδ εκ ϕυλης Ϲα-

ϐουλων κληρω πολεις δεκα δυο

49. και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις

τας πολεις και τα περισπορια αυτων

50. και εδωκαν εν κληρω εκ ϕυλης υιων ιο-

υδα και εκ ϕυλης υιων συµεων τας πολεις ταυ-

τας ας εκαλεσεν αυτας επ ονοµατος

51. και απο των πατριων υιων κααχ και εγε-

νοντο πολεις των οριων αυτων εκ ϕυλης εφραιµ

52. και εδωκαν αυτω τας πολεις των ϕυγα-

δευτηριων την συςεµ και τα περισπορια αυτης

εν ορει εφραιµ και την γαζερ και τα περισπορια

αυτης

53. και την ιεκµααµ και τα περισπορια αυτης

και την ϐαιχωρων και τα περισπορια αυτης
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54. και την εγλαµ και τα περισπορια αυτης

και την γεχρεµµων και τα περισπορια αυτης

55. και απο του ηµισους ϕυλης µανασση την

αναρ και τα περισπορια αυτης και την ιεβλααµ

και τα περισπορια αυτης κατα πατριαν τοις υιοις

κααχ τοις καταλοιποις

56. τοις υιοις γεδσων απο πατριων ηµισους

ϕυλης µανασση την γωλαν εκ της ϐασαν και

τα περισπορια αυτης και την ασηρωχ και τα

περισπορια αυτης

57. και εκ ϕυλης ισσαςαρ την κεδες και τα

περισπορια αυτης και την δεβερι και τα περι-

σπορια αυτης

58. και την δαβωρ και τα περισπορια αυτης

και την αναµ και τα περισπορια αυτης

59. και εκ ϕυλης ασηρ την µασαλ και τα πε-

ϱισπορια αυτης και την αβαραν και τα περισπο-

ϱια αυτης

60. και την ικακ και τα περισπορια αυτης και

την ϱοωβ και τα περισπορια αυτης

61. και απο ϕυλης νεφχαλι την κεδες εν τη

γαλιλαια και τα περισπορια αυτης και την ςαµ-

ωχ και τα περισπορια αυτης και την καριαχαιµ

και τα περισπορια αυτης

62. τοις υιοις µεραρι τοις καταλοιποις εκ

ϕυλης Ϲαβουλων την ϱεµµων και τα περισπορια

αυτης και την χαςςια και τα περισπορια αυτης

63. και εκ του περαν του ιορδανου ιεριςω κα-

τα δυσµας του ιορδανου εκ ϕυλης ϱουβην την

ϐοσορ εν τη ερηµω και τα περισπορια αυτης και

την ιασα και τα περισπορια αυτης

64. και την καδηµωχ και τα περισπορια αυτης

και την µωφααχ και τα περισπορια αυτης

65. και εκ ϕυλης γαδ την ϱαµωχ γαλααδ και

τα περισπορια αυτης και την µααναιµ και τα

περισπορια αυτης

66. και την εσεβων και τα περισπορια αυτης

και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτης

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-1krn7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και τοις υιοις ισσαςαρ χωλα και ϕουα και

ιασουβ και σεµερων τεσσαρες

2. και υιοι χωλα οζι και ϱαφαια και ιεριηλ και

ιεµου και ιεβασαµ και σαµουηλ αρςοντες οικων

πατριων αυτων τω χωλα ισςυροι δυναµει κα-

τα γενεσεις αυτων ο αριχµος αυτων εν ηµεραις

δαυιδ εικοσι και δυο ςιλιαδες και εξακοσιοι

3. και υιοι οζι ιεζρια και υιοι ιεζρια µιςαηλ και

οβδια και ιωηλ και ιεσια πεντε αρςοντες παντες

4. και επ αυτων κατα γενεσεις αυτων κατ οικο-

υς πατρικους αυτων ισςυροι παραταξασχαι εις

πολεµον τριακοντα και εξ ςιλιαδες οτι επληχυ-

ναν γυναικας και υιους

5. και αδελφοι αυτων εις πασας πατριας ισ-

σαςαρ ισςυροι δυναµει ογδοηκοντα και επτα ςι-

λιαδες ο αριχµος αυτων των παντων

6. ϐενιαµιν ϐαλε και ϐαςιρ και ιαδιηλ τρεις

7. και υιοι ϐαλε ασεβων και οζι και οζιηλ και

ιεριµωχ και ουρι πεντε αρςοντες οικων πατρι-

κων ισςυροι δυναµει και ο αριχµος αυτων εικο-

σι και δυο ςιλιαδες και τριακοντα τεσσαρες

8. και υιοι ϐαςιρ Ϲαµαριας και ιωας και ελιεζερ

και ελιχεναν και αµαρια και ιεριµωχ και αβιου

και αναχωχ και γεµεεχ παντες ουτοι υιοι ϐαςιρ

9. και ο αριχµος αυτων κατα γενεσεις αυτων

αρςοντες οικων πατριων αυτων ισςυροι δυναµει

εικοσι ςιλιαδες και διακοσιοι

10. και υιοι ιαδιηλ ϐαλααν και υιοι ϐαλααν

ιαους και ϐενιαµιν και αωχ και ςανανα και Ϲα-

ιχαν και ϱαµεσσαι και αςισααρ

11. παντες ουτοι υιοι ιαδιηλ αρςοντες των

πατριων ισςυροι δυναµει επτακαιδεκα ςιλιαδες

και διακοσιοι εκπορευοµενοι δυναµει του πολε-

µειν

12. και σαπφιν και απφιν και υιοι ϱαωµ υιος

αυτου αερ

13. υιοι νεφχαλι ιασιηλ και γωνι και ισσιηρ

και σαλωµ υιοι ϐαλαα

14. υιοι µανασση ασεριηλ ον ετεκεν η παλ-

λακη αυτου η συρα ετεκεν τον µαςιρ πατερα

γαλααδ

15. και µαςιρ ελαβεν γυναικα τω αµφιν και

µαµφιν και ονοµα αδελφης αυτου µοωςα και

ονοµα τω δευτερω σαλπααδ και εγεννηχησαν

τω σαλπααδ χυγατερες

16. και ετεκεν µοωςα γυνη µαςιρ υιον και εκα-

λεσεν το ονοµα αυτου ϕαρες και ονοµα αδελ-

ϕου αυτου σορος υιος αυτου ουλαµ

17. και υιοι ουλαµ ϐαδαν ουτοι υιοι γαλααδ

υιου µαςιρ υιου µανασση
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18. και αδελφη αυτου η µαλεςεχ ετεκεν τον

ισαδεκ και τον αβιεζερ και τον µαελα

19. και ησαν υιοι σεµιρα ιααιµ και συςεµ και

λακει και ανιαµ

20. και υιοι εφραιµ σωχαλα και ϐαραδ υιος

αυτου και χααχ υιος αυτου ελεαδα υιος αυτου

νοµεε υιος αυτου

21. Ϲαβεδ υιος αυτου σωχελε υιος αυτου και

εζερ και ελεαδ και απεκτειναν αυτους ανδρες

γεχ οι τεςχεντες εν τη γη οτι κατεβησαν λαβειν

τα κτηνη αυτων

22. και επενχησεν εφραιµ πατηρ αυτων ηµε-

ϱας πολλας και ηλχον αδελφοι αυτου του πα-

ϱακαλεσαι αυτον

23. και εισηλχεν προς την γυναικα αυτου και

ελαβεν εν γαστρι και ετεκεν υιον και εκαλεσεν

το ονοµα αυτου ϐαραγα οτι εν κακοις εγενετο

εν οικω µου

24. και εν εκεινοις τοις καταλοιποις και ωκο-

δοµησεν ϐαιχωρων την κατω και την ανω και

υιοι οζαν σεηρα

25. και ϱαφη υιοι αυτου ϱασεφ και χαλε υιοι

αυτου χαεν υιος αυτου

26. τω λααδαν υιω αυτου αµιουδ υιος αυτου

ελισαµα υιος αυτου

27. νουµ υιος αυτου ιησουε υιος αυτου

28. και κατασςεσις αυτων και κατοικια αυτων

ϐαιχηλ και αι κωµαι αυτης κατ ανατολας να-

αραν προς δυσµαις γαζερ και αι κωµαι αυτης

και συςεµ και αι κωµαι αυτης εως γαιαν και αι

κωµαι αυτης

29. και εως οριων υιων µανασση ϐαιχσααν

και αι κωµαι αυτης χαανας και αι κωµαι αυτης

και ϐαλαδ και αι κωµαι αυτης µαγεδδω και αι

κωµαι αυτης δωρ και αι κωµαι αυτης εν ταυταις

κατωκησαν οι υιοι ιωσηφ υιου ισραηλ

30. υιοι ασηρ ιεµνα και ισουα και ισουι και

ϐεριγα και σορε αδελφη αυτων

31. και υιοι ϐεριγα ςαβερ και µελςιηλ ουτος

πατηρ ϐερζαιχ

32. και ςαβερ εγεννησεν τον ιαφαλητ και τον

σαµηρ και τον ςωχαµ και την σωλα αδελφην

αυτων

33. και υιοι ιαφαλητ ϕεσηςι ϐαµαηλ και ασιχ

ουτοι υιοι ιαφαλητ

34. και υιοι σεµµηρ αςιουραογα και οβα και

αραµ

35. και ϐανηελαµ αδελφοι αυτου σωφα και

ιµανα και σελλης και αµαλ

36. υιοι σωφα ςουςι αρναφαρ και σουαλ και

ϐαρι και ιµαρη

37. σοβαλ και ωδ και σεµµα και σαλισα και

ιεχραν και ϐεηρα

38. και υιοι ιεχερ ιφινα και ϕασφα και αρα

39. και υιοι ωλα ορες ανιηλ και ϱασια

40. παντες ουτοι υιοι ασηρ παντες αρςον-

τες πατριων εκλεκτοι ισςυροι δυναµει αρςοντες

ηγουµενοι αριχµος αυτων εις παραταξιν του πο-

λεµειν αριχµος αυτων ανδρες εικοσι εξ ςιλια-

δες

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-1krn8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ϐενιαµιν εγεννησεν τον ϐαλε πρωτο-

τοκον αυτου και ασβηλ τον δευτερον ααρα τον

τριτον

2. νωα τον τεταρτον και ϱαφη τον πεµπτον

3. και ησαν υιοι τω ϐαλε αδερ και γηρα και

αβιουδ

4. και αβισουε και νοοµα και αςια

5. και γηρα και σωφαρφακ και ωιµ

6. ουτοι υιοι αωδ ουτοι εισιν αρςοντες πατριων

τοις κατοικουσιν γαβεε και µετωκισαν αυτους

εις µαναςαχι

7. και νοοµα και αςια και γηρα ουτος ιγλααµ

και εγεννησεν τον ναανα και τον αςιςωδ

8. και σααρηµ εγεννησεν εν τω πεδιω µωαβ

µετα το αποστειλαι αυτον ωσιµ και την ϐααδα

γυναικα αυτου

9. και εγεννησεν εκ της αδα γυναικος αυτου

τον ιωβαβ και τον σεβια και τον µισα και τον

µελςαµ

10. και τον ιαως και τον σαβια και τον µαρµα

ουτοι αρςοντες πατριων

11. και εκ της ωσιµ εγεννησεν τον αβιτωβ και

τον αλφααλ

12. και υιοι αλφααλ ωβηδ µεσσααµ σεµµηρ

ουτος ωκοδοµησεν την ωνω και την λοδ και τας

κωµας αυτης
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13. και ϐεριγα και σαµα ουτοι αρςοντες των

πατριων τοις κατοικουσιν αιλαµ και ουτοι εξε-

διωξαν τους κατοικουντας γεχ

14. και αδελφος αυτου σωσηκ και ιαριµωχ

15. και Ϲαβαδια και ωρηρ και ωδηδ

16. και µιςαηλ και ιεσφα και ιωςα υιοι ϐαριγα

17. και Ϲαβαδια και µοσολλαµ και αζακι και

αβαρ

18. και ισαµαρι και ιεζλια και ιωβαβ υιοι ελ-

ϕααλ

19. και ιακιµ και Ϲεςρι και Ϲαβδι

20. και ελιωηναι και σαλχι και ελιηλι

21. και αδαια και ϐαραια και σαµαραχ υιοι

σαµαι

22. και ισφαν και ωβηδ και ελεηλ

23. και αβαδων και Ϲεςρι και αναν

24. και ανανια και αµβρι και αιλαµ και ανα-

χωχια

25. και αχιν και ιεφερια και ϕελιηλ υιοι

σωσηκ

26. και σαµσαρια και σααρια και ογοχολια

27. και ιαρασια και ηλια και Ϲεςρι υιοι ιρααµ

28. ουτοι αρςοντες πατριων κατα γενεσεις αυ-

των αρςοντες ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ

29. και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων

και ονοµα γυναικι αυτου µααςα

30. και υιος αυτης ο πρωτοτοκος αβαδων και

σουρ και κις και ϐααλ και νηρ και ναδαβ

31. και γεδουρ και αδελφος αυτου και Ϲαςουρ

και µακαλωχ

32. και µακαλωχ εγεννησεν τον σεµαα και

γαρ ουτοι κατεναντι των αδελφων αυτων κατω-

κησαν εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων

33. και νηρ εγεννησεν τον κις και κις εγεν-

νησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιω-

ναχαν και τον µελςισουε και τον αµιναδαβ και

τον ασαβαλ

34. και υιοι ιωναχαν µεριβααλ και µεριβααλ

εγεννησεν τον µιςια

35. και υιοι µιςια ϕιχων και µελςηλ και χερεε

και αςαζ

36. και αςαζ εγεννησεν τον ιωιαδα και ιωιαδα

εγεννησεν τον γαλεµαχ και τον ασµωχ και τον

Ϲαµβρι και Ϲαµβρι εγεννησεν τον µαισα

37. και µαισα εγεννησεν τον ϐαανα ϱαφαια

υιος αυτου ελασα υιος αυτου εσηλ υιος αυτου

38. και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα

αυτων εζρικαµ πρωτοτοκος αυτου και ισµαηλ

και σαραια και αβδια και αναν παντες ουτοι

υιοι εσηλ

39. και υιοι ασηλ αδελφου αυτου αιλαµ πρω-

τοτοκος αυτου και ιαις ο δευτερος ελιφαλετ ο

τριτος

40. και ησαν υιοι αιλαµ ισςυροι ανδρες δυνα-

µει τεινοντες τοξον και πληχυνοντες υιους και

υιους των υιων εκατον πεντηκοντα παντες ουτοι

εξ υιων ϐενιαµιν

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-1krn9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και πας ισραηλ ο συλλοςισµος αυτων και

ουτοι καταγεγραµµενοι εν ϐιβλιω των ϐασι-

λεων ισραηλ και ιουδα µετα των αποικισχεντων

εις ϐαβυλωνα εν ταις ανοµιαις αυτων

2. και οι κατοικουντες προτερον εν ταις κατα-

σςεσεσιν αυτων εν ταις πολεσιν ισραηλ οι ιερεις

οι λευιται και οι δεδοµενοι

3. και εν ιερουσαληµ κατωκησαν απο των

υιων ιουδα και απο των υιων ϐενιαµιν και απο

των υιων εφραιµ και µανασση

4. γωχι υιος αµµιουδ υιου αµρι υιου υιων ϕα-

ϱες υιου ιουδα

5. και εκ των σηλωνι ασαια πρωτοτοκος αυτου

και υιοι αυτου

6. εκ των υιων Ϲαρα ιιηλ και αδελφοι αυτων

εξακοσιοι και ενενηκοντα

7. και εκ των υιων ϐενιαµιν σαλω υιος µοσολ-

λαµ υιου ωδουια υιου σαναα

8. και ιβαναα υιος ιρααµ και ουτοι υιοι οζι

υιου µαςιρ και µασσαληµ υιος σαφατια υιου

ϱαγουηλ υιου ϐαναια

9. και αδελφοι αυτων κατα γενεσεις αυτων

εννακοσιοι πεντηκοντα εξ παντες οι ανδρες αρ-

ςοντες πατριων κατ οικους πατριων αυτων

10. και απο των ιερεων ιωδαε και ιωαριµ και

ιαςιν

11. και αζαρια υιος ςελκια υιου µοσολλαµ

υιου σαδωκ υιου µαραιωχ υιου αςιτωβ ηγουµε-

νος οικου του χεου
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12. και αδαια υιος ιρααµ υιου πασςωρ υιου

µαλςια και µαασαια υιος αδιηλ υιου ιεδιου υιου

µοσολλαµ υιου µασελµωχ υιου εµµηρ

13. και αδελφοι αυτων αρςοντες οικων πα-

τριων ςιλιοι επτακοσιοι εξηκοντα ισςυροι δυνα-

µει εις εργασιαν λειτουργιας οικου του χεου

14. και εκ των λευιτων σαµαια υιος ασωβ υιου

εσρικαµ υιου ασαβια εκ των υιων µεραρι

15. και ϐακβακαρ και αρης και γαλαλ και

µανχανιας υιος µιςα υιου Ϲεςρι υιου ασαφ

16. και αβδια υιος σαµια υιου γαλαλ υιου

ιδιχων και ϐαραςια υιος οσσα υιου ηλκανα ο

κατοικων εν ταις κωµαις νετωφατι

17. οι πυλωροι σαλωµ και ακουβ και ταλµαν

και αιµαν και αδελφοι αυτων σαλωµ ο αρςων

18. και εως ταυτης εν τη πυλη του ϐασιλεως

κατ ανατολας αυται αι πυλαι των παρεµβολων

υιων λευι

19. και σαλωµ υιος κωρη υιου αβιασαφ υιου

κορε και οι αδελφοι αυτου εις οικον πατρος

αυτου οι κοριται επι των εργων της λειτουρ-

γιας ϕυλασσοντες τας ϕυλακας της σκηνης και

πατερες αυτων επι της παρεµβολης κυριου ϕυ-

λασσοντες την εισοδον

20. και ϕινεες υιος ελεαζαρ ηγουµενος ην επ

αυτων εµπροσχεν και ουτοι µετ αυτου

21. Ϲαςαριας υιος µασαλαµι πυλωρος της χυ-

ϱας της σκηνης του µαρτυριου

22. παντες οι εκλεκτοι ταις πυλαις εν ταις

πυλαις διακοσιοι και δεκα δυο ουτοι εν ταις

αυλαις αυτων ο καταλοςισµος αυτων τουτους

εστησεν δαυιδ και σαµουηλ ο ϐλεπων τη πιστει

αυτων

23. και ουτοι και οι υιοι αυτων επι των πυλων

εν οικω κυριου εν οικω της σκηνης του ϕυλασ-

σειν

24. κατα τους τεσσαρας ανεµους ησαν αι πυ-

λαι κατ ανατολας χαλασσαν ϐορραν νοτον

25. και αδελφοι αυτων εν ταις αυλαις αυτων

του εισπορευεσχαι κατα επτα ηµερας απο κα-

ιρου εις καιρον µετα τουτων

26. οτι εν πιστει εισιν τεσσαρες δυνατοι των

πυλων οι λευιται ησαν επι των παστοφοριων

και επι των χησαυρων οικου του χεου

27. και περικυκλω οικου του χεου παρεµβα-

λουσιν οτι επ αυτους ϕυλακη και ουτοι επι των

κλειδων το πρωι πρωι ανοιγειν τας χυρας του

ιερου

28. και εξ αυτων επι τα σκευη της λειτουργιας

οτι εν αριχµω εισοισουσιν αυτα και εν αριχµω

εξοισουσιν αυτα

29. και εξ αυτων καχεσταµενοι επι τα σκευη

και επι παντα τα σκευη τα αγια και επι της σε-

µιδαλεως του οινου του ελαιου του λιβανωτου

και των αρωµατων

30. και απο των υιων των ιερεων ησαν µυρεψ-

οι του µυρου και εις τα αρωµατα

31. και µατταχιας εκ των λευιτων ουτος ο

πρωτοτοκος τω σαλωµ τω κοριτη εν τη πιστει

επι τα εργα της χυσιας του τηγανου του µεγα-

λου ιερεως

32. και ϐαναιας ο κααχιτης εκ των αδελφων

αυτων επι των αρτων της προχεσεως του ετο-

ιµασαι σαββατον κατα σαββατον

33. και ουτοι ψαλτωδοι αρςοντες των πατριων

των λευιτων διατεταγµεναι εφηµεριαι οτι ηµερα

και νυξ επ αυτοις εν τοις εργοις

34. ουτοι αρςοντες των πατριων των λευιτων

κατα γενεσεις αυτων αρςοντες ουτοι κατωκη-

σαν εν ιερουσαληµ

35. και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων

ιιηλ και ονοµα γυναικος αυτου µοωςα

36. και υιος αυτου ο πρωτοτοκος αβαδων και

σιρ και κις και ϐααλ και νηρ και ναδαβ

37. και γεδουρ και αδελφος και Ϲαςαρια και

µακελλωχ

38. και µακελλωχ εγεννησεν τον σαµαα και

ουτοι εν µεσω των αδελφων αυτων κατωκησαν

εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων

39. και νηρ εγεννησεν τον κις και κις εγεν-

νησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιω-

ναχαν και τον µελςισουε και τον αµιναδαβ και

τον ισβααλ

40. και υιος ιωναχαν µαριβααλ και µαριβααλ

εγεννησεν τον µιςα

41. και υιοι µιςα ϕαιχων και µαλας και χαρας

42. και αςαζ εγεννησεν τον ιαδα και ιαδα

εγεννησεν τον γαλεµεχ και τον γαζµωχ και τον

Ϲαµβρι και Ϲαµβρι εγεννησεν τον µασα

43. και µασα εγεννησεν τον ϐαανα ϱαφαια

υιος αυτου ελεασα υιος αυτου εσηλ υιος αυτου
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44. και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα

αυτων εσδρικαµ πρωτοτοκος αυτου ισµαηλ και

σαρια και αβδια και αναν ουτοι υιοι εσηλ

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-1krn10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και αλλοφυλοι επολεµησαν προς

ισραηλ και εφυγον απο προσωπου αλλοφυλων

και επεσον τραυµατιαι εν ορει γελβουε

2. και κατεδιωξαν αλλοφυλοι οπισω σαουλ

και οπισω υιων αυτου και επαταξαν αλλοφυλοι

τον ιωναχαν και τον αµιναδαβ και τον µελςισο-

υε υιους σαουλ

3. και εβαρυνχη ο πολεµος επι σαουλ και ευ-

ϱον αυτον οι τοξοται εν τοις τοξοις και πονοις

και επονεσεν απο των τοξων

4. και ειπεν σαουλ τω αιροντι τα σκευη αυτου

σπασαι την ϱοµφαιαν σου και εκκεντησον µε

εν αυτη µη ελχωσιν οι απεριτµητοι ουτοι και

εµπαιξωσιν µοι και ουκ εβουλετο ο αιρων τα

σκευη αυτου οτι εφοβειτο σφοδρα και ελαβεν

σαουλ την ϱοµφαιαν και επεπεσεν επ αυτην

5. και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι απε-

χανεν σαουλ και επεσεν και γε αυτος επι την

ϱοµφαιαν αυτου και απεχανεν

6. και απεχανεν σαουλ και τρεις υιοι αυτου εν

τη ηµερα εκεινη και πας ο οικος αυτου επι το

αυτο απεχανεν

7. και ειδεν πας ανηρ ισραηλ ο εν τω αυλωνι

οτι εφυγεν ισραηλ και οτι απεχανεν σαουλ και

οι υιοι αυτου και κατελιπον τας πολεις αυτων

και εφυγον και ηλχον αλλοφυλοι και κατωκη-

σαν εν αυταις

8. και εγενετο τη εςοµενη και ηλχον αλλοφυ-

λοι του σκυλευειν τους τραυµατιας και ευρον

τον σαουλ και τους υιους αυτου πεπτωκοτας εν

τω ορει γελβουε

9. και εξεδυσαν αυτον και ελαβον την κε-

ϕαλην αυτου και τα σκευη αυτου και απεστε-

ιλαν εις γην αλλοφυλων κυκλω του ευαγγελι-

σασχαι τοις ειδωλοις αυτων και τω λαω

10. και εχηκαν τα σκευη αυτου εν οικω χεου

αυτων και την κεφαλην αυτου εχηκαν εν οικω

δαγων

11. και ηκουσαν παντες οι κατοικουντες γα-

λααδ απαντα α εποιησαν αλλοφυλοι τω σαουλ

και τω ισραηλ

12. και ηγερχησαν εκ γαλααδ πας ανηρ δυ-

νατος και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα

των υιων αυτου και ηνεγκαν αυτα εις ιαβις και

εχαψαν τα οστα αυτων υπο την δρυν εν ιαβις

και ενηστευσαν επτα ηµερας

13. και απεχανεν σαουλ εν ταις ανοµιαις αυ-

του αις ηνοµησεν τω κυριω κατα τον λογον κυ-

ϱιου διοτι ουκ εφυλαξεν οτι επηρωτησεν σαουλ

εν τω εγγαστριµυχω του Ϲητησαι και απεκρινατο

αυτω σαµουηλ ο προφητης

14. και ουκ εζητησεν κυριον και απεκτεινεν

αυτον και επεστρεψεν την ϐασιλειαν τω δαυιδ

υιω ιεσσαι

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-1krn11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και ηλχεν πας ισραηλ προς δαυιδ εν

ςεβρων λεγοντες ιδου οστα σου και σαρκες σου

ηµεις

2. και εςχες και τριτην οντος σαουλ ϐασιλεως

συ ησχα ο εξαγων και εισαγων τον ισραηλ και

ειπεν κυριος ο χεος σου σοι συ ποιµανεις τον

λαον µου τον ισραηλ και συ εση εις ηγουµενον

επι ισραηλ

3. και ηλχον παντες πρεσβυτεροι ισραηλ προς

τον ϐασιλεα εις ςεβρων και διεχετο αυτοις ο

ϐασιλευς δαυιδ διαχηκην εν ςεβρων εναντιον

κυριου και εςρισαν τον δαυιδ εις ϐασιλεα επι

ισραηλ κατα τον λογον κυριου δια ςειρος σα-

µουηλ

4. και επορευχη ο ϐασιλευς και ανδρες

ισραηλ εις ιερουσαληµ αυτη ιεβους και εκει οι

ιεβουσαιοι οι κατοικουντες την γην

5. ειπαν δε οι κατοικουντες ιεβους τω δαυιδ

ουκ εισελευση ωδε και προκατελαβετο την πε-

ϱιοςην σιων αυτη η πολις δαυιδ

6. και ειπεν δαυιδ πας τυπτων ιεβουσαιον εν

πρωτοις και εσται εις αρςοντα και εις στρατη-

γον και ανεβη επ αυτην εν πρωτοις ιωαβ υιος

σαρουια και εγενετο εις αρςοντα

7. και εκαχισεν δαυιδ εν τη περιοςη δια τουτο

εκαλεσεν αυτην πολιν δαυιδ
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8. και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω και επο-

λεµησεν και ελαβεν την πολιν

9. και επορευετο δαυιδ πορευοµενος και µεγα-

λυνοµενος και κυριος παντοκρατωρ µετ αυτου

10. και ουτοι οι αρςοντες των δυνατων οι ησαν

τω δαυιδ οι κατισςυοντες µετ αυτου εν τη ϐασι-

λεια αυτου µετα παντος ισραηλ του ϐασιλευσαι

αυτον κατα τον λογον κυριου επι ισραηλ

11. και ουτος ο αριχµος των δυνατων του δαυ-

ιδ ιεσεβααλ υιος αςαµανι πρωτος των τριακον-

τα ουτος εσπασατο την ϱοµφαιαν αυτου απαξ

επι τριακοσιους τραυµατιας εν καιρω ενι

12. και µετ αυτον ελεαζαρ υιος δωδαι ο αςωςι

ουτος ην εν τοις τρισιν δυνατοις

13. ουτος ην µετα δαυιδ εν ϕασοδοµιν και οι

αλλοφυλοι συνηςχησαν εκει εις πολεµον και

ην µερις του αγρου πληρης κριχων και ο λαος

εφυγεν απο προσωπου αλλοφυλων

14. και εστη εν µεσω της µεριδος και εσωσεν

αυτην και επαταξεν τους αλλοφυλους και επο-

ιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην

15. και κατεβησαν τρεις εκ των τριακοντα αρ-

ςοντων εις την πετραν προς δαυιδ εις το σπηλα-

ιον οδολλαµ και παρεµβολη των αλλοφυλων

παρεµβεβληκει εν τη κοιλαδι των γιγαντων

16. και δαυιδ τοτε εν τη περιοςη και το συστε-

µα των αλλοφυλων τοτε εν ϐαιχλεεµ

17. και επεχυµησεν δαυιδ και ειπεν τις πο-

τιει µε υδωρ εκ του λακκου ϐαιχλεεµ του εν τη

πυλη

18. και διερρηξαν οι τρεις την παρεµβολην

των αλλοφυλων και υδρευσαντο υδωρ εκ του

λακκου του εν ϐαιχλεεµ ος ην εν τη πυλη και

ελαβον και ηλχον προς δαυιδ και ουκ ηχελη-

σεν δαυιδ του πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω

κυριω

19. και ειπεν ιλεως µοι ο χεος του ποιησαι το

ϱηµα τουτο ει αιµα ανδρων τουτων πιοµαι εν

ψυςαις αυτων οτι εν ψυςαις αυτων ηνεγκαν αυ-

το και ουκ εβουλετο πιειν αυτο ταυτα εποιησαν

οι τρεις δυνατοι

20. και αβεσσα αδελφος ιωαβ ουτος ην αρςων

των τριων ουτος εσπασατο την ϱοµφαιαν αυτου

επι τριακοσιους τραυµατιας εν καιρω ενι και

ουτος ην ονοµαστος εν τοις τρισιν

21. απο των τριων υπερ τους δυο ενδοξος και

ην αυτοις εις αρςοντα και εως των τριων ουκ

ηρςετο

22. και ϐαναιας υιος ιωδαε υιος ανδρος δυνα-

του πολλα εργα αυτου υπερ καβασαηλ ουτος

επαταξεν τους δυο αριηλ µωαβ και ουτος κα-

τεβη και επαταξεν τον λεοντα εν τω λακκω εν

ηµερα ςιονος

23. και ουτος επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπ-

τιον ανδρα ορατον πενταπηςυν και εν ςειρι του

αιγυπτιου δορυ ως αντιον υφαινοντων και κα-

τεβη επ αυτον ϐαναιας εν ϱαβδω και αφειλατο

εκ της ςειρος του αιγυπτιου το δορυ και απεκ-

τεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου

24. ταυτα εποιησεν ϐαναιας υιος ιωδαε και

τουτω ονοµα εν τοις τρισιν τοις δυνατοις

25. υπερ τους τριακοντα ενδοξος ουτος και

προς τους τρεις ουκ ηρςετο και κατεστησεν αυ-

τον δαυιδ επι την πατριαν αυτου

26. και δυνατοι των δυναµεων ασαηλ αδελ-

ϕος ιωαβ ελεαναν υιος δωδω εκ ϐαιχλαεµ

27. σαµµωχ ο αδι ςελλης ο ϕελωνι

28. ωραι υιος εκκης ο χεκωι αβιεζερ ο ανα-

χωχι

29. σοβοςαι ο ασωχι ηλι ο αςωι

30. µοοραι ο νετωφαχι ςολοδ υιος νοοζα ο

νετωφαχι

31. αιχι υιος ϱιβαι εκ ϐουνου ϐενιαµιν ϐανα-

ιας ο ϕαραχωνι

32. ουρι εκ ναςαλιγαας αβιηλ ο γαραβεχχι

33. αζµωχ ο ϐεερµι ελιαβα ο σαλαβωνι

34. ϐενναιας οσοµ ο γεννουνι ιωναχαν υιος

σωλα ο αραρι

35. αςιµ υιος σαςαρ ο αραρι ελφαλ υιος ουρ

36. οφαρ ο µοςοραχι αςια ο ϕελωνι

37. ησεραι ο ςαρµαλι νααραι υιος αζωβαι

38. ιωηλ αδελφος ναχαν µεβααρ υιος αγαρι

39. σεληκ ο αµµωνι ναςωρ ο ϐερχι αιρων

σκευη ιωαβ υιου σαρουια

40. ιρα ο ιεχηρι γαρηβ ο ιεχηρι

41. ουριας ο ςεττι Ϲαβετ υιος αςλια

42. αδινα υιος σαιζα του ϱουβην αρςων και επ

αυτω τριακοντα

43. αναν υιος µοωςα και ιωσαφατ ο ϐαιχανι
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44. οζια ο ασταρωχι σαµµα και ιιηλ υιοι ςωχαν

του αραρι

45. ιεδιηλ υιος σαµερι και ιωαζαε ο αδελφος

αυτου ο ιεασι

46. ελιηλ ο µιι και ιαριβι και ιωσια υιος αυτου

ελνααµ και ιεχεµα ο µωαβιτης

47. αλιηλ και ωβηδ και ιεσιηλ ο µισαβια

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-1krn12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ουτοι οι ελχοντες προς δαυιδ εις

σωκλαγ ετι συνεςοµενου απο προσωπου σαουλ

υιου κις και ουτοι εν τοις δυνατοις ϐοηχουντες

εν πολεµω

2. και τοξω εκ δεξιων και εξ αριστερων και

σφενδονηται εν λιχοις και τοξοις εκ των αδελ-

ϕων σαουλ εκ ϐενιαµιν

3. ο αρςων αςιεζερ και ιωας υιος ασµα του

γεβωχιτου και ιωηλ και ιωφαλητ υιοι ασµωχ

και ϐερςια και ιηουλ ο αναχωχι

4. και σαµαιας ο γαβαωνιτης δυνατος εν τοις

τριακοντα και επι των τριακοντα

5. ιερµιας και ιεζιηλ και ιωαναν και ιωζαβαδ

ο γαδαραχι

6. ελιαζαι και ιαριµουχ και ϐααλια και σαµα-

ϱια και σαφατια ο ςαραιφι

7. ηλκανα και ιησουνι και οζριηλ και ιωαζαρ

και ιεσβοαµ οι κοριται

8. και ελια και Ϲαβαδια υιοι ιρααµ υιοι του

γεδωρ

9. και απο του γαδδι εςωρισχησαν προς δαυιδ

απο της ερηµου ισςυροι δυνατοι ανδρες παρα-

ταξεως πολεµου αιροντες χυρεους και δορατα

και προσωπον λεοντος προσωπα αυτων και κο-

υφοι ως δορκαδες επι των ορεων τω ταςει

10. αζερ ο αρςων αβδια ο δευτερος ελιαβ ο

τριτος

11. µασεµαννη ο τεταρτος ιερµια ο πεµπτος

12. εχχι ο εκτος ελιαβ ο εβδοµος

13. ιωαναν ο ογδοος ελιαζερ ο ενατος

14. ιερµια ο δεκατος µαςαβανναι ο ενδεκατος

15. ουτοι εκ των υιων γαδ αρςοντες της στρα-

τιας εις τοις εκατον µικρος και µεγας τοις ςιλιοις

16. ουτοι οι διαβαντες τον ιορδανην εν τω

µηνι τω πρωτω και ουτος πεπληρωκως επι πα-

σαν κρηπιδα αυτου και εξεδιωξαν παντας τους

κατοικουντας αυλωνας απο ανατολων εως δυ-

σµων

17. και ηλχον απο των υιων ϐενιαµιν και ιο-

υδα εις ϐοηχειαν του δαυιδ

18. και δαυιδ εξηλχεν εις απαντησιν αυτων

και ειπεν αυτοις ει εις ειρηνην ηκατε προς µε

ειη µοι καρδια καχ εαυτην εφ υµας και ει του

παραδουναι µε τοις εςχροις µου ουκ εν αληχε-

ια ςειρος ιδοι ο χεος των πατερων ηµων και

ελεγξαιτο

19. και πνευµα ενεδυσε τον αµασαι αρςοντα

των τριακοντα και ειπεν πορευου και ο λαος

σου δαυιδ υιος ιεσσαι ειρηνη ειρηνη σοι και

ειρηνη τοις ϐοηχοις σου οτι εβοηχησεν σοι ο

χεος σου και προσεδεξατο αυτους δαυιδ και κα-

τεστησεν αυτους αρςοντας των δυναµεων

20. και απο µανασση προσεςωρησαν προς

δαυιδ εν τω ελχειν τους αλλοφυλους επι σαουλ

εις πολεµον και ουκ εβοηχησεν αυτοις οτι εν

ϐουλη εγενετο παρα των στρατηγων των αλλο-

ϕυλων λεγοντων εν ταις κεφαλαις των ανδρων

εκεινων επιστρεψει προς τον κυριον αυτου σα-

ουλ

21. εν τω πορευχηναι αυτον εις σωκλαγ προ-

σεςωρησαν αυτω απο µανασση εδνα και ιωζα-

ϐαχ και ιωδιηλ και µιςαηλ και ιωσαβεχ και

ελιµουχ και σελαχι αρςηγοι ςιλιαδων εισιν του

µανασση

22. και αυτοι συνεµαςησαν τω δαυιδ επι τον

γεδδουρ οτι δυνατοι ισςυος παντες και ησαν

ηγουµενοι εν τη στρατια εν τη δυναµει

23. οτι ηµεραν εξ ηµερας ηρςοντο προς δαυιδ

εις δυναµιν µεγαλην ως δυναµις χεου

24. και ταυτα τα ονοµατα των αρςοντων της

στρατιας οι ελχοντες προς δαυιδ εις ςεβρων του

αποστρεψαι την ϐασιλειαν σαουλ προς αυτον

κατα τον λογον κυριου

25. υιοι ιουδα χυρεοφοροι και δορατοφοροι εξ

ςιλιαδες και οκτακοσιοι δυνατοι παραταξεως

26. των υιων συµεων δυνατοι ισςυος εις παρα-

ταξιν επτα ςιλιαδες και εκατον

27. των υιων λευι τετρακισςιλιοι εξακοσιοι

28. και ιωαδαε ο ηγουµενος τω ααρων και µετ

αυτου τρεις ςιλιαδες και επτακοσιοι
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29. και σαδωκ νεος δυνατος ισςυι και της πα-

τρικης οικιας αυτου αρςοντες εικοσι δυο

30. και εκ των υιων ϐενιαµιν των αδελφων

σαουλ τρεις ςιλιαδες και ετι το πλειστον αυτων

απεσκοπει την ϕυλακην οικου σαουλ

31. και απο υιων εφραιµ εικοσι ςιλιαδες και

οκτακοσιοι δυνατοι ισςυι ανδρες ονοµαστοι κατ

οικους πατριων αυτων

32. και απο του ηµισους ϕυλης µανασση δεκα

οκτω ςιλιαδες οι ωνοµασχησαν εν ονοµατι του

ϐασιλευσαι τον δαυιδ

33. και απο των υιων ισσαςαρ γινωσκοντες

συνεσιν εις τους καιρους γινωσκοντες τι ποιη-

σαι ισραηλ εις τας αρςας αυτων διακοσιοι και

παντες αδελφοι αυτων µετ αυτων

34. και απο Ϲαβουλων εκπορευοµενοι εις πα-

ϱαταξιν πολεµου εν πασιν σκευεσιν πολεµικο-

ις πεντηκοντα ςιλιαδες ϐοηχησαι τω δαυιδ ους

ετεροκλινως

35. και απο νεφχαλι αρςοντες ςιλιοι και µετ

αυτων εν χυρεοις και δορασιν τριακοντα επτα

ςιλιαδες

36. και απο των δανιτων παρατασσοµενοι εις

πολεµον εικοσι οκτω ςιλιαδες και οκτακοσιοι

37. και απο του ασηρ εκπορευοµενοι ϐοηχη-

σαι εις πολεµον τεσσαρακοντα ςιλιαδες

38. και εκ περαν του ιορδανου απο ϱουβην

και γαδδι και απο του ηµισους ϕυλης µανασση

εν πασιν σκευεσιν πολεµικοις εκατον εικοσι ςι-

λιαδες

39. παντες ουτοι ανδρες πολεµισται παρατασ-

σοµενοι παραταξιν εν ψυςη ειρηνικη και ηλχον

εις ςεβρων του ϐασιλευσαι τον δαυιδ επι παντα

ισραηλ και ο καταλοιπος ισραηλ ψυςη µια του

ϐασιλευσαι τον δαυιδ

40. και ησαν εκει ηµερας τρεις εσχιοντες και

πινοντες οτι ητοιµασαν αυτοις οι αδελφοι αυτων

41. και οι οµορουντες αυτοις εως ισσαςαρ και

Ϲαβουλων και νεφχαλι εφερον αυτοις επι των

καµηλων και των ονων και των ηµιονων και επι

των µοσςων ϐρωµατα αλευρα παλαχας σταφι-

δας οινον και ελαιον µοσςους και προβατα εις

πληχος οτι ευφροσυνη εν ισραηλ

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-1krn13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και εβουλευσατο δαυιδ µετα των ςιλιαρ-

ςων και των εκατονταρςων παντι ηγουµενω

2. και ειπεν δαυιδ τη παση εκκλησια ισραηλ

ει εφ υµιν αγαχον και παρα κυριου χεου ηµων

ευοδωχη αποστειλωµεν προς τους αδελφους

ηµων τους υπολελειµµενους εν παση γη ισραηλ

και µετ αυτων οι ιερεις οι λευιται εν πολεσιν

κατασςεσεως αυτων και συναςχησονται προς

ηµας

3. και µετενεγκωµεν την κιβωτον του χεου

ηµων προς ηµας οτι ουκ εζητησαν αυτην αφ

ηµερων σαουλ

4. και ειπεν πασα η εκκλησια του ποιησαι

ουτως οτι ευχης ο λογος εν οφχαλµοις παντος

του λαου

5. και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα ισραηλ

απο οριων αιγυπτου και εως εισοδου ηµαχ του

εισενεγκαι την κιβωτον του χεου εκ πολεως ια-

ϱιµ

6. και ανηγαγεν αυτην δαυιδ και πας ισραηλ

ανεβη εις πολιν δαυιδ η ην του ιουδα του ανα-

γαγειν εκειχεν την κιβωτον του χεου κυριου

καχηµενου επι ςερουβιν ου επεκληχη ονοµα

αυτου

7. και επεχηκαν την κιβωτον του χεου επι

αµαξαν καινην εξ οικου αµιναδαβ και οζα και

οι αδελφοι αυτου ηγον την αµαξαν

8. και δαυιδ και πας ισραηλ παιζοντες εναν-

τιον του χεου εν παση δυναµει και εν ψαλτωδο-

ις και εν κινυραις και εν ναβλαις εν τυµπανοις

και εν κυµβαλοις και εν σαλπιγξιν

9. και ηλχοσαν εως της αλωνος και εξετεινεν

οζα την ςειρα αυτου του κατασςειν την κιβωτον

οτι εξεκλινεν αυτην ο µοσςος

10. και εχυµωχη οργη κυριος επι οζα και επα-

ταξεν αυτον εκει δια το εκτειναι την ςειρα αυτου

επι την κιβωτον και απεχανεν εκει απεναντι του

χεου

11. και ηχυµησεν δαυιδ οτι διεκοψεν κυριος

διακοπην εν οζα και εκαλεσεν τον τοπον εκε-

ινον διακοπη οζα εως της ηµερας ταυτης
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12. και εφοβηχη δαυιδ τον χεον εν τη ηµερα

εκεινη λεγων πως εισοισω προς εµαυτον την

κιβωτον του χεου

13. και ουκ απεστρεψεν δαυιδ την κιβωτον

προς εαυτον εις πολιν δαυιδ και εξεκλινεν αυ-

την εις οικον αβεδδαρα του γεχχαιου

14. και εκαχισεν η κιβωτος του χεου εν οικω

αβεδδαρα τρεις µηνας και ευλογησεν ο χεος

αβεδδαραµ και παντα τα αυτου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-1krn14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και απεστειλεν ςιραµ ϐασιλευς τυρου

αγγελους προς δαυιδ και ξυλα κεδρινα και

οικοδοµους τοιςων και τεκτονας ξυλων του

οικοδοµησαι αυτω οικον

2. και εγνω δαυιδ οτι ητοιµησεν αυτον κυριος

επι ισραηλ οτι ηυξηχη εις υψος η ϐασιλεια αυ-

του δια τον λαον αυτου ισραηλ

3. και ελαβεν δαυιδ ετι γυναικας εν ιερο-

υσαληµ και ετεςχησαν δαυιδ ετι υιοι και χυ-

γατερες

4. και ταυτα τα ονοµατα αυτων των τεςχεντων

οι ησαν αυτω εν ιερουσαληµ σαµαα ισοβααµ

ναχαν σαλωµων

5. και ιβααρ και ελισαε και ελιφαλετ

6. και ναγε και ναφαγ και ιανουου

7. και ελισαµαε και ϐαλεγδαε και ελιφαλετ

8. και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι εςρισχη δαυιδ

ϐασιλευς επι παντα ισραηλ και ανεβησαν παν-

τες οι αλλοφυλοι Ϲητησαι τον δαυιδ και ηκο-

υσεν δαυιδ και εξηλχεν εις απαντησιν αυτοις

9. και αλλοφυλοι ηλχον και συνεπεσον εν τη

κοιλαδι των γιγαντων

10. και ηρωτησεν δαυιδ δια του χεου λεγων

ει αναβω επι τους αλλοφυλους και δωσεις αυ-

τους εις τας ςειρας µου και ειπεν αυτω κυριος

αναβηχι και δωσω αυτους εις τας ςειρας σου

11. και ανεβη εις ϐααλφαρασιν και επαταξεν

αυτους εκει δαυιδ και ειπεν δαυιδ διεκοψεν ο

χεος τους εςχρους µου εν ςειρι µου ως διακοπην

υδατος δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα του τοπου

εκεινου διακοπη ϕαρασιν

12. και εγκατελιπον εκει τους χεους αυτων

και ειπεν δαυιδ κατακαυσαι αυτους εν πυρι

13. και προσεχεντο ετι αλλοφυλοι και συνε-

πεσαν ετι εν τη κοιλαδι των γιγαντων

14. και ηρωτησεν δαυιδ ετι εν χεω και ειπεν

αυτω ο χεος ου πορευση οπισω αυτων αποστρε-

ϕου απ αυτων και παρεση αυτοις πλησιον των

απιων

15. και εσται εν τω ακουσαι σε την ϕωνην

του συσσεισµου των ακρων των απιων τοτε εξε-

λευση εις τον πολεµον οτι εξηλχεν ο χεος εµ-

προσχεν σου του παταξαι την παρεµβολην των

αλλοφυλων

16. και εποιησεν καχως ενετειλατο αυτω ο

χεος και επαταξεν την παρεµβολην των αλλο-

ϕυλων απο γαβαων εως γαζαρα

17. και εγενετο ονοµα δαυιδ εν παση τη γη

και κυριος εδωκεν τον ϕοβον αυτου επι παντα

τα εχνη

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-1krn15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και εποιησεν αυτω οικιας εν πολει δαυιδ

και ητοιµασεν τον τοπον τη κιβωτω του χεου και

εποιησεν αυτη σκηνην

2. τοτε ειπεν δαυιδ ουκ εστιν αραι την κιβωτον

του χεου αλλ η τους λευιτας οτι αυτους εξε-

λεξατο κυριος αιρειν την κιβωτον κυριου και

λειτουργειν αυτω εως αιωνος

3. και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα ισραηλ

εις ιερουσαληµ του ανενεγκαι την κιβωτον κυ-

ϱιου εις τον τοπον ον ητοιµασεν αυτη

4. και συνηγαγεν δαυιδ τους υιους ααρων και

τους λευιτας

5. των υιων κααχ ουριηλ ο αρςων και οι αδελ-

ϕοι αυτου εκατον εικοσι

6. των υιων µεραρι ασαια ο αρςων και οι αδελ-

ϕοι αυτου διακοσιοι πεντηκοντα

7. των υιων γηρσαµ ιωηλ ο αρςων και οι αδελ-

ϕοι αυτου εκατον πεντηκοντα

8. των υιων ελισαφαν σαµαιας ο αρςων και οι

αδελφοι αυτου διακοσιοι

9. των υιων ςεβρων ελιηλ ο αρςων και οι

αδελφοι αυτου ογδοηκοντα

10. των υιων οζιηλ αµιναδαβ ο αρςων και οι

αδελφοι αυτου εκατον δεκα δυο
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11. και εκαλεσεν δαυιδ τον σαδωκ και αβια-

χαρ τους ιερεις και τους λευιτας τον ουριηλ

ασαια ιωηλ σαµαιαν ελιηλ αµιναδαβ

12. και ειπεν αυτοις υµεις αρςοντες πατριων

των λευιτων αγνισχητε υµεις και οι αδελφοι

υµων και ανοισετε την κιβωτον του χεου ισραηλ

ου ητοιµασα αυτη

13. οτι ουκ εν τω προτερον υµας ειναι διεκοψ-

εν ο χεος ηµων εν ηµιν οτι ουκ εζητησαµεν εν

κριµατι

14. και ηγνισχησαν οι ιερεις και οι λευιται του

ανενεγκαι την κιβωτον χεου ισραηλ

15. και ελαβον οι υιοι των λευιτων την κιβω-

τον του χεου ως ενετειλατο µωυσης εν λογω

χεου κατα την γραφην εν αναφορευσιν επ αυ-

τους

16. και ειπεν δαυιδ τοις αρςουσιν των λευιτων

στησατε τους αδελφους αυτων τους ψαλτωδο-

υς εν οργανοις ωδων ναβλαις και κινυραις και

κυµβαλοις του ϕωνησαι εις υψος εν ϕωνη ευ-

ϕροσυνης

17. και εστησαν οι λευιται τον αιµαν υιον ιωηλ

εκ των αδελφων αυτου ασαφ υιος ϐαραςια και

εκ των υιων µεραρι αδελφων αυτου αιχαν υιος

κισαιου

18. και µετ αυτων αδελφοι αυτων οι δευτεροι

Ϲαςαριας και οζιηλ και σεµιραµωχ και ιιηλ και

ωνι και ελιαβ και ϐαναια και µαασαια και µατ-

ταχια και ελιφαλια και µακενια και αβδεδοµ

και ιιηλ και οζιας οι πυλωροι

19. και οι ψαλτωδοι αιµαν ασαφ και αιχαν εν

κυµβαλοις ςαλκοις του ακουσχηναι ποιησαι

20. Ϲαςαριας και οζιηλ σεµιραµωχ ιιηλ ωνι

ελιαβ µασαιας ϐαναιας εν ναβλαις επι αλαιµ-

ωχ

21. και µατταχιας και ελιφαλιας και µακε-

νιας και αβδεδοµ και ιιηλ και οζιας εν κινυραις

αµασενιχ του ενισςυσαι

22. και ςωνενια αρςων των λευιτων αρςων

των ωδων οτι συνετος ην

23. και ϐαραςια και ηλκανα πυλωροι της κι-

ϐωτου

24. και σοβνια και ιωσαφατ και ναχαναηλ και

αµασαι και Ϲαςαρια και ϐαναι και ελιεζερ οι ιε-

ϱεις σαλπιζοντες ταις σαλπιγξιν εµπροσχεν της

κιβωτου του χεου και αβδεδοµ και ιια πυλωροι

της κιβωτου του χεου

25. και ην δαυιδ και οι πρεσβυτεροι ισραηλ

και οι ςιλιαρςοι οι πορευοµενοι του αναγαγε-

ιν την κιβωτον της διαχηκης κυριου εξ οικου

αβδεδοµ εν ευφροσυνη

26. και εγενετο εν τω κατισςυσαι τον χεον τους

λευιτας αιροντας την κιβωτον της διαχηκης κυ-

ϱιου και εχυσαν επτα µοσςους και επτα κριους

27. και δαυιδ περιεζωσµενος εν στολη ϐυσ-

σινη και παντες οι λευιται αιροντες την κιβωτον

διαχηκης κυριου και οι ψαλτωδοι και ςωνενιας

ο αρςων των ωδων των αδοντων και επι δαυιδ

στολη ϐυσσινη

28. και πας ισραηλ αναγοντες την κιβω-

τον διαχηκης κυριου εν σηµασια και εν ϕωνη

σωφερ και εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοις ανα-

ϕωνουντες ναβλαις και εν κινυραις

29. και εγενετο κιβωτος διαχηκης κυριου και

ηλχεν εως πολεως δαυιδ και µελςολ χυγατηρ

σαουλ παρεκυψεν δια της χυριδος και ειδεν

τον ϐασιλεα δαυιδ ορςουµενον και παιζοντα

και εξουδενωσεν αυτον εν τη ψυςη αυτης

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-1krn16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και εισηνεγκαν την κιβωτον του χεου

και απηρεισαντο αυτην εν µεσω της σκηνης ης

επηξεν αυτη δαυιδ και προσηνεγκαν ολοκαυ-

τωµατα και σωτηριου εναντιον του χεου

2. και συνετελεσεν δαυιδ αναφερων ολοκαυ-

τωµατα και σωτηριου και ευλογησεν τον λαον

εν ονοµατι κυριου

3. και διεµερισεν παντι ανδρι ισραηλ απο αν-

δρος και εως γυναικος τω ανδρι αρτον ενα αρ-

τοκοπικον και αµοριτην

4. και εταξεν κατα προσωπον της κιβωτου δια-

χηκης κυριου εκ των λευιτων λειτουργουντας

αναφωνουντας και εξοµολογεισχαι και αινειν

κυριον τον χεον ισραηλ

5. ασαφ ο ηγουµενος και δευτερευων αυτω

Ϲαςαριας ιιηλ σεµιραµωχ ιιηλ µατταχιας ελιαβ

και ϐαναιας και αβδεδοµ και ιιηλ εν οργανοις

ναβλαις και κινυραις και ασαφ εν κυµβαλοις

αναφωνων
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6. και ϐαναιας και οζιηλ οι ιερεις εν ταις σαλ-

πιγξιν δια παντος εναντιον της κιβωτου της δια-

χηκης του χεου

7. εν τη ηµερα εκεινη τοτε εταξεν δαυιδ εν

αρςη του αινειν τον κυριον εν ςειρι ασαφ και

των αδελφων αυτου

8. εξοµολογεισχε τω κυριω επικαλεισχε αυτον

εν ονοµατι αυτου γνωρισατε εν λαοις τα επιτη-

δευµατα αυτου

9. ασατε αυτω και υµνησατε αυτω διηγησασχε

πασιν τα χαυµασια αυτου α εποιησεν κυριος

10. αινειτε εν ονοµατι αγιω αυτου ευφρανχη-

σεται καρδια Ϲητουσα την ευδοκιαν αυτου

11. Ϲητησατε τον κυριον και ισςυσατε Ϲητησατε

το προσωπον αυτου δια παντος

12. µνηµονευετε τα χαυµασια αυτου α εποιη-

σεν τερατα και κριµατα του στοµατος αυτου

13. σπερµα ισραηλ παιδες αυτου υιοι ιακωβ

εκλεκτοι αυτου

14. αυτος κυριος ο χεος ηµων εν παση τη γη

τα κριµατα αυτου

15. µνηµονευων εις αιωνα διαχηκης αυτου

λογον αυτου ον ενετειλατο εις ςιλιας γενεας

16. ον διεχετο τω αβρααµ και τον ορκον αυτου

τω ισαακ

17. εστησεν αυτον τω ιακωβ εις προσταγµα τω

ισραηλ διαχηκην αιωνιον

18. λεγων σοι δωσω την γην ςανααν σςοινισµα

κληρονοµιας υµων

19. εν τω γενεσχαι αυτους ολιγοστους αριχµω

ως εσµικρυνχησαν και παρωκησαν εν αυτη

20. και επορευχησαν απο εχνους εις εχνος

και απο ϐασιλειας εις λαον ετερον

21. ουκ αφηκεν ανδρα του δυναστευσαι αυ-

τους και ηλεγξεν περι αυτων ϐασιλεις

22. µη αψησχε των ςριστων µου και εν τοις

προφηταις µου µη πονηρευεσχε

23. ασατε τω κυριω πασα η γη αναγγειλατε εξ

ηµερας εις ηµεραν σωτηριαν αυτου

25. οτι µεγας κυριος και αινετος σφοδρα ϕο-

ϐερος εστιν επι παντας τους χεους

26. οτι παντες οι χεοι των εχνων ειδωλα και ο

χεος ηµων ουρανον εποιησεν

27. δοξα και επαινος κατα προσωπον αυτου

ισςυς και καυςηµα εν τοπω αυτου

28. δοτε τω κυριω πατριαι των εχνων δοτε τω

κυριω δοξαν και ισςυν

29. δοτε τω κυριω δοξαν ονοµατος αυτου λα-

ϐετε δωρα και ενεγκατε κατα προσωπον αυτου

και προσκυνησατε τω κυριω εν αυλαις αγιαις

αυτου

30. ϕοβηχητω απο προσωπου αυτου πασα η

γη κατορχωχητω η γη και µη σαλευχητω

31. ευφρανχητω ο ουρανος και αγαλλιασχω

η γη και ειπατωσαν εν τοις εχνεσιν κυριος ϐα-

σιλευων

32. ϐοµβησει η χαλασσα συν τω πληρωµατι

και ξυλον αγρου και παντα τα εν αυτω

33. τοτε ευφρανχησεται τα ξυλα του δρυµου

απο προσωπου κυριου οτι ηλχεν κριναι την γην

34. εξοµολογεισχε τω κυριω οτι αγαχον οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

35. και ειπατε σωσον ηµας ο χεος της σωτη-

ϱιας ηµων και εξελου ηµας εκ των εχνων του

αινειν το ονοµα το αγιον σου και καυςασχαι εν

ταις αινεσεσιν σου

36. ευλογηµενος κυριος ο χεος ισραηλ απο

του αιωνος και εως του αιωνος και ερει πας ο

λαος αµην και ηνεσαν τω κυριω

37. και κατελιπον εκει εναντι της κιβωτου δια-

χηκης κυριου τον ασαφ και τους αδελφους αυ-

του του λειτουργειν εναντιον της κιβωτου δια

παντος το της ηµερας εις ηµεραν

38. και αβδεδοµ και οι αδελφοι αυτου εξηκον-

τα και οκτω και αβδεδοµ υιος ιδιχων και οσσα

εις πυλωρους

39. και τον σαδωκ τον ιερεα και τους αδελ-

ϕους αυτου τους ιερεις εναντιον σκηνης κυριου

εν ϐαµα τη εν γαβαων

40. του αναφερειν ολοκαυτωµατα τω κυριω

επι του χυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων δια

παντος το πρωι και το εσπερας και κατα παντα

τα γεγραµµενα εν νοµω κυριου οσα ενετειλατο

εφ υιοις ισραηλ εν ςειρι µωυση του χεραποντος

του χεου

41. και µετ αυτου αιµαν και ιδιχων και οι

λοιποι εκλεγεντες επ ονοµατος του αινειν τον

κυριον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

42. και µετ αυτων σαλπιγγες και κυµβαλα του

αναφωνειν και οργανα των ωδων του χεου υιοι

ιδιχων εις την πυλην
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43. και επορευχη απας ο λαος εκαστος εις τον

οικον αυτου και επεστρεψεν δαυιδ του ευλογη-

σαι τον οικον αυτου

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-1krn17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και εγενετο ως κατωκησεν δαυιδ εν οικω

αυτου και ειπεν δαυιδ προς ναχαν τον προφη-

την ιδου εγω κατοικω εν οικω κεδρινω και η

κιβωτος διαχηκης κυριου υποκατω δερρεων

2. και ειπεν ναχαν προς δαυιδ παν το εν τη

ψυςη σου ποιει οτι ο χεος µετα σου

3. και εγενετο εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο

λογος κυριου προς ναχαν λεγων

4. πορευου και ειπον προς δαυιδ τον παιδα

µου ουτως ειπεν κυριος ου συ οικοδοµησεις µοι

οικον του κατοικησαι µε εν αυτω

5. οτι ου κατωκησα εν οικω απο της ηµερας

ης ανηγαγον τον ισραηλ εως της ηµερας ταυτης

και ηµην εν σκηνη και εν καταλυµατι

6. εν πασιν οις διηλχον εν παντι ισραηλ ει

λαλων ελαλησα προς µιαν ϕυλην ισραηλ του

ποιµαινειν τον λαον µου λεγων οτι ουκ ωκο-

δοµηκατε µοι οικον κεδρινον

7. και νυν ουτως ερεις τω δουλω µου δαυιδ

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ελαβον σε εκ

της µανδρας εξοπισχεν των ποιµνιων του ειναι

εις ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ

8. και ηµην µετα σου εν πασιν οις επορευχης

και εξωλεχρευσα παντας τους εςχρους σου απο

προσωπου σου και εποιησα σοι ονοµα κατα το

ονοµα των µεγαλων των επι της γης

9. και χησοµαι τοπον τω λαω µου ισραηλ

και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καχ

εαυτον και ου µεριµνησει ετι και ου προσχησει

αδικια του ταπεινωσαι αυτον καχως απ αρςης

10. και αφ ηµερων ων εταξα κριτας επι τον

λαον µου ισραηλ και εταπεινωσα απαντας το-

υς εςχρους σου και αυξησω σε και οικον οικο-

δοµησει σοι κυριος

11. και εσται οταν πληρωχωσιν αι ηµεραι σου

και κοιµηχηση µετα των πατερων σου και ανα-

στησω το σπερµα σου µετα σε ος εσται εκ της

κοιλιας σου και ετοιµασω την ϐασιλειαν αυτου

12. αυτος οικοδοµησει µοι οικον και ανο-

ϱχωσω τον χρονον αυτου εως αιωνος

13. εγω εσοµαι αυτω εις πατερα και αυτος εσ-

ται µοι εις υιον και το ελεος µου ουκ αποστησω

απ αυτου ως απεστησα απο των οντων εµπρο-

σχεν σου

14. και πιστωσω αυτον εν οικω µου και εν

ϐασιλεια αυτου εως αιωνος και ο χρονος αυτου

εσται ανωρχωµενος εως αιωνος

15. κατα παντας τους λογους τουτους και κα-

τα πασαν την ορασιν ταυτην ουτως ελαλησεν

ναχαν προς δαυιδ

16. και ηλχεν ο ϐασιλευς δαυιδ και εκαχισεν

απεναντι κυριου και ειπεν τις ειµι εγω κυριε ο

χεος και τις ο οικος µου οτι ηγαπησας µε εως

αιωνος

17. και εσµικρυνχη ταυτα ενωπιον σου ο χεος

και ελαλησας επι τον οικον του παιδος σου εκ

µακρων και επειδες µε ως ορασις ανχρωπου

και υψωσας µε κυριε ο χεος

18. τι προσχησει ετι δαυιδ προς σε του δοξασαι

και συ τον δουλον σου οιδας

19. και κατα την καρδιαν σου εποιησας την

πασαν µεγαλωσυνην

20. κυριε ουκ εστιν οµοιος σοι και ουκ εστιν

πλην σου κατα παντα οσα ηκουσαµεν εν ωσιν

ηµων

21. και ουκ εστιν ως ο λαος σου ισραηλ εχνος

ετι επι της γης ως ωδηγησεν αυτον ο χεος του

λυτρωσασχαι εαυτω λαον του χεσχαι εαυτω

ονοµα µεγα και επιφανες του εκβαλειν απο

προσωπου λαου σου ους ελυτρωσω εξ αιγυπτου

εχνη

22. και εδωκας τον λαον σου ισραηλ σεαυτω

λαον εως αιωνος και συ κυριε αυτοις εις χεον

23. και νυν κυριε ο λογος σου ον ελαλησας

προς τον παιδα σου και επι τον οικον αυτου

πιστωχητω εως αιωνος

24. λεγοντων κυριε κυριε παντοκρατωρ χεος

ισραηλ και ο οικος δαυιδ παιδος σου ανωρχω-

µενος εναντιον σου

25. οτι συ κυριε ηνοιξας το ους του παιδος σου

του οικοδοµησαι αυτω οικον δια τουτο ευρεν ο

παις σου του προσευξασχαι κατα προσωπον σου

26. και νυν κυριε συ ει αυτος ο χεος και

ελαλησας επι τον δουλον σου τα αγαχα ταυτα
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27. και νυν ηρξω του ευλογησαι τον οικον του

παιδος σου του ειναι εις τον αιωνα εναντιον σου

οτι συ κυριε ευλογησας και ευλογησον εις τον

αιωνα

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-1krn18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν

δαυιδ τους αλλοφυλους και ετροπωσατο αυ-

τους και ελαβεν την γεχ και τας κωµας αυτης

εκ ςειρος αλλοφυλων

2. και επαταξεν την µωαβ και ησαν µωαβ πα-

ιδες τω δαυιδ ϕεροντες δωρα

3. και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ ϐασιλεα

σουβα ηµαχ πορευοµενου αυτου επιστησαι ςε-

ιρα αυτου επι ποταµον ευφρατην

4. και προκατελαβετο δαυιδ αυτων ςιλια αρ-

µατα και επτα ςιλιαδας ιππων και εικοσι ςιλια-

δας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα

τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτων εκατον αρ-

µατα

5. και ηλχεν συρος εκ δαµασκου ϐοηχησαι

αδρααζαρ ϐασιλει σουβα και επαταξεν δαυιδ

εν τω συρω εικοσι και δυο ςιλιαδας ανδρων

6. και εχετο δαυιδ ϕρουραν εν συρια τη κατα

δαµασκον και ησαν τω δαυιδ εις παιδας ϕερον-

τας δωρα και εσωζεν κυριος τον δαυιδ εν πασιν

οις επορευετο

7. και ελαβεν δαυιδ τους κλοιους τους ςρυ-

σους οι ησαν επι τους παιδας αδρααζαρ και

ηνεγκεν αυτους εις ιερουσαληµ

8. και εκ της µεταβηςας και εκ των εκλεκτων

πολεων των αδρααζαρ ελαβεν δαυιδ ςαλκον

πολυν σφοδρα εξ αυτου εποιησεν σαλωµων την

χαλασσαν την ςαλκην και τους στυλους και τα

σκευη τα ςαλκα

9. και ηκουσεν χωα ϐασιλευς ηµαχ οτι επα-

ταξεν δαυιδ την πασαν δυναµιν αδρααζαρ ϐα-

σιλεως σουβα

10. και απεστειλεν τον ιδουραµ υιον αυτου

προς τον ϐασιλεα δαυιδ του ερωτησαι αυτον τα

εις ειρηνην και του ευλογησαι αυτον υπερ ου

επολεµησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτον

οτι ανηρ πολεµιος χωα ην τω αδρααζαρ και

παντα τα σκευη αργυρα και ςρυσα

11. και ταυτα ηγιασεν δαυιδ τω κυριω µετα του

αργυριου και του ςρυσιου ου ελαβεν εκ παντων

των εχνων εξ ιδουµαιας και µωαβ και εξ υιων

αµµων και εκ των αλλοφυλων και εξ αµαληκ

12. και αβεσσα υιος σαρουια επαταξεν την

ιδουµαιαν εν κοιλαδι των αλων οκτω και δεκα

ςιλιαδας

13. και εχετο εν τη κοιλαδι ϕρουρας και ησαν

παντες οι ιδουµαιοι παιδες δαυιδ και εσωζεν

κυριος τον δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

14. και εβασιλευσεν δαυιδ επι παντα ισραηλ

και ην ποιων κριµα και δικαιοσυνην τω παντι

λαω αυτου

15. και ιωαβ υιος σαρουια επι της στρατιας

και ιωσαφατ υιος αςιλουδ υποµνηµατογραφος

16. και σαδωκ υιος αςιτωβ και αςιµελες υιος

αβιαχαρ ιερεις και σουσα γραµµατευς

17. και ϐαναιας υιος ιωδαε επι του ςερεχχι και

του ϕελεχχι και υιοι δαυιδ οι πρωτοι διαδοςοι

του ϐασιλεως

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-1krn19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και εγενετο µετα ταυτα απεχανεν ναας

ϐασιλευς υιων αµµων και εβασιλευσεν αναν

υιος αυτου αντ αυτου

2. και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεος µετα αναν

υιου ναας ως εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ εµου

ελεος και απεστειλεν αγγελους δαυιδ του πα-

ϱακαλεσαι αυτον περι του πατρος αυτου και

ηλχον παιδες δαυιδ εις γην υιων αµµων του

παρακαλεσαι αυτον

3. και ειπον αρςοντες αµµων προς αναν µη

δοξαζων δαυιδ τον πατερα σου εναντιον σου

απεστειλεν σοι παρακαλουντας ους οπως εξε-

ϱευνησωσιν την πολιν του κατασκοπησαι την

γην ηλχον παιδες αυτου προς σε

4. και ελαβεν αναν τους παιδας δαυιδ και

εξυρησεν αυτους και αφειλεν των µανδυων αυ-

των το ηµισυ εως της αναβολης και απεστειλεν

αυτους

5. και ηλχον απαγγειλαι τω δαυιδ περι των

ανδρων και απεστειλεν εις απαντησιν αυτοις

οτι ησαν ητιµωµενοι σφοδρα και ειπεν ο ϐασι-

λευς καχισατε εν ιεριςω εως του ανατειλαι τους

πωγωνας υµων και ανακαµψατε
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6. και ειδον οι υιοι αµµων οτι ησςυνχη λαος

δαυιδ και απεστειλεν αναν και οι υιοι αµµων ςι-

λια ταλαντα αργυριου του µισχωσασχαι εαυτο-

ις εκ συριας µεσοποταµιας και εκ συριας µοοςα

και εκ σωβα αρµατα και ιππεις

7. και εµισχωσαντο εαυτοις δυο και τριακοντα

ςιλιαδας αρµατων και τον ϐασιλεα µωςα και

τον λαον αυτου και ηλχον και παρενεβαλον

κατεναντι µαιδαβα και οι υιοι αµµων συνηςχη-

σαν εκ των πολεων αυτων και ηλχον εις το πο-

λεµησαι

8. και ηκουσεν δαυιδ και απεστειλεν τον ιωαβ

και πασαν την στρατιαν των δυνατων

9. και εξηλχον οι υιοι αµµων και παρατασσον-

ται εις πολεµον παρα τον πυλωνα της πολεως

και οι ϐασιλεις οι ελχοντες παρενεβαλον καχ

εαυτους εν τω πεδιω

10. και ειδεν ιωαβ οτι γεγονασιν αντιπροσωποι

του πολεµειν προς αυτον κατα προσωπον και

εξοπισχεν και εξελεξατο εκ παντος νεανιου εξ

ισραηλ και παρεταξαντο εναντιον του συρου

11. και το καταλοιπον του λαου εδωκεν εν

ςειρι αβεσσα αδελφου αυτου και παρεταξαντο

εξ εναντιας υιων αµµων

12. και ειπεν εαν κρατηση υπερ εµε συρος

και εση µοι εις σωτηριαν και εαν υιοι αµµων

κρατησωσιν υπερ σε και σωσω σε

13. ανδριζου και ενισςυσωµεν περι του λαου

ηµων και περι των πολεων του χεου ηµων και

κυριος το αγαχον εν οφχαλµοις αυτου ποιησει

14. και παρεταξατο ιωαβ και ο λαος ο µετ

αυτου κατεναντι συρων εις πολεµον και εφυγον

απ αυτου

15. και οι υιοι αµµων ειδον οτι εφυγον συροι

και εφυγον και αυτοι απο προσωπου ιωαβ και

απο προσωπου αβεσσα του αδελφου αυτου και

ηλχον εις την πολιν και ηλχεν ιωαβ εις ιερο-

υσαληµ

16. και ειδεν συρος οτι ετροπωσατο αυτον

ισραηλ και απεστειλεν αγγελους και εξηγαγον

τον συρον εκ του περαν του ποταµου και σωφας

αρςιστρατηγος δυναµεως αδρααζαρ εµπροσχεν

αυτων

17. και απηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν

τον παντα ισραηλ και διεβη τον ιορδανην και

ηλχεν επ αυτους και παρεταξατο επ αυτους και

παρατασσεται συρος εξ εναντιας δαυιδ και επο-

λεµησαν αυτον

18. και εφυγεν συρος απο προσωπου δαυιδ

και απεκτεινεν δαυιδ απο του συρου επτα ςιλια-

δας αρµατων και τεσσαρακοντα ςιλιαδας πεζων

και τον σωφας αρςιστρατηγον δυναµεως απεκ-

τεινεν

19. και ειδον παιδες αδρααζαρ οτι επταικασιν

απο προσωπου ισραηλ και διεχεντο µετα δαυιδ

και εδουλευσαν αυτω και ουκ ηχελησεν συρος

του ϐοηχησαι τοις υιοις αµµων ετι

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-1krn20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και εγενετο εν τω επιοντι ετει εν τη εξοδω

των ϐασιλεων και ηγαγεν ιωαβ πασαν την δυ-

ναµιν της στρατιας και εφχειραν την ςωραν

υιων αµµων και ηλχεν και περιεκαχισεν την

ϱαββα και δαυιδ εκαχητο εν ιερουσαληµ και

επαταξεν ιωαβ την ϱαββα και κατεσκαψεν αυ-

την

2. και ελαβεν δαυιδ τον στεφανον µολςολ ϐα-

σιλεως αυτων απο της κεφαλης αυτου και ευ-

ϱεχη ο σταχµος αυτου ταλαντον ςρυσιου και

εν αυτω λιχος τιµιος και ην επι την κεφαλην

δαυιδ και σκυλα της πολεως εξηνεγκεν πολλα

σφοδρα

3. και τον λαον τον εν αυτη εξηγαγεν και διε-

πρισεν πριοσιν και εν σκεπαρνοις σιδηροις και

ουτως εποιησεν δαυιδ τοις πασιν υιοις αµµων

και ανεστρεψεν δαυιδ και πας ο λαος αυτου

εις ιερουσαληµ

4. και εγενετο µετα ταυτα και εγενετο ετι πολε-

µος εν γαζερ µετα των αλλοφυλων τοτε επατα-

ξεν σοβοςαι ο ουσαχι τον σαφου απο των υιων

των γιγαντων και εταπεινωσεν αυτον

5. και εγενετο ετι πολεµος µετα των αλλο-

ϕυλων και επαταξεν ελλαναν υιος ιαιρ τον λε-

εµι αδελφον γολιαχ του γεχχαιου και ξυλον

δορατος αυτου ως αντιον υφαινοντων

6. και εγενετο ετι πολεµος εν γεχ και ην ανηρ

υπερµεγεχης και δακτυλοι αυτου εξ και εξ εικο-

σι τεσσαρες και ουτος ην απογονος γιγαντων

7. και ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν αυ-

τον ιωναχαν υιος σαµαα αδελφου δαυιδ
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8. ουτοι εγενοντο ϱαφα εν γεχ παντες ησαν

τεσσαρες γιγαντες και επεσον εν ςειρι δαυιδ και

εν ςειρι παιδων αυτου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-1krn21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και εστη διαβολος εν τω ισραηλ και επε-

σεισεν τον δαυιδ του αριχµησαι τον ισραηλ

2. και ειπεν ο ϐασιλευς δαυιδ προς ιωαβ και

προς τους αρςοντας της δυναµεως πορευχητε

αριχµησατε τον ισραηλ απο ϐηρσαβεε και εως

δαν και ενεγκατε προς µε και γνωσοµαι τον αρι-

χµον αυτων

3. και ειπεν ιωαβ προσχειη κυριος επι τον

λαον αυτου ως αυτοι εκατονταπλασιως και οι

οφχαλµοι κυριου µου του ϐασιλεως ϐλεποντες

παντες τω κυριω µου παιδες ινα τι Ϲητει ο κυ-

ϱιος µου τουτο ινα µη γενηται εις αµαρτιαν τω

ισραηλ

4. το δε ϱηµα του ϐασιλεως εκραταιωχη επι

τω ιωαβ και εξηλχεν ιωαβ και διηλχεν εν παντι

οριω ισραηλ και ηλχεν εις ιερουσαληµ

5. και εδωκεν ιωαβ τον αριχµον της επισκεψ-

εως του λαου τω δαυιδ και ην πας ισραηλ ςιλιαι

ςιλιαδες και εκατον ςιλιαδες ανδρων εσπα-

σµενων µαςαιραν και ιουδας τετρακοσιαι και

ογδοηκοντα ςιλιαδες ανδρων εσπασµενων µα-

ςαιραν

6. και τον λευι και τον ϐενιαµιν ουκ ηριχµη-

σεν εν µεσω αυτων οτι κατισςυσεν λογος του

ϐασιλεως τον ιωαβ

7. και πονηρον εφανη εναντιον του χεου περι

του πραγµατος τουτου και επαταξεν τον ισραηλ

8. και ειπεν δαυιδ προς τον χεον ηµαρτηκα

σφοδρα οτι εποιησα το πραγµα τουτο και νυν

περιελε δη την κακιαν παιδος σου οτι εµατα-

ιωχην σφοδρα

9. και ελαλησεν κυριος προς γαδ ορωντα δαυ-

ιδ λεγων

10. πορευου και λαλησον προς δαυιδ λεγων

ουτως λεγει κυριος τρια αιρω εγω επι σε εκλεξαι

σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι

11. και ηλχεν γαδ προς δαυιδ και ειπεν αυτω

ουτως λεγει κυριος εκλεξαι σεαυτω

12. η τρια ετη λιµου η τρεις µηνας ϕευγειν σε

εκ προσωπου εςχρων σου και µαςαιραν εςχρων

σου του εξολεχρευσαι η τρεις ηµερας ϱοµφαιαν

κυριου και χανατον εν τη γη και αγγελος κυ-

ϱιου εξολεχρευων εν παση κληρονοµια ισραηλ

και νυν ιδε τι αποκριχω τω αποστειλαντι µε λο-

γον

13. και ειπεν δαυιδ προς γαδ στενα µοι και τα

τρια σφοδρα εµπεσουµαι δη εις ςειρας κυριου

οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα και εις

ςειρας ανχρωπων ου µη εµπεσω

14. και εδωκεν κυριος χανατον εν ισραηλ και

επεσον εξ ισραηλ εβδοµηκοντα ςιλιαδες αν-

δρων

15. και απεστειλεν ο χεος αγγελον εις ιερο-

υσαληµ του εξολεχρευσαι αυτην και ως εξω-

λεχρευσεν ειδεν κυριος και µετεµεληχη επι τη

κακια και ειπεν τω αγγελω τω εξολεχρευοντι

ικανουσχω σοι ανες την ςειρα σου και ο αγγε-

λος κυριου εστως εν τω αλω ορνα του ιεβουσα-

ιου

16. και επηρεν δαυιδ τους οφχαλµους αυτου

και ειδεν τον αγγελον κυριου εστωτα ανα µε-

σον της γης και ανα µεσον του ουρανου και

η ϱοµφαια αυτου εσπασµενη εν τη ςειρι αυτου

εκτεταµενη επι ιερουσαληµ και επεσεν δαυιδ

και οι πρεσβυτεροι περιβεβληµενοι εν σακκοις

επι προσωπον αυτων

17. και ειπεν δαυιδ προς τον χεον ουκ εγω

ειπα του αριχµησαι εν τω λαω και εγω ειµι ο

αµαρτων κακοποιων εκακοποιησα και ταυτα τα

προβατα τι εποιησαν κυριε ο χεος γενηχητω η

ςειρ σου εν εµοι και εν τω οικω του πατρος µου

και µη εν τω λαω σου εις απωλειαν κυριε

18. και αγγελος κυριου ειπεν τω γαδ του ειπε-

ιν προς δαυιδ ινα αναβη του στησαι χυσιαστη-

ϱιον τω κυριω εν αλω ορνα του ιεβουσαιου

19. και ανεβη δαυιδ κατα τον λογον γαδ ον

ελαλησεν εν ονοµατι κυριου

20. και επεστρεψεν ορνα και ειδεν τον ϐασι-

λεα και τεσσαρες υιοι αυτου µετ αυτου µεχαςα-

ϐιν και ορνα ην αλοων πυρους

21. και ηλχεν δαυιδ προς ορναν και ορνα εξη-

λχεν εκ της αλω και προσεκυνησεν τω δαυιδ τω

προσωπω επι την γην

22. και ειπεν δαυιδ προς ορνα δος µοι τον

τοπον σου της αλω και οικοδοµησω επ αυτω
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χυσιαστηριον τω κυριω εν αργυριω αξιω δος

µοι αυτον και παυσεται η πληγη εκ του λαου

23. και ειπεν ορνα προς δαυιδ λαβε σεαυτω

και ποιησατω ο κυριος µου ο ϐασιλευς το αγα-

χον εναντιον αυτου ιδε δεδωκα τους µοσςους

εις ολοκαυτωσιν και το αροτρον και τας αµα-

ξας εις ξυλα και τον σιτον εις χυσιαν τα παντα

δεδωκα

24. και ειπεν ο ϐασιλευς δαυιδ τω ορνα ουςι

οτι αγοραζων αγοραζω εν αργυριω αξιω οτι ου

µη λαβω α εστιν σοι κυριω του ανενεγκαι ολο-

καυτωσιν δωρεαν κυριω

25. και εδωκεν δαυιδ τω ορνα εν τω τοπω αυ-

του σικλους ςρυσιου ολκης εξακοσιους

26. και ωκοδοµησεν δαυιδ εκει χυσιαστηριον

κυριω και ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα και σωτη-

ϱιου και εβοησεν προς κυριον και επηκουσεν

αυτω εν πυρι εκ του ουρανου επι το χυσιαστη-

ϱιον της ολοκαυτωσεως και καταναλωσεν την

ολοκαυτωσιν

27. και ειπεν κυριος προς τον αγγελον και

κατεχηκεν την ϱοµφαιαν εις τον κολεον

28. εν τω καιρω εκεινω εν τω ιδειν τον δαυιδ

οτι επηκουσεν αυτω κυριος εν τω αλω ορνα του

ιεβουσαιου και εχυσιασεν εκει

29. και σκηνη κυριου ην εποιησεν µωυσης εν

τη ερηµω και χυσιαστηριον των ολοκαυτωµα-

των εν τω καιρω εκεινω εν ϐαµα εν γαβαων

30. και ουκ ηδυνατο δαυιδ του πορευχηναι

εµπροσχεν αυτου του Ϲητησαι τον χεον οτι κατε-

σπευσεν απο προσωπου της ϱοµφαιας αγγελου

κυριου

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-1krn22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και ειπεν δαυιδ ουτος εστιν ο οικος κυ-

ϱιου του χεου και τουτο το χυσιαστηριον εις

ολοκαυτωσιν τω ισραηλ

2. και ειπεν δαυιδ συναγαγειν παντας τους

προσηλυτους εν γη ισραηλ και κατεστησεν λα-

τοµους λατοµησαι λιχους ξυστους του οικο-

δοµησαι οικον τω χεω

3. και σιδηρον πολυν εις τους ηλους των

χυρωµατων και των πυλων και τους στροφεις

ητοιµασεν δαυιδ και ςαλκον εις πληχος ουκ ην

σταχµος

4. και ξυλα κεδρινα ουκ ην αριχµος οτι εφε-

ϱοσαν οι σιδωνιοι και οι τυριοι ξυλα κεδρινα εις

πληχος τω δαυιδ

5. και ειπεν δαυιδ σαλωµων ο υιος µου πα-

ιδαριον απαλον και ο οικος του οικοδοµησαι

τω κυριω εις µεγαλωσυνην ανω εις ονοµα και

εις δοξαν εις πασαν την γην ετοιµασω αυτω και

ητοιµασεν δαυιδ εις πληχος εµπροσχεν της τε-

λευτης αυτου

6. και εκαλεσεν σαλωµων τον υιον αυτου και

ενετειλατο αυτω του οικοδοµησαι τον οικον τω

κυριω χεω ισραηλ

7. και ειπεν δαυιδ σαλωµων τεκνον εµοι εγε-

νετο επι ψυςη του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι

κυριου χεου

8. και εγενετο επ εµοι λογος κυριου λεγων

αιµα εις πληχος εξεςεας και πολεµους µεγα-

λους εποιησας ουκ οικοδοµησεις οικον τω ονο-

µατι µου οτι αιµατα πολλα εξεςεας επι της γης

εναντιον µου

9. ιδου υιος τικτεται σοι ουτος εσται ανηρ ανα-

παυσεως και αναπαυσω αυτον απο παντων των

εςχρων κυκλοχεν οτι σαλωµων ονοµα αυτω και

ειρηνην και ησυςιαν δωσω επι ισραηλ εν ταις

ηµεραις αυτου

10. ουτος οικοδοµησει οικον τω ονοµατι µου

και ουτος εσται µοι εις υιον καγω αυτω εις πα-

τερα και ανορχωσω χρονον ϐασιλειας αυτου εν

ισραηλ εως αιωνος

11. και νυν υιε µου εσται µετα σου κυριος και

ευοδωσει και οικοδοµησεις οικον τω κυριω χεω

σου ως ελαλησεν περι σου

12. αλλ η δωη σοι σοφιαν και συνεσιν κυριος

και κατισςυσαι σε επι ισραηλ και του ϕυλασσε-

σχαι και του ποιειν τον νοµον κυριου του χεου

σου

13. τοτε ευοδωσει εαν ϕυλαξης του ποιειν τα

προσταγµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυ-

ϱιος τω µωυση επι ισραηλ ανδριζου και ισςυε

µη ϕοβου µηδε πτοηχης

14. και ιδου εγω κατα την πτωςειαν µου ητο-

ιµασα εις οικον κυριου ςρυσιου ταλαντων εκα-

τον ςιλιαδας και αργυριου ταλαντων ςιλιας ςι-

λιαδας και ςαλκον και σιδηρον ου ουκ εστιν
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σταχµος οτι εις πληχος εστιν και ξυλα και λι-

χους ητοιµασα και προς ταυτα προσχες

15. και µετα σου εις πληχος ποιουντων ερ-

γα τεςνιται και οικοδοµοι λιχων και τεκτονες

ξυλων και πας σοφος εν παντι εργω

16. εν ςρυσιω εν αργυριω εν ςαλκω και εν

σιδηρω ουκ εστιν αριχµος αναστηχι και ποιει

και κυριος µετα σου

17. και ενετειλατο δαυιδ τοις πασιν αρςουσιν

ισραηλ αντιλαβεσχαι τω σαλωµων υιω αυτου

18. ουςι κυριος µεχ υµων και ανεπαυσεν υµας

κυκλοχεν οτι εδωκεν εν ςερσιν τους κατοικουν-

τας την γην και υπεταγη η γη εναντιον κυριου

και εναντιον λαου αυτου

19. νυν δοτε καρδιας υµων και ψυςας υµων

του Ϲητησαι τω κυριω χεω υµων και εγερχητε

και οικοδοµησατε αγιασµα κυριω τω χεω υµων

του εισενεγκαι την κιβωτον διαχηκης κυριου

και σκευη τα αγια του χεου εις οικον τον οικο-

δοµουµενον τω ονοµατι κυριου

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-1krn23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και δαυιδ πρεσβυτης και πληρης

ηµερων και εβασιλευσεν σαλωµων τον υιον αυ-

του αντ αυτου επι ισραηλ

2. και συνηγαγεν τους παντας αρςοντας

ισραηλ και τους ιερεις και τους λευιτας

3. και ηριχµηχησαν οι λευιται απο τριακοντα-

ετους και επανω και εγενετο ο αριχµος αυτων

κατα κεφαλην αυτων εις ανδρας τριακοντα και

οκτω ςιλιαδας

4. απο τουτων εργοδιωκται επι τα εργα οικου

κυριου εικοσι τεσσαρες ςιλιαδες και γραµµατεις

και κριται εξακισςιλιοι

5. και τεσσαρες ςιλιαδες πυλωροι και τεσσα-

ϱες ςιλιαδες αινουντες τω κυριω εν τοις οργα-

νοις οις εποιησεν του αινειν τω κυριω

6. και διειλεν αυτους δαυιδ εφηµεριας τοις

υιοις λευι τω γεδσων κααχ µεραρι

7. και τω παροσωµ τω εδαν και τω σεµει

8. υιοι τω εδαν ο αρςων ιιηλ και Ϲεχοµ και

ιωηλ τρεις

9. υιοι σεµει σαλωµιχ και ιιηλ και αιδαν τρεις

ουτοι αρςοντες των πατριων τω εδαν

10. και τοις υιοις σεµει ιεχ και Ϲιζα και ιωας

και ϐερια ουτοι υιοι σεµει τεσσαρες

11. και ην ιεχ ο αρςων και Ϲιζα ο δευτερος

και ιωας και ϐερια ουκ επληχυναν υιους και

εγενοντο εις οικον πατριας εις επισκεψιν µιαν

12. υιοι κααχ αµβραµ ισσααρ ςεβρων οζιηλ

τεσσαρες

13. υιοι αµβραµ ααρων και µωυσης και διε-

σταλη ααρων του αγιασχηναι αγια αγιων αυτος

και οι υιοι αυτου εως αιωνος του χυµιαν εναν-

τιον του κυριου λειτουργειν και επευςεσχαι επι

τω ονοµατι αυτου εως αιωνος

14. και µωυσης ανχρωπος του χεου υιοι αυτου

εκληχησαν εις ϕυλην του λευι

15. υιοι µωυση γηρσαµ και ελιεζερ

16. υιοι γηρσαµ σουβαηλ ο αρςων

17. και ησαν υιοι τω ελιεζερ ϱααβια ο αρςων

και ουκ ησαν τω ελιεζερ υιοι ετεροι και υιοι

ϱααβια ηυξηχησαν εις υψος

18. υιοι ισσααρ σαλωµωχ ο αρςων

19. υιοι ςεβρων ιδουδ ο αρςων αµαδια ο δευ-

τερος οζιηλ ο τριτος ικεµιας ο τεταρτος

20. υιοι οζιηλ µιςας ο αρςων και ισια ο δευτε-

ϱος

21. υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι µοολι ελε-

αζαρ και κις

22. και απεχανεν ελεαζαρ και ουκ ησαν αυτω

υιοι αλλ η χυγατερες και ελαβον αυτας υιοι κις

αδελφοι αυτων

23. υιοι µουσι µοολι και εδερ και ιαριµωχ τρε-

ις

24. ουτοι υιοι λευι κατ οικους πατριων αυτων

αρςοντες των πατριων αυτων κατα την επισκεψ-

ιν αυτων κατα τον αριχµον ονοµατων αυτων κα-

τα κεφαλην αυτων ποιουντες τα εργα λειτουρ-

γιας οικου κυριου απο εικοσαετους και επανω

25. οτι ειπεν δαυιδ κατεπαυσεν κυριος ο χε-

ος ισραηλ τω λαω αυτου και κατεσκηνωσεν εν

ιερουσαληµ εως αιωνος

26. και οι λευιται ουκ ησαν αιροντες την

σκηνην και τα παντα σκευη αυτης εις την λε-

ιτουργιαν αυτης

27. οτι εν τοις λογοις δαυιδ τοις εσςατοις εσ-

τιν ο αριχµος υιων λευι απο εικοσαετους και

επανω
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28. οτι εστησεν αυτους επι ςειρα ααρων του

λειτουργειν εν οικω κυριου επι τας αυλας και

επι τα παστοφορια και επι τον καχαρισµον των

παντων αγιων και επι τα εργα λειτουργιας οικου

του χεου

29. εις τους αρτους της προχεσεως εις την σε-

µιδαλιν της χυσιας και εις τα λαγανα τα αζυµα

και εις τηγανον και εις την πεφυραµενην και

εις παν µετρον

30. και του στηναι πρωι του αινειν εξοµολογε-

ισχαι τω κυριω και ουτως το εσπερας

31. και επι παντων των αναφεροµενων ολο-

καυτωµατων τω κυριω εν τοις σαββατοις και εν

ταις νεοµηνιαις και εν ταις εορταις κατα αρι-

χµον κατα την κρισιν επ αυτοις δια παντος τω

κυριω

32. και ϕυλαξουσιν τας ϕυλακας σκηνης του

µαρτυριου και τας ϕυλακας υιων ααρων αδελ-

ϕων αυτων του λειτουργειν εν οικω κυριου

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-1krn24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και τοις υιοις ααρων διαιρεσεις υιοι

ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιχαµαρ

2. και απεχανεν ναδαβ και αβιουδ εναντιον

του πατρος αυτων και υιοι ουκ ησαν αυτοις και

ιερατευσεν ελεαζαρ και ιχαµαρ υιοι ααρων

3. και διειλεν αυτους δαυιδ και σαδωκ εκ των

υιων ελεαζαρ και αςιµελες εκ των υιων ιχαµαρ

κατα την επισκεψιν αυτων κατα την λειτουρ-

γιαν αυτων κατ οικους πατριων αυτων

4. και ευρεχησαν υιοι ελεαζαρ πλειους εις αρ-

ςοντας των δυνατων παρα τους υιους ιχαµαρ

και διειλεν αυτους τοις υιοις ελεαζαρ αρςοντας

εις οικους πατριων εξ και δεκα και τοις υιοις

ιχαµαρ οκτω κατ οικους πατριων

5. και διειλεν αυτους κατα κληρους τουτους

προς τουτους οτι ησαν αρςοντες των αγιων και

αρςοντες κυριου εν τοις υιοις ελεαζαρ και εν

τοις υιοις ιχαµαρ

6. και εγραψεν αυτους σαµαιας υιος ναχα-

ναηλ ο γραµµατευς εκ του λευι κατεναντι του

ϐασιλεως και των αρςοντων και σαδωκ ο ιε-

ϱευς και αςιµελες υιος αβιαχαρ και αρςοντες

των πατριων των ιερεων και των λευιτων οικου

πατριας εις εις τω ελεαζαρ και εις εις τω ιχαµαρ

7. και εξηλχεν ο κληρος ο πρωτος τω ιαριβ τω

ιδεια ο δευτερος

8. τω ςαρηµ ο τριτος τω σεωριµ ο τεταρτος

9. τω µελςια ο πεµπτος τω µιαµιν ο εκτος

10. τω κως ο εβδοµος τω αβια ο ογδοος

11. τω ιησου ο ενατος τω σεςενια ο δεκατος

12. τω ελιασιβ ο ενδεκατος τω ιακιµ ο δωδε-

κατος

13. τω οςςοφφα ο τρισκαιδεκατος τω ισβααλ

ο τεσσαρεσκαιδεκατος

14. τω ϐελγα ο πεντεκαιδεκατος τω εµµηρ ο

εκκαιδεκατος

15. τω ςηζιρ ο επτακαιδεκατος τω αφεσση ο

οκτωκαιδεκατος

16. τω ϕεταια ο εννεακαιδεκατος τω εζεκηλ ο

εικοστος

17. τω ιαςιν ο εις και εικοστος τω γαµουλ ο

δευτερος και εικοστος

18. τω δαλαια ο τριτος και εικοστος τω µαασαι

ο τεταρτος και εικοστος

19. αυτη η επισκεψις αυτων κατα την λειτουρ-

γιαν αυτων του εισπορευεσχαι εις οικον κυριου

κατα την κρισιν αυτων δια ςειρος ααρων πατρος

αυτων ως ενετειλατο κυριος ο χεος ισραηλ

20. και τοις υιοις λευι τοις καταλοιποις τοις

υιοις αµβραµ σουβαηλ τοις υιοις σουβαηλ ιαδια

21. τω ϱααβια ο αρςων ιεσιας

22. και τω ισσαρι σαλωµωχ τοις υιοις σαλωµ-

ωχ ιαχ

23. υιοι ιεδιου αµαδια ο δευτερος ιαζιηλ ο τρι-

τος ιοκοµ ο τεταρτος

24. υιοι οζιηλ µιςα υιοι µιςα σαµηρ

25. αδελφος µιςα ισια υιοι ισια Ϲαςαρια

26. υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι οζια υιοι

ϐοννι

27. υιοι µεραρι τω οζια υιοι αυτου ισοαµ και

Ϲακςουρ και αβδι

28. τω µοολι ελεαζαρ και ιχαµαρ και απεχα-

νεν ελεαζαρ και ουκ ησαν αυτω υιοι

29. τω κις υιοι του κις ιραµαηλ

30. και υιοι του µουσι µοολι και εδερ και ια-

ϱιµωχ ουτοι υιοι των λευιτων κατ οικους πα-

τριων αυτων
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31. και ελαβον και αυτοι κληρους καχως οι

αδελφοι αυτων υιοι ααρων εναντιον του ϐασι-

λεως και σαδωκ και αςιµελες και αρςοντων πα-

τριων των ιερεων και των λευιτων πατριαρςαι

αρααβ καχως οι αδελφοι αυτου οι νεωτεροι

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-1krn25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και εστησεν δαυιδ ο ϐασιλευς και οι

αρςοντες της δυναµεως εις τα εργα τους υιο-

υς ασαφ και αιµαν και ιδιχων τους αποφχεγ-

γοµενους εν κινυραις και εν ναβλαις και εν

κυµβαλοις και εγενετο ο αριχµος αυτων κατα

κεφαλην αυτων εργαζοµενων εν τοις εργοις αυ-

των

2. υιοι ασαφ Ϲακςουρ και ιωσηφ και ναχανιας

και εραηλ υιοι ασαφ εςοµενοι ασαφ του προ-

ϕητου εςοµενοι του ϐασιλεως

3. τω ιδιχων υιοι ιδιχων γοδολια και σουρι και

ισαια και σεµει και ασαβια και µατταχιας εξ

µετα τον πατερα αυτων ιδιχων εν κινυρα ανα-

κρουοµενοι εξοµολογησιν και αινεσιν τω κυριω

4. τω αιµανι υιοι αιµαν ϐουκιας και µανχα-

νιας και αζαραηλ και σουβαηλ και ιεριµωχ και

ανανιας και ανανι και ηλιαχα και γοδολλαχι

και ϱωµεµχιωδ και ιεσβακασα και µαλληχι και

ωχηρι και µεαζωχ

5. παντες ουτοι υιοι τω αιµαν τω ανακρο-

υοµενω τω ϐασιλει εν λογοις χεου υψωσαι κε-

ϱας και εδωκεν ο χεος τω αιµαν υιους δεκα

τεσσαρας και χυγατερας τρεις

6. παντες ουτοι µετα του πατρος αυτων υµνω-

δουντες εν οικω κυριου εν κυµβαλοις και εν

ναβλαις και εν κινυραις εςοµενα του ϐασιλεως

και ασαφ και ιδιχων και αιµανι

7. και εγενετο ο αριχµος αυτων µετα τους

αδελφους αυτων δεδιδαγµενοι αδειν κυριω πας

συνιων διακοσιοι ογδοηκοντα και οκτω

8. και εβαλον και αυτοι κληρους εφηµεριων

κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν τελειων

και µανχανοντων

9. και εξηλχεν ο κληρος ο πρωτος υιων αυτου

και αδελφων αυτου τω ασαφ τω ιωσηφ γοδολια

ο δευτερος ηνια αδελφοι αυτου και υιοι αυτου

δεκα δυο

10. ο τριτος Ϲακςουρ υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

11. ο τεταρτος ιεσδρι υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

12. ο πεµπτος ναχανιας υιοι αυτου και αδελ-

ϕοι αυτου δεκα δυο

13. ο εκτος ϐουκιας υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

14. ο εβδοµος ισεριηλ υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

15. ο ογδοος ιωσια υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

16. ο ενατος µανχανιας υιοι αυτου και αδελ-

ϕοι αυτου δεκα δυο

17. ο δεκατος σεµει υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

18. ο ενδεκατος αζαρια υιοι αυτου και αδελ-

ϕοι αυτου δεκα δυο

19. ο δωδεκατος ασαβια υιοι αυτου και αδελ-

ϕοι αυτου δεκα δυο

20. ο τρισκαιδεκατος σουβαηλ υιοι αυτου και

αδελφοι αυτου δεκα δυο

21. ο τεσσαρεσκαιδεκατος µατταχιας υιοι αυ-

του και αδελφοι αυτου δεκα δυο

22. ο πεντεκαιδεκατος ιεριµωχ υιοι αυτου και

αδελφοι αυτου δεκα δυο

23. ο εκκαιδεκατος ανανιας υιοι αυτου και

αδελφοι αυτου δεκα δυο

24. ο επτακαιδεκατος ιεσβακασα υιοι αυτου

και αδελφοι αυτου δεκα δυο

25. ο οκτωκαιδεκατος ανανι υιοι αυτου και

αδελφοι αυτου δεκα δυο

26. ο εννεακαιδεκατος µελληχι υιοι αυτου και

αδελφοι αυτου δεκα δυο

27. ο εικοστος ελιαχα υιοι αυτου και αδελφοι

αυτου δεκα δυο

28. ο εικοστος πρωτος ηχιρ υιοι αυτου και

αδελφοι αυτου δεκα δυο

29. ο εικοστος δευτερος γοδολλαχι υιοι αυτου

και αδελφοι αυτου δεκα δυο

30. ο τριτος και εικοστος µεαζωχ υιοι αυτου

και αδελφοι αυτου δεκα δυο

31. ο τεταρτος και εικοστος ϱωµεµχιωδ υιοι

αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
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Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-1krn26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 εις διαιρεσεις των πυλων υιοις κορειµ

µοσολλαµια υιος κωρη εκ των υιων αβιασαφ

2. και τω µοσολλαµια υιοι Ϲαςαριας ο πρωτο-

τοκος ιδιηλ ο δευτερος Ϲαβαδιας ο τριτος ιεχνο-

υηλ ο τεταρτος

3. ωλαµ ο πεµπτος ιωαναν ο εκτος ελιωηναι ο

εβδοµος

4. και τω αβδεδοµ υιοι σαµαιας ο πρωτοτοκος

ιωζαβαδ ο δευτερος ιωαα ο τριτος σωςαρ ο τε-

ταρτος ναχαναηλ ο πεµπτος

5. αµιηλ ο εκτος ισσαςαρ ο εβδοµος ϕολλαχι

ο ογδοος οτι ευλογησεν αυτον ο χεος

6. και τω σαµαια υιω αυτου ετεςχησαν υιοι του

πρωτοτοκου ϱωσαι εις τον οικον τον πατρικον

αυτου οτι δυνατοι ησαν

7. υιοι σαµαια γοχνι και ϱαφαηλ και ωβηδ

και ελζαβαδ και αςιου υιοι δυνατοι ελιου και

σαβςια και ισβακωµ

8. παντες απο των υιων αβδεδοµ αυτοι και οι

αδελφοι αυτων και υιοι αυτων ποιουντες δυνα-

τως εν τη εργασια οι παντες εξηκοντα δυο τω

αβδεδοµ

9. και τω µοσολλαµια υιοι και αδελφοι δεκα

και οκτω δυνατοι

10. και τω ωσα των υιων µεραρι υιοι ϕυλασ-

σοντες την αρςην οτι ουκ ην πρωτοτοκος και

εποιησεν αυτον ο πατηρ αυτου αρςοντα

11. της διαιρεσεως της δευτερας ταβλαι ο τρι-

τος Ϲαςαριας ο τεταρτος παντες ουτοι υιοι και

αδελφοι τω ωσα τρισκαιδεκα

12. τουτοις αι διαιρεσεις των πυλων τοις αρςο-

υσι των δυνατων εφηµεριαι καχως οι αδελφοι

αυτων λειτουργειν εν οικω κυριου

13. και εβαλον κληρους κατα τον µικρον και

κατα τον µεγαν κατ οικους πατριων αυτων εις

πυλωνα και πυλωνα

14. και επεσεν ο κληρος των προς ανατολας

τω σαλαµια και Ϲαςαρια υιοι ιωας τω µελςια

εβαλον κληρους και εξηλχεν ο κληρος ϐορρα

15. τω αβδεδοµ νοτον κατεναντι οικου εσεφιν

16. εις δευτερον τω ωσα προς δυσµαις µε-

τα την πυλην παστοφοριου της αναβασεως ϕυ-

λακη κατεναντι ϕυλακης

17. προς ανατολας εξ την ηµεραν ϐορρα της

ηµερας τεσσαρες νοτον της ηµερας τεσσαρες

και εις το εσεφιν δυο

18. εις διαδεςοµενους και προς δυσµαις τεσ-

σαρες και εις τον τριβον δυο διαδεςοµενους

19. αυται αι διαιρεσεις των πυλωρων τοις υιοις

κορε και τοις υιοις µεραρι

20. και οι λευιται αδελφοι αυτων επι των χη-

σαυρων οικου κυριου και επι των χησαυρων

των καχηγιασµενων

21. υιοι λαδαν υιοι τω γηρσωνι τω λαδαν αρ-

ςοντες πατριων τω λαδαν τω γηρσωνι ιιηλ

22. και υιοι ιιηλ Ϲεχοµ και ιωηλ οι αδελφοι

επι των χησαυρων οικου κυριου

23. τω αµβραµ και ισσααρ ςεβρων και οζιηλ

24. και σουβαηλ ο του γηρσαµ του µωυση ηγο-

υµενος επι των χησαυρων

25. και τω αδελφω αυτου τω ελιεζερ ϱα-

αβιας υιος και ιωσαιας και ιωραµ και Ϲεςρι και

σαλωµωχ

26. αυτος σαλωµωχ και οι αδελφοι αυτου επι

παντων των χησαυρων των αγιων ους ηγιασεν

δαυιδ ο ϐασιλευς και οι αρςοντες των πατριων

ςιλιαρςοι και εκατονταρςοι και αρςηγοι της δυ-

ναµεως

27. α ελαβεν εκ των πολεµων και εκ των

λαφυρων και ηγιασεν απ αυτων του µη καχυ-

στερησαι την οικοδοµην του οικου του χεου

28. και επι παντων των αγιων σαµουηλ του

προφητου και σαουλ του κις και αβεννηρ του

νηρ και ιωαβ του σαρουια παν ο ηγιασαν δια

ςειρος σαλωµωχ και των αδελφων αυτου

29. τω ισσαρι ςωνενια και υιοι αυτου της εργα-

σιας της εξω επι τον ισραηλ του γραµµατευειν

και διακρινειν

30. τω ςεβρωνι ασαβιας και οι αδελφοι αυτου

υιοι δυνατοι ςιλιοι και επτακοσιοι επι της επι-

σκεψεως του ισραηλ περαν του ιορδανου προς

δυσµαις εις πασαν λειτουργιαν κυριου και ερ-

γασιαν του ϐασιλεως

31. του ςεβρωνι ιουδιας ο αρςων των ςεβρωνι

κατα γενεσεις αυτων κατα πατριας εν τω τεσσα-

ϱακοστω ετει της ϐασιλειας αυτου επεσκεπησαν

και ευρεχη ανηρ δυνατος εν αυτοις εν ιαζηρ της

γαλααδιτιδος
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32. και οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι δισςι-

λιοι επτακοσιοι αρςοντες πατριων και κατεστη-

σεν αυτους δαυιδ ο ϐασιλευς επι του ϱουβηνι

και γαδδι και ηµισους ϕυλης µανασση εις παν

προσταγµα κυριου και λογον ϐασιλεως

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-1krn27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και υιοι ισραηλ κατ αριχµον αυτων αρ-

ςοντες των πατριων ςιλιαρςοι και εκατονταρςοι

και γραµµατεις οι λειτουργουντες τω λαω και

εις παν λογον του ϐασιλεως κατα διαιρεσεις εις

παν λογον του εισπορευοµενου και εκπορευ-

οµενου µηνα εκ µηνος εις παντας τους µηνας

του ενιαυτου διαιρεσις µια εικοσι και τεσσαρες

ςιλιαδες

2. και επι της διαιρεσεως της πρωτης του

µηνος του πρωτου ιεσβοαµ ο του Ϲαβδιηλ και

επι της διαιρεσεως αυτου εικοσι και τεσσαρες

ςιλιαδες

3. απο των υιων ϕαρες αρςων παντων των αρ-

ςοντων της δυναµεως του µηνος του πρωτου

4. και επι της διαιρεσεως του µηνος του δευ-

τερου δωδια ο εςωςι και επι της διαιρεσεως αυ-

του εικοσι και τεσσαρες ςιλιαδες αρςοντες δυ-

ναµεως

5. ο τριτος τον µηνα τον τριτον ϐαναιας ο του

ιωδαε ο ιερευς ο αρςων και επι της διαιρεσεως

αυτου τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

6. αυτος ϐαναιας δυνατωτερος των τριακοντα

και επι των τριακοντα και επι της διαιρεσεως

αυτου αµιζαβαχ υιος αυτου

7. ο τεταρτος εις τον µηνα τον τεταρτον ασαηλ

ο αδελφος ιωαβ και Ϲαβδιας ο υιος αυτου και οι

αδελφοι και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες

και εικοσι ςιλιαδες

8. ο πεµπτος τω µηνι τω πεµπτω ο ηγουµενος

σαµαωχ ο ιεσραε και επι της διαιρεσεως αυτου

εικοσι τεσσαρες ςιλιαδες

9. ο εκτος τω µηνι τω εκτω οδουιας ο του εκ-

κης ο χεκωιτης και επι της διαιρεσεως αυτου

τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

10. ο εβδοµος τω µηνι τω εβδοµω ςελλης ο

εκ ϕαλλους απο των υιων εφραιµ και επι της

διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

11. ο ογδοος τω µηνι τω ογδοω σοβοςαι ο ισαχι

τω Ϲαραι και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες

και εικοσι ςιλιαδες

12. ο ενατος τω µηνι τω ενατω αβιεζερ ο εξ

αναχωχ εκ γης ϐενιαµιν και επι της διαιρεσεως

αυτου τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

13. ο δεκατος τω µηνι τω δεκατω µεηρα ο εκ

νετουφατ τω Ϲαραι και επι της διαιρεσεως αυτου

τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

14. ο ενδεκατος τω µηνι τω ενδεκατω ϐανα-

ιας ο εκ ϕαραχων των υιων εφραιµ και επι της

διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

15. ο δωδεκατος εις τον µηνα τον δωδεκατον

ςολδαι ο νετωφατι τω γοχονιηλ και επι της δια-

ιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι ςιλιαδες

16. και επι των ϕυλων ισραηλ τω ϱουβην ηγο-

υµενος ελιεζερ ο του Ϲεςρι τω συµεων σαφατιας

ο του µααςα

17. τω λευι ασαβιας ο του καµουηλ τω ααρων

σαδωκ

18. τω ιουδα ελιαβ των αδελφων δαυιδ τω

ισσαςαρ αµβρι ο του µιςαηλ

19. τω Ϲαβουλων σαµαιας ο του αβδιου τω

νεφχαλι ιεριµωχ ο του εσριηλ

20. τω εφραιµ ωση ο του οζιου τω ηµισει ϕυλης

µανασση ιωηλ ο του ϕαδαια

21. τω ηµισει ϕυλης µανασση τω εν τη γαλααδ

ιαδδαι ο του Ϲαβδιου τοις υιοις ϐενιαµιν ασιηλ

ο του αβεννηρ

22. τω δαν αζαραηλ ο του ιωραµ ουτοι πα-

τριαρςαι των ϕυλων ισραηλ

23. και ουκ ελαβεν δαυιδ τον αριχµον αυ-

των απο εικοσαετους και κατω οτι κυριος ειπεν

πληχυναι τον ισραηλ ως τους αστερας του

ουρανου

24. και ιωαβ ο του σαρουια ηρξατο αριχµειν

εν τω λαω και ου συνετελεσεν και εγενετο εν

τουτοις οργη επι τον ισραηλ και ου κατεςωρισχη

ο αριχµος εν ϐιβλιω λογων των ηµερων του

ϐασιλεως δαυιδ

25. και επι των χησαυρων του ϐασιλεως ασµ-

ωχ ο του ωδιηλ και επι των χησαυρων των εν

αγρω και εν ταις κωµαις και εν τοις εποικιοις

και εν τοις πυργοις ιωναχαν ο του οζιου

26. επι δε των γεωργουντων την γην των ερ-

γαζοµενων εσδρι ο του ςολουβ
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27. και επι των ςωριων σεµει ο εκ ϱαµα και

επι των χησαυρων των εν τοις ςωριοις του οινου

Ϲαςρι ο του σεφνι

28. και επι των ελαιωνων και επι των συκα-

µινων των εν τη πεδινη ϐαλανας ο γεδωριτης

επι δε των χησαυρων του ελαιου ιωας

29. και επι των ϐοων των νοµαδων των εν τω

ασιδων σατραις ο σαρωνιτης και επι των ϐοων

των εν τοις αυλωσιν σωφατ ο του αδλι

30. επι δε των καµηλων ωβιλ ο ισµαηλιτης

επι δε των ονων ιαδιας ο εκ µεραχων

31. και επι των προβατων ιαζιζ ο αγαριτης

παντες ουτοι προσταται υπαρςοντων δαυιδ του

ϐασιλεως

32. και ιωναχαν ο πατραδελφος δαυιδ συµβο-

υλος ανχρωπος συνετος και γραµµατευς αυτος

και ιιηλ ο του αςαµανι µετα των υιων του ϐασι-

λεως

33. και αςιτοφελ συµβουλος του ϐασιλεως

και ςουσι πρωτος ϕιλος του ϐασιλεως

34. και µετα τουτον αςιτοφελ εςοµενος ιωδαε

ο του ϐαναιου και αβιαχαρ και ιωαβ αρςιστρα-

τηγος του ϐασιλεως

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-1krn28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 και εξεκκλησιασεν δαυιδ παντας τους

αρςοντας ισραηλ αρςοντας των κριτων και τους

αρςοντας των εφηµεριων των περι το σωµα του

ϐασιλεως και αρςοντας των ςιλιαδων και των

εκατονταδων και τους γαζοφυλακας και τους

επι των υπαρςοντων αυτου και τους δυναστας

και τους µαςητας της στρατιας εν ιερουσαληµ

2. και εστη δαυιδ εν µεσω της εκκλησιας και

ειπεν ακουσατε µου αδελφοι και λαος µου εµοι

εγενετο επι καρδιαν οικοδοµησαι οικον ανα-

παυσεως της κιβωτου διαχηκης κυριου και στα-

σιν ποδων κυριου ηµων και ητοιµασα τα εις την

κατασκηνωσιν επιτηδεια

3. και ο χεος ειπεν ουκ οικοδοµησεις εµοι

οικον του επονοµασαι το ονοµα µου επ αυτω οτι

ανχρωπος πολεµιστης ει συ και αιµατα εξεςεας

4. και εξελεξατο κυριος ο χεος ισραηλ εν εµοι

απο παντος οικου πατρος µου ειναι ϐασιλεα επι

ισραηλ εις τον αιωνα και εν ιουδα ηρετικεν το

ϐασιλειον και εξ οικου ιουδα τον οικον του πα-

τρος µου και εν τοις υιοις του πατρος µου εν

εµοι ηχελησεν του γενεσχαι µε ϐασιλεα επι τω

παντι ισραηλ

5. και απο παντων των υιων µου οτι πολλους

υιους εδωκεν µοι κυριος εξελεξατο εν σαλωµων

τω υιω µου καχισαι αυτον επι χρονου ϐασιλειας

κυριου επι τον ισραηλ

6. και ειπεν µοι ο χεος σαλωµων ο υιος σου

οικοδοµησει τον οικον µου και την αυλην µου

οτι ηρετικα εν αυτω ειναι µου υιον καγω εσοµαι

αυτω εις πατερα

7. και κατορχωσω την ϐασιλειαν αυτου εως

αιωνος εαν ισςυση του ϕυλαξασχαι τας εντολας

µου και τα κριµατα µου ως η ηµερα αυτη

8. και νυν κατα προσωπον πασης εκκλησιας

κυριου και εν ωσιν χεου ηµων ϕυλαξασχε και

Ϲητησατε πασας τας εντολας κυριου του χεου

ηµων ινα κληρονοµησητε την γην την αγαχην

και κατακληρονοµησητε τοις υιοις υµων µεχ

υµας εως αιωνος

9. και νυν σαλωµων υιε µου γνωχι τον χεον

των πατερων σου και δουλευε αυτω εν καρδια

τελεια και ψυςη χελουση οτι πασας καρδιας

εταζει κυριος και παν ενχυµηµα γιγνωσκει εαν

Ϲητησης αυτον ευρεχησεται σοι και εαν κατα-

λειψης αυτον καταλειψει σε εις τελος

10. ιδε τοινυν οτι κυριος ηρετικεν σε οικο-

δοµησαι αυτω οικον εις αγιασµα ισςυε και ποιει

11. και εδωκεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου

το παραδειγµα του ναου και των οικων αυτου

και των Ϲακςω αυτου και των υπερωων και των

αποχηκων των εσωτερων και του οικου του εξι-

λασµου

12. και το παραδειγµα ο ειςεν εν πνευµατι αυ-

του των αυλων οικου κυριου και παντων των

παστοφοριων των κυκλω των εις τας αποχηκας

οικου κυριου και των αποχηκων των αγιων

13. και των καταλυµατων των εφηµεριων των

ιερεων και των λευιτων εις πασαν εργασιαν λε-

ιτουργιας οικου κυριου και των αποχηκων των

λειτουργησιµων σκευων της λατρειας οικου κυ-

ϱιου

14. και τον σταχµον της ολκης αυτων των τε

ςρυσων και αργυρων

15. λυςνιων την ολκην εδωκεν αυτω και των

λυςνων
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16. εδωκεν αυτω οµοιως τον σταχµον των τρα-

πεζων της προχεσεως εκαστης τραπεζης ςρυσης

και ωσαυτως των αργυρων

17. και των κρεαγρων και σπονδειων και των

ϕιαλων των ςρυσων και τον σταχµον των ςρυ-

σων και των αργυρων κεφφουρε εκαστου στα-

χµου

18. και τον του χυσιαστηριου των χυµιαµατων

εκ ςρυσιου δοκιµου σταχµον υπεδειξεν αυτω

και το παραδειγµα του αρµατος των ςερουβιν

των διαπεπετασµενων ταις πτερυξιν και σκια-

Ϲοντων επι της κιβωτου διαχηκης κυριου

19. παντα εν γραφη ςειρος κυριου εδωκεν

δαυιδ σαλωµων κατα την περιγενηχεισαν αυτω

συνεσιν της κατεργασιας του παραδειγµατος

20. και ειπεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου

ισςυε και ανδριζου και ποιει µη ϕοβου µηδε πτο-

ηχης οτι κυριος ο χεος µου µετα σου ουκ ανησει

σε και ου µη σε εγκαταλιπη εως του συντελεσαι

σε πασαν εργασιαν λειτουργιας οικου κυριου

21. και ιδου αι εφηµεριαι των ιερεων και των

λευιτων εις πασαν λειτουργιαν οικου του χε-

ου και µετα σου εν παση πραγµατεια και πας

προχυµος εν σοφια κατα πασαν τεςνην και οι

αρςοντες και πας ο λαος εις παντας τους λογο-

υς σου

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-1krn29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και ειπεν δαυιδ ο ϐασιλευς παση τη εκ-

κλησια σαλωµων ο υιος µου εις ον ηρετικεν εν

αυτω κυριος νεος και απαλος και το εργον µεγα

οτι ουκ ανχρωπω η οικοδοµη αλλ η κυριω χεω

2. κατα πασαν την δυναµιν ητοιµακα εις οικον

χεου µου ςρυσιον αργυριον ςαλκον σιδηρον ξυ-

λα λιχους σοοµ και πληρωσεως και λιχους πο-

λυτελεις και ποικιλους και παντα λιχον τιµιον

και παριον πολυν

3. και ετι εν τω ευδοκησαι µε εν οικω χεου µου

εστιν µοι ο περιπεποιηµαι ςρυσιον και αργυριον

και ιδου δεδωκα εις οικον χεου µου εις υψος

εκτος ων ητοιµακα εις τον οικον των αγιων

4. τρισςιλια ταλαντα ςρυσιου του εκ σουφιρ

και επτακισςιλια ταλαντα αργυριου δοκιµου

εξαλειφχηναι εν αυτοις τους τοιςους του ιερου

5. δια ςειρος τεςνιτων και τις ο προχυµουµενος

πληρωσαι τας ςειρας αυτου σηµερον κυριω

6. και προεχυµηχησαν αρςοντες των πατριων

και οι αρςοντες των υιων ισραηλ και οι ςιλιαρ-

ςοι και οι εκατονταρςοι και οι προσταται των

εργων και οι οικονοµοι του ϐασιλεως

7. και εδωκαν εις τα εργα οικου κυριου ςρυ-

σιου ταλαντα πεντακισςιλια και ςρυσους µυριο-

υς και αργυριου ταλαντων δεκα ςιλιαδας και

ςαλκου ταλαντα µυρια οκτακισςιλια και σιδη-

ϱου ταλαντων ςιλιαδας εκατον

8. και οις ευρεχη παρ αυτοις λιχος εδωκαν εις

τας αποχηκας οικου κυριου δια ςειρος ιιηλ του

γηρσωνι

9. και ευφρανχη ο λαος υπερ του προχυµ-

ηχηναι οτι εν καρδια πληρει προεχυµηχησαν

τω κυριω και δαυιδ ο ϐασιλευς ευφρανχη µε-

γαλως

10. και ευλογησεν ο ϐασιλευς δαυιδ τον κυ-

ϱιον ενωπιον της εκκλησιας λεγων ευλογητος

ει κυριε ο χεος ισραηλ ο πατηρ ηµων απο του

αιωνος και εως του αιωνος

11. σοι κυριε η µεγαλωσυνη και η δυναµις και

το καυςηµα και η νικη και η ισςυς οτι συ παντων

των εν τω ουρανω και επι της γης δεσποζεις

απο προσωπου σου ταρασσεται πας ϐασιλευς

και εχνος

12. παρα σου ο πλουτος και η δοξα συ παντων

αρςεις κυριε ο αρςων πασης αρςης και εν ςειρι

σου ισςυς και δυναστεια και εν ςειρι σου παν-

τοκρατωρ µεγαλυναι και κατισςυσαι τα παντα

13. και νυν κυριε εξοµολογουµεχα σοι και

αινουµεν το ονοµα της καυςησεως σου

14. και τις ειµι εγω και τις ο λαος µου οτι

ισςυσαµεν προχυµηχηναι σοι κατα ταυτα οτι σα

τα παντα και εκ των σων δεδωκαµεν σοι

15. οτι παροικοι εσµεν εναντιον σου και πα-

ϱοικουντες ως παντες οι πατερες ηµων ως σκια

αι ηµεραι ηµων επι γης και ουκ εστιν υποµονη

16. κυριε ο χεος ηµων παν το πληχος τουτο

ο ητοιµακα οικοδοµηχηναι οικον τω ονοµατι τω

αγιω σου εκ ςειρος σου εστιν και σοι τα παντα

17. και εγνων κυριε οτι συ ει ο εταζων καρ-

διας και δικαιοσυνην αγαπας εν απλοτητι καρ-

διας προεχυµηχην παντα ταυτα και νυν τον λα-

ον σου τον ευρεχεντα ωδε ειδον εν ευφροσυνη

προχυµηχεντα σοι
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18. κυριε ο χεος αβρααµ και ισαακ και

ισραηλ των πατερων ηµων ϕυλαξον ταυτα εν

διανοια καρδιας λαου σου εις τον αιωνα και

κατευχυνον τας καρδιας αυτων προς σε

19. και σαλωµων τω υιω µου δος καρδιαν

αγαχην ποιειν τας εντολας σου και τα µαρτυρια

σου και τα προσταγµατα σου και του επι τελος

αγαγειν την κατασκευην του οικου σου

20. και ειπεν δαυιδ παση τη εκκλησια ευλο-

γησατε κυριον τον χεον υµων και ευλογησεν

πασα η εκκλησια κυριον τον χεον των πατερων

αυτων και καµψαντες τα γονατα προσεκυνησαν

τω κυριω και τω ϐασιλει

21. και εχυσεν δαυιδ τω κυριω χυσιας και

ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα τω χεω τη επαυριον

της πρωτης ηµερας µοσςους ςιλιους κριους ςι-

λιους αρνας ςιλιους και τας σπονδας αυτων και

χυσιας εις πληχος παντι τω ισραηλ

22. και εφαγον και επιον εναντιον κυριου εν

εκεινη τη ηµερα µετα ςαρας και εβασιλευσαν

εκ δευτερου τον σαλωµων υιον δαυιδ και εςρι-

σαν αυτον τω κυριω εις ϐασιλεα και σαδωκ εις

ιερωσυνην

23. και εκαχισεν σαλωµων επι χρονου δαυιδ

του πατρος αυτου και ευδοκηχη και επηκουσαν

αυτου πας ισραηλ

24. οι αρςοντες και οι δυνασται και παντες υιοι

του ϐασιλεως δαυιδ πατρος αυτου υπεταγησαν

αυτω

25. και εµεγαλυνεν κυριος τον σαλωµων

επανωχεν εναντιον παντος ισραηλ και εδωκεν

αυτω δοξαν ϐασιλεως ο ουκ εγενετο επι παντος

ϐασιλεως εµπροσχεν αυτου

26. και δαυιδ υιος ιεσσαι εβασιλευσεν επι

ισραηλ

27. ετη τεσσαρακοντα εν ςεβρων ετη επτα και

εν ιερουσαληµ ετη τριακοντα τρια

28. και ετελευτησεν εν γηρει καλω πληρης

ηµερων πλουτω και δοξη και εβασιλευσεν

σαλωµων υιος αυτου αντ αυτου

29. οι δε λοιποι λογοι του ϐασιλεως δαυιδ οι

προτεροι και οι υστεροι γεγραµµενοι εισιν εν

λογοις σαµουηλ του ϐλεποντος και επι λογων

ναχαν του προφητου και επι λογων γαδ του

ϐλεποντος

30. περι πασης της ϐασιλειας αυτου και της

δυναστειας αυτου και οι καιροι οι εγενοντο επ

αυτω και επι τον ισραηλ και επι πασας ϐασιλε-

ιας της γης
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2krn1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και ενισςυσεν σαλωµων υιος δαυιδ επι την

ϐασιλειαν αυτου και κυριος ο χεος αυτου µετ

αυτου και εµεγαλυνεν αυτον εις υψος

2. και ειπεν σαλωµων προς παντα ισραηλ τοις

ςιλιαρςοις και τοις εκατονταρςοις και τοις κρι-

ταις και πασιν τοις αρςουσιν εναντιον ισραηλ

τοις αρςουσι των πατριων

3. και επορευχη σαλωµων και πασα η εκκλη-

σια µετ αυτου εις την υψηλην την εν γαβαων

ου εκει ην η σκηνη του µαρτυριου του χεου ην

εποιησεν µωυσης παις κυριου εν τη ερηµω

4. αλλα κιβωτον του χεου ανηνεγκεν δαυ-

ιδ εκ πολεως καριαχιαριµ οτι ητοιµασεν αυτη

σκηνην εις ιερουσαληµ

5. και το χυσιαστηριον το ςαλκουν ο επο-

ιησεν ϐεσελεηλ υιος ουριου υιου ωρ εκει ην

εναντι της σκηνης κυριου και εξεζητησεν αυτο

σαλωµων και η εκκλησια

6. και ανηνεγκεν εκει σαλωµων επι το χυσια-

στηριον το ςαλκουν ενωπιον κυριου το εν τη

σκηνη και ανηνεγκεν επ αυτο ολοκαυτωσιν ςι-

λιαν

7. εν τη νυκτι εκεινη ωφχη ο χεος τω σαλωµων

και ειπεν αυτω αιτησαι τι σοι δω

8. και ειπεν σαλωµων προς τον χεον συ εποιη-

σας µετα δαυιδ του πατρος µου ελεος µεγα και

εβασιλευσας µε αντ αυτου

9. και νυν κυριε ο χεος πιστωχητω το ονοµα

σου επι δαυιδ πατερα µου οτι συ εβασιλευσας

µε επι λαον πολυν ως ο ςους της γης

10. νυν σοφιαν και συνεσιν δος µοι και εξε-

λευσοµαι ενωπιον του λαου τουτου και εισε-

λευσοµαι οτι τις κρινει τον λαον σου τον µεγαν

τουτον

11. και ειπεν ο χεος προς σαλωµων ανχ ων

εγενετο τουτο εν τη καρδια σου και ουκ ητησω

πλουτον ςρηµατων ουδε δοξαν ουδε την ψυςην

των υπεναντιων και ηµερας πολλας ουκ ητησω

και ητησας σεαυτω σοφιαν και συνεσιν οπως

κρινης τον λαον µου εφ ον εβασιλευσα σε επ

αυτον

12. την σοφιαν και την συνεσιν διδωµι σοι και

πλουτον και ςρηµατα και δοξαν δωσω σοι ως

ουκ εγενηχη οµοιος σοι εν τοις ϐασιλευσι τοις

εµπροσχε σου και µετα σε ουκ εσται ουτως

13. και ηλχεν σαλωµων εκ ϐαµα της εν γα-

ϐαων εις ιερουσαληµ απο προσωπου σκηνης

µαρτυριου και εβασιλευσεν επι ισραηλ

14. και συνηγαγεν σαλωµων αρµατα και ιπ-

πεις και εγενοντο αυτω ςιλια και τετρακοσια

αρµατα και δωδεκα ςιλιαδες ιππεων και κατε-

λιπεν αυτα εν πολεσιν των αρµατων και ο λαος

µετα του ϐασιλεως εν ιερουσαληµ

15. και εχηκεν ο ϐασιλευς το ςρυσιον και το

αργυριον εν ιερουσαληµ ως λιχους και τας κε-

δρους εν τη ιουδαια ως συκαµινους τας εν τη

πεδινη εις πληχος

16. και η εξοδος των ιππων των σαλωµων εξ

αιγυπτου και η τιµη των εµπορων του ϐασιλεως

εµπορευεσχαι ηγοραζον

17. και ανεβαινον και εξηγον εξ αιγυπτου αρ-

µα εν εξακοσιων αργυριου και ιππον εκατον και

πεντηκοντα και ουτως πασιν τοις ϐασιλευσιν

των ςετταιων και ϐασιλευσιν συριας εν ςερσιν

αυτων εφερον

18. και ειπεν σαλωµων του οικοδοµησαι οικον

τω ονοµατι κυριου και οικον τη ϐασιλεια αυτου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2krn2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και συνηγαγεν σαλωµων εβδοµηκοντα ςι-

λιαδας ανδρων και ογδοηκοντα ςιλιαδας λα-

τοµων εν τω ορει και οι επισταται επ αυτων τρι-

σςιλιοι εξακοσιοι

2. και απεστειλεν σαλωµων προς ςιραµ ϐασι-

λεα τυρου λεγων ως εποιησας µετα του πατρος

µου δαυιδ και απεστειλας αυτω κεδρους του

οικοδοµησαι εαυτω οικον κατοικησαι εν αυτω

3. και ιδου εγω ο υιος αυτου οικοδοµω οικον

τω ονοµατι κυριου χεου µου αγιασαι αυτον

αυτω του χυµιαν απεναντι αυτου χυµιαµα και

προχεσιν δια παντος και του αναφερειν ολο-

καυτωµατα δια παντος το πρωι και το δειλης

και εν τοις σαββατοις και εν ταις νουµηνιαις

και εν ταις εορταις του κυριου χεου ηµων εις

τον αιωνα τουτο επι τον ισραηλ

4. και ο οικος ον εγω οικοδοµω µεγας οτι µεγας

ο χεος ηµων παρα παντας τους χεους
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5. και τις ισςυσει οικοδοµησαι αυτω οικον οτι

ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου ου ϕε-

ϱουσιν αυτου την δοξαν και τις εγω οικοδοµων

αυτω οικον οτι αλλ η του χυµιαν κατεναντι αυ-

του

6. και νυν αποστειλον µοι ανδρα σοφον και

ειδοτα του ποιησαι εν τω ςρυσιω και εν τω αρ-

γυριω και εν τω ςαλκω και εν τω σιδηρω και

εν τη πορφυρα και εν τω κοκκινω και εν τη

υακινχω και επισταµενον γλυψαι γλυφην µετα

των σοφων των µετ εµου εν ιουδα και εν ιερο-

υσαληµ ων ητοιµασεν δαυιδ ο πατηρ µου

7. και αποστειλον µοι ξυλα κεδρινα και αρ-

κευχινα και πευκινα εκ του λιβανου οτι εγω

οιδα ως οι δουλοι σου οιδασιν κοπτειν ξυλα εκ

του λιβανου και ιδου οι παιδες σου µετα των

παιδων µου

8. πορευσονται ετοιµασαι µοι ξυλα εις πληχος

οτι ο οικος ον εγω οικοδοµω µεγας και ενδοξος

9. και ιδου τοις εργαζοµενοις τοις κοπτουσιν

ξυλα εις ϐρωµατα δεδωκα σιτον εις δοµατα τοις

παισιν σου κορων εικοσι ςιλιαδας και κριχων

κορων εικοσι ςιλιαδας και οινου µετρων εικοσι

ςιλιαδας και ελαιου µετρων εικοσι ςιλιαδας

10. και ειπεν ςιραµ ϐασιλευς τυρου εν γραφη

και απεστειλεν προς σαλωµων εν τω αγαπησαι

κυριον τον λαον αυτου εδωκεν σε επ αυτους εις

ϐασιλεα

11. και ειπεν ςιραµ ευλογητος κυριος ο χεος

ισραηλ ος εποιησεν τον ουρανον και την γην ος

εδωκεν τω δαυιδ τω ϐασιλει υιον σοφον και επι-

σταµενον συνεσιν και επιστηµην ος οικοδοµησει

οικον τω κυριω και οικον τη ϐασιλεια αυτου

12. και νυν απεσταλκα σοι ανδρα σοφον και

ειδοτα συνεσιν τον ςιραµ τον πατερα µου

13. η µητηρ αυτου απο χυγατερων δαν και

ο πατηρ αυτου ανηρ τυριος ειδοτα ποιησαι εν

ςρυσιω και εν αργυριω και εν ςαλκω και εν

σιδηρω εν λιχοις και ξυλοις και υφαινειν εν τη

πορφυρα και εν τη υακινχω και εν τη ϐυσσω και

εν τω κοκκινω και γλυψαι γλυφας και διανο-

εισχαι πασαν διανοησιν οσα αν δως αυτω µετα

των σοφων σου και σοφων δαυιδ κυριου µου

πατρος σου

14. και νυν τον σιτον και την κριχην και το

ελαιον και τον οινον α ειπεν ο κυριος µου απο-

στειλατω τοις παισιν αυτου

15. και ηµεις κοψοµεν ξυλα εκ του λιβανου

κατα πασαν την ςρειαν σου και αξοµεν αυτα

σςεδιαις επι χαλασσαν ιοππης και συ αξεις αυ-

τα εις ιερουσαληµ

16. και συνηγαγεν σαλωµων παντας τους αν-

δρας τους προσηλυτους εν γη ισραηλ µετα τον

αριχµον ον ηριχµησεν αυτους δαυιδ ο πατηρ

αυτου και ευρεχησαν εκατον πεντηκοντα ςιλια-

δες και τρισςιλιοι εξακοσιοι

17. και εποιησεν εξ αυτων εβδοµηκοντα ςιλια-

δας νωτοφορων και ογδοηκοντα ςιλιαδας λα-

τοµων και τρισςιλιους εξακοσιους εργοδιωκτας

επι τον λαον

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2krn3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ηρξατο σαλωµων του οικοδοµειν τον

οικον κυριου εν ιερουσαληµ εν ορει του αµο-

ϱια ου ωφχη κυριος τω δαυιδ πατρι αυτου εν

τω τοπω ω ητοιµασεν δαυιδ εν αλω ορνα του

ιεβουσαιου

2. και ηρξατο οικοδοµησαι εν τω µηνι τω δευ-

τερω εν τω ετει τω τεταρτω της ϐασιλειας αυτου

3. και ταυτα ηρξατο σαλωµων του οικοδοµη-

σαι τον οικον του χεου µηκος πηςεων η δια-

µετρησις η πρωτη πηςεων εξηκοντα και ευρος

πηςεων εικοσι

4. και αιλαµ κατα προσωπον του οικου µηκος

επι προσωπον πλατους του οικου πηςεων εικοσι

και υψος πηςεων εκατον εικοσι και κατεςρυσω-

σεν αυτον εσωχεν ςρυσιω καχαρω

5. και τον οικον τον µεγαν εξυλωσεν ξυλο-

ις κεδρινοις και κατεςρυσωσεν ςρυσιω καχαρω

και εγλυψεν επ αυτου ϕοινικας και ςαλαστα

6. και εκοσµησεν τον οικον λιχοις τιµιοις εις

δοξαν και ςρυσιω ςρυσιου του εκ ϕαρουαιµ

7. και εςρυσωσεν τον οικον και τους τοιςο-

υς και τους πυλωνας και τα οροφωµατα και

τα χυρωµατα ςρυσιω και εγλυψεν ςερουβιν επι

των τοιςων

8. και εποιησεν τον οικον του αγιου των αγιων

µηκος αυτου επι προσωπον πλατους πηςεων

εικοσι και το ευρος πηςεων εικοσι και κατεςρυ-

σωσεν αυτον ςρυσιω καχαρω εις ςερουβιν εις

ταλαντα εξακοσια
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9. και ολκη των ηλων ολκη του ενος πεντη-

κοντα σικλοι ςρυσιου και το υπερωον εςρυσω-

σεν ςρυσιω

10. και εποιησεν εν τω οικω τω αγιω των αγιων

ςερουβιν δυο εργον εκ ξυλων και εςρυσωσεν

αυτα ςρυσιω

11. και αι πτερυγες των ςερουβιν το µηκος

πηςεων εικοσι και η πτερυξ η µια πηςεων πεντε

απτοµενη του τοιςου του οικου και η πτερυξ η

ετερα πηςεων πεντε απτοµενη της πτερυγος του

ςερουβ του ετερου

12. και η πτερυξ του ςερουβ του ενος πηςεων

πεντε απτοµενη του τοιςου του οικου και η πτε-

ϱυξ η ετερα πηςεων πεντε απτοµενη του πτερυ-

γος του ςερουβ του ετερου

13. και αι πτερυγες των ςερουβιν διαπεπετα-

σµεναι πηςεων εικοσι και αυτα εστηκοτα επι το-

υς ποδας αυτων και τα προσωπα αυτων εις τον

οικον

14. και εποιησεν το καταπετασµα εξ υακινχου

και πορφυρας και κοκκινου και ϐυσσου και

υφανεν εν αυτω ςερουβιν

15. και εποιησεν εµπροσχεν του οικου στυλο-

υς δυο πηςεων τριακοντα πεντε το υψος και τας

κεφαλας αυτων πηςεων πεντε

16. και εποιησεν σερσερωχ εν τω δαβιρ και

εδωκεν επι των κεφαλων των στυλων και επο-

ιησεν ϱοισκους εκατον και επεχηκεν επι των

ςαλαστων

17. και εστησεν τους στυλους κατα προσωπον

του ναου ενα εκ δεξιων και τον ενα εξ ευω-

νυµων και εκαλεσεν το ονοµα του εκ δεξιων κα-

τορχωσις και το ονοµα του εξ αριστερων ισςυς

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-2krn4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και εποιησεν το χυσιαστηριον ςαλκουν

πηςεων εικοσι µηκος και το ευρος πηςεων εικο-

σι υψος πηςεων δεκα

2. και εποιησεν την χαλασσαν ςυτην πηςεων

δεκα την διαµετρησιν στρογγυλην κυκλοχεν

και πηςεων πεντε το υψος και το κυκλωµα

πηςεων τριακοντα

3. και οµοιωµα µοσςων υποκατωχεν αυτης κυ-

κλω κυκλουσιν αυτην πηςεις δεκα περιεςουσιν

τον λουτηρα κυκλοχεν δυο γενη εςωνευσαν το-

υς µοσςους εν τη ςωνευσει αυτων

4. η εποιησαν αυτους δωδεκα µοσςους οι τρεις

ϐλεποντες ϐορραν και οι τρεις ϐλεποντες δυ-

σµας και οι τρεις ϐλεποντες νοτον και οι τρεις

ϐλεποντες κατ ανατολας και η χαλασσα επ αυ-

των ανω ησαν τα οπισχια αυτων εσω

5. και το παςος αυτης παλαιστης και το ςειλος

αυτης ως ςειλος ποτηριου διαγεγλυµµενα ϐλα-

στους κρινου ςωρουσαν µετρητας τρισςιλιους

και εξετελεσεν

6. και εποιησεν λουτηρας δεκα και εχηκεν το-

υς πεντε εκ δεξιων και τους πεντε εξ αριστερων

του πλυνειν εν αυτοις τα εργα των ολοκαυτω-

µατων και αποκλυζειν εν αυτοις και η χαλασσα

εις το νιπτεσχαι τους ιερεις εν αυτη

7. και εποιησεν τας λυςνιας τας ςρυσας δεκα

κατα το κριµα αυτων και εχηκεν εν τω ναω

πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων

8. και εποιησεν τραπεζας δεκα και εχηκεν εν

τω ναω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ ευωνυµων

και εποιησεν ϕιαλας ςρυσας εκατον

9. και εποιησεν την αυλην των ιερεων και την

αυλην την µεγαλην και χυρας τη αυλη και

χυρωµατα αυτων κατακεςαλκωµενα ςαλκω

10. και την χαλασσαν εχηκεν απο γωνιας του

οικου εκ δεξιων ως προς ανατολας κατεναντι

11. και εποιησεν ςιραµ τας κρεαγρας και

τα πυρεια και την εσςαραν του χυσιαστηριου

και παντα τα σκευη αυτου και συνετελεσεν ςι-

ϱαµ ποιησαι πασαν την εργασιαν ην εποιησεν

σαλωµων τω ϐασιλει εν οικω του χεου

12. στυλους δυο και επ αυτων γωλαχ τη

ςωχαρεχ επι των κεφαλων των στυλων δυο

και δικτυα δυο συγκαλυψαι τας κεφαλας των

ςωχαρεχ α εστιν επι των κεφαλων των στυλων

13. και κωδωνας ςρυσους τετρακοσιους εις τα

δυο δικτυα και δυο γενη ϱοισκων εν τω δικ-

τυω τω ενι του συγκαλυψαι τας δυο γωλαχ των

ςωχαρεχ α εστιν επανω των στυλων

14. και τας µεςωνωχ εποιησεν δεκα και τους

λουτηρας εποιησεν επι των µεςωνωχ

15. και την χαλασσαν µιαν και τους µοσςους

τους δωδεκα υποκατω αυτης

16. και τους ποδιστηρας και τους αναληµπ-

τηρας και τους λεβητας και τας κρεαγρας και
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παντα τα σκευη αυτων α εποιησεν ςιραµ και

ανηνεγκεν τω ϐασιλει σαλωµων εν οικω κυριου

ςαλκου καχαρου

17. εν τω περιςωρω του ιορδανου εςωνευσεν

αυτα ο ϐασιλευς εν τω παςει της γης εν οικω

σοκςωχ και ανα µεσον σιρδαχα

18. και εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη

ταυτα εις πληχος σφοδρα οτι ουκ εξελιπεν

ολκη του ςαλκου

19. και εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη

οικου κυριου και το χυσιαστηριον το ςρυσουν

και τας τραπεζας και επ αυτων αρτοι προχεσεως

20. και τας λυςνιας και τους λυςνους του

ϕωτος κατα το κριµα και κατα προσωπον του

δαβιρ ςρυσιου καχαρου

21. και λαβιδες αυτων και οι λυςνοι αυτων

και τας ϕιαλας και τας χυισκας και τα πυρεια

ςρυσιου καχαρου

22. και η χυρα του οικου η εσωτερα εις τα αγια

των αγιων εις τας χυρας του οικου του ναου

ςρυσας

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-2krn5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και συνετελεσχη πασα η εργασια ην επο-

ιησεν σαλωµων εν οικω κυριου και εισηνεγκεν

σαλωµων τα αγια δαυιδ του πατρος αυτου το

αργυριον και το ςρυσιον και τα σκευη εδωκεν

εις χησαυρον οικου κυριου

2. τοτε εξεκκλησιασεν σαλωµων τους πρεσβυ-

τερους ισραηλ και παντας τους αρςοντας των

ϕυλων τους ηγουµενους πατριων υιων ισραηλ

εις ιερουσαληµ του ανενεγκαι κιβωτον διαχη-

κης κυριου εκ πολεως δαυιδ αυτη σιων

3. και εξεκκλησιασχησαν προς τον ϐασιλεα

πας ανηρ ισραηλ εν τη εορτη ουτος ο µην εβ-

δοµος

4. και ηλχον παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ

και ελαβον παντες οι λευιται την κιβωτον

5. και ανηνεγκαν την κιβωτον και την σκηνην

του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα

εν τη σκηνη και ανηνεγκαν αυτην οι ιερεις και

οι λευιται

6. και ο ϐασιλευς σαλωµων και πασα συνα-

γωγη ισραηλ και οι ϕοβουµενοι και οι επισυνηγ-

µενοι αυτων εµπροσχεν της κιβωτου χυοντες

µοσςους και προβατα οι ουκ αριχµηχησονται

και οι ου λογισχησονται απο του πληχους

7. και εισηνεγκαν οι ιερεις την κιβωτον δια-

χηκης κυριου εις τον τοπον αυτης εις το δαβιρ

του οικου εις τα αγια των αγιων υποκατω των

πτερυγων των ςερουβιν

8. και ην τα ςερουβιν διαπεπετακοτα τας πτε-

ϱυγας αυτων επι τον τοπον της κιβωτου και συ-

νεκαλυπτεν τα ςερουβιν επι την κιβωτον και επι

τους αναφορεις αυτης επανωχεν

9. και υπερειςον οι αναφορεις και εβλεποντο

αι κεφαλαι των αναφορεων εκ των αγιων εις

προσωπον του δαβιρ ουκ εβλεποντο εξω και

ησαν εκει εως της ηµερας ταυτης

10. ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο πλακες ας

εχηκεν µωυσης εν ςωρηβ α διεχετο κυριος µετα

των υιων ισραηλ εν τω εξελχειν αυτους εκ γης

αιγυπτου

11. και εγενετο εν τω εξελχειν τους ιερεις εκ

των αγιων οτι παντες οι ιερεις οι ευρεχεντες

ηγιασχησαν ουκ ησαν διατεταγµενοι κατ εφη-

µεριαν

12. και οι λευιται οι ψαλτωδοι παντες τοις υιο-

ις ασαφ τω αιµαν τω ιδιχουν και τοις υιοις αυ-

των και τοις αδελφοις αυτων των ενδεδυµενων

στολας ϐυσσινας εν κυµβαλοις και εν ναβλα-

ις και εν κινυραις εστηκοτες κατεναντι του χυ-

σιαστηριου και µετ αυτων ιερεις εκατον εικοσι

σαλπιζοντες ταις σαλπιγξιν

13. και εγενετο µια ϕωνη εν τω σαλπιζειν και

εν τω ψαλτωδειν και εν τω αναφωνειν ϕωνη µια

του εξοµολογεισχαι και αινειν τω κυριω και ως

υψωσαν ϕωνην εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοις

και εν οργανοις των ωδων και ελεγον εξοµο-

λογεισχε τω κυριω οτι αγαχον οτι εις τον αιωνα

το ελεος αυτου και ο οικος ενεπλησχη νεφελης

δοξης κυριου

14. και ουκ ηδυναντο οι ιερεις του στηναι λε-

ιτουργειν απο προσωπου της νεφελης οτι ενε-

πλησεν δοξα κυριου τον οικον του χεου

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-2krn6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 τοτε ειπεν σαλωµων κυριος ειπεν του κα-

τασκηνωσαι εν γνοφω

464 L R Biblia Grecka



2 Księga Kronik L R Rozdział 6

2. και εγω ωκοδοµηκα οικον τω ονοµατι σου

αγιον σοι και ετοιµον του κατασκηνωσαι εις το-

υς αιωνας

3. και επεστρεψεν ο ϐασιλευς το προσωπον

αυτου και ευλογησεν την πασαν εκκλησιαν

ισραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ παρειστηκει

4. και ειπεν ευλογητος κυριος ο χεος ισραηλ

ος ελαλησεν εν στοµατι αυτου προς δαυιδ τον

πατερα µου και εν ςερσιν αυτου επληρωσεν λε-

γων

5. απο της ηµερας ης ανηγαγον τον λαον µου

εκ γης αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει απο

πασων ϕυλων ισραηλ του οικοδοµησαι οικον

του ειναι ονοµα µου εκει και ουκ εξελεξαµην

εν ανδρι του ειναι εις ηγουµενον επι τον λαον

µου ισραηλ

6. και εξελεξαµην εν ιερουσαληµ γενεσχαι το

ονοµα µου εκει και εξελεξαµην εν δαυιδ ωστε

ειναι επανω του λαου µου ισραηλ

7. και εγενετο επι καρδιαν δαυιδ του πατρος

µου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου

χεου ισραηλ

8. και ειπεν κυριος προς δαυιδ πατερα µου

διοτι εγενετο επι καρδιαν σου του οικοδοµησαι

οικον τω ονοµατι µου καλως εποιησας οτι εγε-

νετο επι καρδιαν σου

9. πλην συ ουκ οικοδοµησεις τον οικον οτι

ο υιος σου ος εξελευσεται εκ της οσφυος σου

ουτος οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου

10. και ανεστησεν κυριος τον λογον αυτου

ον ελαλησεν και εγενηχην αντι δαυιδ πατρος

µου και εκαχισα επι τον χρονον ισραηλ καχως

ελαλησεν κυριος και ωκοδοµησα τον οικον τω

ονοµατι κυριου χεου ισραηλ

11. και εχηκα εκει την κιβωτον εν η εκει δια-

χηκη κυριου ην διεχετο τω ισραηλ

12. και εστη κατεναντι του χυσιαστηριου κυ-

ϱιου εναντι πασης εκκλησιας ισραηλ και διε-

πετασεν τας ςειρας αυτου

13. οτι εποιησεν σαλωµων ϐασιν ςαλκην και

εχηκεν αυτην εν µεσω της αυλης του ιερου πεν-

τε πηςων το µηκος αυτης και πεντε πηςεων το

ευρος αυτης και τριων πηςεων το υψος αυτης

και εστη επ αυτης και επεσεν επι τα γονατα

εναντι πασης εκκλησιας ισραηλ και διεπετασεν

τας ςειρας αυτου εις τον ουρανον

14. και ειπεν κυριε ο χεος ισραηλ ουκ εσ-

τιν οµοιος σοι χεος εν ουρανω και επι της γης

ϕυλασσων την διαχηκην και το ελεος τοις πα-

ισιν σου τοις πορευοµενοις εναντιον σου εν ολη

καρδια

15. α εφυλαξας τω παιδι σου δαυιδ τω πατρι

µου α ελαλησας αυτω λεγων και ελαλησας εν

στοµατι σου και εν ςερσιν σου επληρωσας ως η

ηµερα αυτη

16. και νυν κυριε ο χεος ισραηλ ϕυλαξον

τω παιδι σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλη-

σας αυτω λεγων ουκ εκλειψει σοι ανηρ απο

προσωπου µου καχηµενος επι χρονου ισραηλ

πλην εαν ϕυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυτων

του πορευεσχαι εν τω νοµω µου ως επορευχης

εναντιον µου

17. και νυν κυριε ο χεος ισραηλ πιστωχητω

δη το ϱηµα σου ο ελαλησας τω παιδι σου τω

δαυιδ

18. οτι ει αληχως κατοικησει χεος µετα

ανχρωπων επι της γης ει ο ουρανος και ο ουρα-

νος του ουρανου ουκ αρκεσουσιν σοι και τις ο

οικος ουτος ον ωκοδοµησα

19. και επιβλεψη επι την προσευςην παιδος

σου και επι την δεησιν µου κυριε ο χεος του

επακουσαι της δεησεως και της προσευςης ης ο

παις σου προσευςεται εναντιον σου σηµερον

20. του ειναι οφχαλµους σου ανεωγµενους επι

τον οικον τουτον ηµερας και νυκτος εις τον το-

πον τουτον ον ειπας επικληχηναι το ονοµα σου

εκει του ακουσαι της προσευςης ης ο παις σου

προσευςεται εις τον τοπον τουτον

21. και ακουση της δεησεως του παιδος σου

και λαου σου ισραηλ α αν προσευξωνται εις τον

τοπον τουτον και συ εισακουση εν τω τοπω της

κατοικησεως σου εκ του ουρανου και ακουση

και ιλεως εση

22. εαν αµαρτη ανηρ τω πλησιον αυτου και

λαβη επ αυτον αραν του αρασχαι αυτον και

ελχη και αρασηται κατεναντι του χυσιαστηριου

εν τω οικω τουτω

23. και συ εισακουση εκ του ουρανου και πο-

ιησεις και κρινεις τους δουλους σου του απο-

δουναι τω ανοµω και αποδουναι οδους αυτου

εις κεφαλην αυτου του δικαιωσαι δικαιον του

αποδουναι αυτω κατα την δικαιοσυνην αυτου
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24. και εαν χραυσχη ο λαος σου ισραηλ

κατεναντι του εςχρου εαν αµαρτωσιν σοι και

επιστρεψωσιν και εξοµολογησωνται τω ονοµατι

σου και προσευξωνται και δεηχωσιν εναντιον

σου εν τω οικω τουτω

25. και συ εισακουση εκ του ουρανου και

ιλεως εση ταις αµαρτιαις λαου σου ισραηλ και

αποστρεψεις αυτους εις την γην ην εδωκας αυ-

τοις και τοις πατρασιν αυτων

26. εν τω συσςεχηναι τον ουρανον και µη γε-

νεσχαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευ-

ξονται εις τον τοπον τουτον και αινεσουσιν το

ονοµα σου και απο των αµαρτιων αυτων επι-

στρεψουσιν οτι ταπεινωσεις αυτους

27. και συ εισακουση εκ του ουρανου και

ιλεως εση ταις αµαρτιαις των παιδων σου και

του λαου σου ισραηλ οτι δηλωσεις αυτοις την

οδον την αγαχην εν η πορευσονται εν αυτη και

δωσεις υετον επι την γην σου ην εδωκας τω λαω

σου εις κληρονοµιαν

28. λιµος εαν γενηται επι της γης χανατος

εαν γενηται ανεµοφχορια και ικτερος ακρις και

ϐρουςος εαν γενηται εαν χλιψη αυτον ο εςχρος

κατεναντι των πολεων αυτων κατα πασαν πλη-

γην και παν πονον

29. και πασα προσευςη και πασα δεησις η

εαν γενηται παντι ανχρωπω και παντι λαω σου

ισραηλ εαν γνω ανχρωπος την αφην αυτου και

την µαλακιαν αυτου και διαπεταση τας ςειρας

αυτου εις τον οικον τουτον

30. και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετο-

ιµου κατοικητηριου σου και ιλαση και δωσεις

ανδρι κατα τας οδους αυτου ως αν γνως την

καρδιαν αυτου οτι µονος γινωσκεις την καρδιαν

υιων ανχρωπων

31. οπως ϕοβωνται τας οδους σου πασας τας

ηµερας ας αυτοι Ϲωσιν επι προσωπου της γης ης

εδωκας τοις πατρασιν ηµων

32. και πας αλλοτριος ος ουκ εκ του λαου σου

ισραηλ εστιν αυτος και ελχη εκ γης µακροχεν

δια το ονοµα σου το µεγα και την ςειρα σου την

κραταιαν και τον ϐραςιονα σου τον υψηλον και

ελχωσιν και προσευξωνται εις τον τοπον τουτον

33. και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετο-

ιµου κατοικητηριου σου και ποιησεις κατα παν-

τα οσα εαν επικαλεσηται σε ο αλλοτριος οπως

γνωσιν παντες οι λαοι της γης το ονοµα σου και

του ϕοβεισχαι σε ως ο λαος σου ισραηλ και του

γνωναι οτι επικεκληται το ονοµα σου επι τον

οικον τουτον ον ωκοδοµησα

34. εαν δε εξελχη ο λαος σου εις πολεµον επι

τους εςχρους αυτου εν οδω η αποστελεις αυτο-

υς και προσευξωνται προς σε κατα την οδον της

πολεως ταυτης ην εξελεξω εν αυτη και οικου ου

ωκοδοµησα τω ονοµατι σου

35. και ακουση εκ του ουρανου της δεησεως

αυτων και της προσευςης αυτων και ποιησεις το

δικαιωµα αυτων

36. οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εσται ανχρω-

πος ος ους αµαρτησεται και παταξεις αυτο-

υς και παραδωσεις αυτους κατα προσωπον

εςχρων και αιςµαλωτευσουσιν οι αιςµαλωτευ-

οντες αυτους εις γην εςχρων εις γην µακραν η

εγγυς

37. και επιστρεψωσιν καρδιαν αυτων εν τη γη

αυτων ου µετηςχησαν εκει και γε επιστρεψω-

σιν και δεηχωσιν σου εν τη αιςµαλωσια αυτων

λεγοντες ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµησαµεν

38. και επιστρεψωσιν προς σε εν ολη καρδια

και εν ολη ψυςη αυτων εν γη αιςµαλωτευσαν-

των αυτους και προσευξωνται οδον γης αυτων

ης εδωκας τοις πατρασιν αυτων και της πολεως

ης εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµησα τω ονο-

µατι σου

39. και ακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κα-

τοικητηριου σου της προσευςης αυτων και της

δεησεως αυτων και ποιησεις κριµατα και ιλεως

εση τω λαω τω αµαρτοντι σοι

40. νυν κυριε εστωσαν δη οι οφχαλµοι σου

ανεωγµενοι και τα ωτα σου επηκοα εις την δεη-

σιν του τοπου τουτου

41. και νυν αναστηχι κυριε ο χεος εις την κα-

ταπαυσιν σου συ και η κιβωτος της ισςυος σου

οι ιερεις σου κυριε ο χεος ενδυσαιντο σωτηριαν

και οι υιοι σου ευφρανχητωσαν εν αγαχοις

42. κυριε ο χεος µη αποστρεψης το προσωπον

του ςριστου σου µνησχητι τα ελεη δαυιδ του

δουλου σου

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-2krn7*
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7 και ως συνετελεσεν σαλωµων προσευςοµε-

νος και το πυρ κατεβη εκ του ουρανου και κα-
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τεφαγεν τα ολοκαυτωµατα και τας χυσιας και

δοξα κυριου επλησεν τον οικον

2. και ουκ ηδυναντο οι ιερεις εισελχειν εις τον

οικον κυριου εν τω καιρω εκεινω οτι επλησεν

δοξα κυριου τον οικον

3. και παντες οι υιοι ισραηλ εωρων καταβα-

ινον το πυρ και η δοξα κυριου επι τον οικον και

επεσον επι προσωπον επι την γην επι το λιχο-

στρωτον και προσεκυνησαν και ηνουν τω κυριω

οτι αγαχον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

4. και ο ϐασιλευς και πας ο λαος χυοντες χυ-

µατα εναντι κυριου

5. και εχυσιασεν σαλωµων την χυσιαν µο-

σςων εικοσι και δυο ςιλιαδας και ϐοσκηµατων

εκατον και εικοσι ςιλιαδας και ενεκαινισεν τον

οικον του χεου ο ϐασιλευς και πας ο λαος

6. και οι ιερεις επι τας ϕυλακας αυτων εστηκο-

τες και οι λευιται εν οργανοις ωδων κυριου του

δαυιδ του ϐασιλεως του εξοµολογεισχαι εναν-

τι κυριου οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου εν

υµνοις δαυιδ δια ςειρος αυτων και οι ιερεις σαλ-

πιζοντες ταις σαλπιγξιν εναντιον αυτων και πας

ισραηλ εστηκως

7. και ηγιασεν σαλωµων το µεσον της αυλης

της εν οικω κυριου οτι εποιησεν εκει τα ολο-

καυτωµατα και τα στεατα των σωτηριων οτι το

χυσιαστηριον το ςαλκουν ο εποιησεν σαλωµων

ουκ εξεποιει δεξασχαι τα ολοκαυτωµατα και τα

µαναα και τα στεατα

8. και εποιησεν σαλωµων την εορτην εν τω

καιρω εκεινω επτα ηµεραις και πας ισραηλ µετ

αυτου εκκλησια µεγαλη σφοδρα απο εισοδου

αιµαχ και εως ςειµαρρου αιγυπτου

9. και εποιησεν εν τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον

οτι εγκαινισµον του χυσιαστηριου εποιησεν επ-

τα ηµερας εορτην

10. και εν τη τριτη και εικοστη του µηνος του

εβδοµου απεστειλεν τον λαον εις τα σκηνωµατα

αυτων ευφραινοµενους και αγαχη καρδια επι

τοις αγαχοις οις εποιησεν κυριος τω δαυιδ και

τω σαλωµων και τω ισραηλ λαω αυτου

11. και συνετελεσεν σαλωµων τον οικον κυ-

ϱιου και τον οικον του ϐασιλεως και παντα οσα

ηχελησεν εν τη ψυςη σαλωµων του ποιησαι εν

οικω κυριου και εν οικω αυτου ευοδωχη

12. και ωφχη ο χεος τω σαλωµων την νυκτα

και ειπεν αυτω ηκουσα της προσευςης σου και

εξελεξαµην εν τω τοπω τουτω εµαυτω εις οικον

χυσιας

13. εαν συσςω τον ουρανον και µη γενηται

υετος και εαν εντειλωµαι τη ακριδι καταφαγειν

το ξυλον και εαν αποστειλω χανατον εν τω λαω

µου

14. και εαν εντραπη ο λαος µου εφ ους το ονο-

µα µου επικεκληται επ αυτους και προσευξων-

ται και Ϲητησωσιν το προσωπον µου και απο-

στρεψωσιν απο των οδων αυτων των πονηρων

και εγω εισακουσοµαι εκ του ουρανου και

ιλεως εσοµαι ταις αµαρτιαις αυτων και ιασοµαι

την γην αυτων

15. νυν οι οφχαλµοι µου εσονται ανεωγµενοι

και τα ωτα µου επηκοα τη προσευςη του τοπου

τουτου

16. και νυν εξελεξαµην και ηγιακα τον οικον

τουτον του ειναι ονοµα µου εκει εως αιωνος και

εσονται οι οφχαλµοι µου και η καρδια µου εκει

πασας τας ηµερας

17. και συ εαν πορευχης εναντιον µου ως δαυ-

ιδ ο πατηρ σου και ποιησης κατα παντα α ενε-

τειλαµην σοι και τα προσταγµατα µου και τα

κριµατα µου ϕυλαξη

18. και αναστησω τον χρονον της ϐασιλειας

σου ως διεχεµην δαυιδ τω πατρι σου λεγων ουκ

εξαρχησεται σοι ανηρ ηγουµενος εν ισραηλ

19. και εαν αποστρεψητε υµεις και εγκαταλι-

πητε τα προσταγµατα µου και τας εντολας µου

ας εδωκα εναντιον υµων και πορευχητε και λα-

τρευσητε χεοις ετεροις και προσκυνησητε αυτο-

ις

20. και εξαρω υµας απο της γης ης εδωκα αυ-

τοις και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι

µου αποστρεψω εκ προσωπου µου και δωσω

αυτον εις παραβολην και εις διηγηµα εν πασιν

τοις εχνεσιν

21. και ο οικος ουτος ο υψηλος πας ο δια-

πορευοµενος αυτον εκστησεται και ερει ςαριν

τινος εποιησεν κυριος τη γη ταυτη και τω οικω

τουτω

22. και ερουσιν διοτι εγκατελιπον κυριον τον

χεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυ-

τους εκ γης αιγυπτου και αντελαβοντο χεων

ετερων και προσεκυνησαν αυτοις και εδουλευ-

σαν αυτοις δια τουτο επηγαγεν επ αυτους πασαν

την κακιαν ταυτην
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8 και εγενετο µετα εικοσι ετη εν οις ωκοδοµη-

σεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον

εαυτου

2. και τας πολεις ας εδωκεν ςιραµ τω

σαλωµων ωκοδοµησεν αυτας σαλωµων και κα-

τωκισεν εκει τους υιους ισραηλ

3. και ηλχεν σαλωµων εις αιµαχ σωβα και

κατισςυσεν αυτην

4. και ωκοδοµησεν την χεδµορ εν τη ερηµω

και πασας τας πολεις τας οςυρας ας ωκοδοµη-

σεν εν ηµαχ

5. και ωκοδοµησεν την ϐαιχωρων την ανω και

την ϐαιχωρων την κατω πολεις οςυρας τειςη

πυλαι και µοςλοι

6. και την ϐααλαχ και πασας τας πολεις τας

οςυρας αι ησαν τω σαλωµων και πασας τας πο-

λεις των αρµατων και τας πολεις των ιππεων

και οσα επεχυµησεν σαλωµων κατα την επιχυ-

µιαν του οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ και εν τω

λιβανω και εν παση τη ϐασιλεια αυτου

7. πας ο λαος ο καταλειφχεις απο του ςετταιου

και του αµορραιου και του ϕερεζαιου και του

ευαιου και του ιεβουσαιου οι ουκ εισιν εκ του

ισραηλ

8. ησαν εκ των υιων αυτων των καταλειφχεν-

των µετ αυτους εν τη γη ους ουκ εξωλεχρευσαν

οι υιοι ισραηλ και ανηγαγεν αυτους σαλωµων

εις ϕορον εως της ηµερας ταυτης

9. και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκεν

σαλωµων εις παιδας τη ϐασιλεια αυτου οτι αυ-

τοι ανδρες πολεµισται και αρςοντες και δυνατοι

και αρςοντες αρµατων και ιππεων

10. και ουτοι αρςοντες των προστατων ϐασι-

λεως σαλωµων πεντηκοντα και διακοσιοι εργο-

διωκτουντες εν τω λαω

11. και την χυγατερα ϕαραω σαλωµων ανη-

γαγεν εκ πολεως δαυιδ εις τον οικον ον ωκο-

δοµησεν αυτη οτι ειπεν ου κατοικησει η γυνη

µου εν πολει δαυιδ του ϐασιλεως ισραηλ οτι

αγιος εστιν ου εισηλχεν εκει κιβωτος κυριου

12. τοτε ανηνεγκεν σαλωµων ολοκαυτωµατα

τω κυριω επι το χυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν

απεναντι του ναου

13. και κατα τον λογον ηµερας εν ηµερα του

αναφερειν κατα τας εντολας µωυση εν τοις

σαββατοις και εν τοις µησιν και εν ταις εορ-

ταις τρεις καιρους του ενιαυτου εν τη εορτη των

αζυµων και εν τη εορτη των εβδοµαδων και εν

τη εορτη των σκηνων

14. και εστησεν κατα την κρισιν δαυιδ τας δια-

ιρεσεις των ιερεων κατα τας λειτουργιας αυτων

και οι λευιται επι τας ϕυλακας αυτων του αινειν

και λειτουργειν κατεναντι των ιερεων κατα τον

λογον ηµερας εν τη ηµερα και οι πυλωροι κατα

τας διαιρεσεις αυτων εις πυλην και πυλην οτι

ουτως εντολαι δαυιδ ανχρωπου του χεου

15. ου παρηλχον τας εντολας του ϐασιλεως

περι των ιερεων και των λευιτων εις παντα λο-

γον και εις τους χησαυρους

16. και ητοιµασχη πασα η εργασια αφ ης ηµε-

ϱας εχεµελιωχη εως ου ετελειωσεν σαλωµων

τον οικον κυριου

17. τοτε ωςετο σαλωµων εις γασιωνγαβερ και

εις την αιλαχ την παραχαλασσιαν εν γη ιδο-

υµαια

18. και απεστειλεν ςιραµ εν ςειρι παιδων αυ-

του πλοια και παιδας ειδοτας χαλασσαν και

ωςοντο µετα των παιδων σαλωµων εις σωφιρα

και ελαβον εκειχεν τετρακοσια και πεντηκοντα

ταλαντα ςρυσιου και ηλχον προς τον ϐασιλεα

σαλωµων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-2krn9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ϐασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα

σαλωµων και ηλχεν του πειρασαι σαλωµων

εν αινιγµασιν εις ιερουσαληµ εν δυναµει ϐαρε-

ια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι αρωµατα και

ςρυσιον εις πληχος και λιχον τιµιον και ηλχεν

προς σαλωµων και ελαλησεν προς αυτον παν-

τα οσα εν τη ψυςη αυτης

2. και ανηγγειλεν αυτη σαλωµων παντας το-

υς λογους αυτης και ου παρηλχεν λογος απο

σαλωµων ον ουκ απηγγειλεν αυτη

3. και ειδεν ϐασιλισσα σαβα την σοφιαν

σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν

4. και τα ϐρωµατα των τραπεζων και καχε-

δραν παιδων αυτου και στασιν λειτουργων αυ-

του και ιµατισµον αυτων και οινοςοους αυτου
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και στολισµον αυτων και τα ολοκαυτωµατα α

ανεφερεν εν οικω κυριου και εξ εαυτης εγενετο

5. και ειπεν προς τον ϐασιλεα αληχινος ο λο-

γος ον ηκουσα εν τη γη µου περι των λογων σου

και περι της σοφιας σου

6. και ουκ επιστευσα τοις λογοις εως ου ηλχον

και ειδον οι οφχαλµοι µου και ιδου ουκ απηγ-

γελη µοι ηµισυ του πληχους της σοφιας σου

προσεχηκας επι την ακοην ην ηκουσα

7. µακαριοι οι ανδρες µακαριοι οι παιδες σου

ουτοι οι παρεστηκοτες σοι δια παντος και ακο-

υουσιν σοφιαν σου

8. εστω κυριος ο χεος σου ηυλογηµενος ος

ηχελησεν σοι του δουναι σε επι χρονον αυτου

εις ϐασιλεα τω κυριω χεω σου εν τω αγαπη-

σαι κυριον τον χεον σου τον ισραηλ του στησαι

αυτον εις αιωνα και εδωκεν σε επ αυτους εις

ϐασιλεα του ποιησαι κριµα και δικαιοσυνην

9. και εδωκεν τω ϐασιλει εκατον εικοσι τα-

λαντα ςρυσιου και αρωµατα εις πληχος πολυ

και λιχον τιµιον και ουκ ην κατα τα αρωµατα

εκεινα α εδωκεν ϐασιλισσα σαβα τω ϐασιλει

σαλωµων

10. και οι παιδες σαλωµων και οι παιδες ςι-

ϱαµ εφερον ςρυσιον τω σαλωµων εκ σουφιρ και

ξυλα πευκινα και λιχον τιµιον

11. και εποιησεν ο ϐασιλευς τα ξυλα τα πευκι-

να αναβασεις τω οικω κυριου και τω οικω του

ϐασιλεως και κιχαρας και ναβλας τοις ωδοις

και ουκ ωφχησαν τοιαυτα εµπροσχεν εν γη ιο-

υδα

12. και ο ϐασιλευς σαλωµων εδωκεν τη ϐασι-

λισση σαβα παντα τα χεληµατα αυτης α ητησεν

εκτος παντων ων ηνεγκεν τω ϐασιλει σαλωµων

και απεστρεψεν εις την γην αυτης

13. και ην ο σταχµος του ςρυσιου του ενε-

ςχεντος τω σαλωµων εν ενιαυτω ενι εξακοσια

εξηκοντα εξ ταλαντα ςρυσιου

14. πλην των ανδρων των υποτεταγµενων και

των εµπορευοµενων ων εφερον και παντων

των ϐασιλεων της αραβιας και σατραπων της

γης εφερον ςρυσιον και αργυριον τω ϐασιλει

σαλωµων

15. και εποιησεν ο ϐασιλευς σαλωµων διακο-

σιους χυρεους ςρυσους ελατους εξακοσιοι ςρυ-

σοι καχαροι τω ενι χυρεω εξακοσιοι ςρυσοι επη-

σαν επι τον ενα χυρεον

16. και τριακοσιας ασπιδας ελατας ςρυσας

τριακοσιων ςρυσων ανεφερετο επι την ασπιδα

εκαστην και εδωκεν αυτας ο ϐασιλευς εν οικω

δρυµου του λιβανου

17. και εποιησεν ο ϐασιλευς χρονον ελεφαν-

τινον οδοντων µεγαν και κατεςρυσωσεν αυτον

ςρυσιω δοκιµω

18. και εξ αναβαχµοι τω χρονω ενδεδεµενοι

ςρυσιω και αγκωνες ενχεν και ενχεν επι του

χρονου της καχεδρας και δυο λεοντες εστηκο-

τες παρα τους αγκωνας

19. και δωδεκα λεοντες εστηκοτες εκει επι των

εξ αναβαχµων ενχεν και ενχεν ουκ εγενηχη

ουτως εν παση ϐασιλεια

20. και παντα τα σκευη του ϐασιλεως

σαλωµων ςρυσιου και παντα τα σκευη οικου

δρυµου του λιβανου ςρυσιω κατειληµµενα ουκ

ην αργυριον λογιζοµενον εν ηµεραις σαλωµων

εις ουχεν

21. οτι ναυς τω ϐασιλει επορευετο εις χαρσις

µετα των παιδων ςιραµ απαξ δια τριων ετων

ηρςετο πλοια εκ χαρσις τω ϐασιλει γεµοντα

ςρυσιου και αργυριου και οδοντων ελεφαν-

τινων και πιχηκων

22. και εµεγαλυνχη σαλωµων υπερ παντας

τους ϐασιλεις και πλουτω και σοφια

23. και παντες οι ϐασιλεις της γης εζητουν το

προσωπον σαλωµων ακουσαι της σοφιας αυτου

ης εδωκεν ο χεος εν καρδια αυτου

24. και αυτοι εφερον εκαστος τα δωρα αυτου

σκευη αργυρα και σκευη ςρυσα και ιµατισµον

στακτην και ηδυσµατα ιππους και ηµιονους το

κατ ενιαυτον ενιαυτον

25. και ησαν τω σαλωµων τεσσαρες ςιλιαδες

χηλειαι ιπποι εις αρµατα και δωδεκα ςιλιαδες

ιππεων και εχετο αυτους εν πολεσιν των αρµα-

των και µετα του ϐασιλεως εν ιερουσαληµ

26. και ην ηγουµενος παντων των ϐασιλεων

απο του ποταµου και εως γης αλλοφυλων και

εως οριου αιγυπτου

27. και εδωκεν ο ϐασιλευς το ςρυσιον και

το αργυριον εν ιερουσαληµ ως λιχους και τας

κεδρους ως συκαµινους τας εν τη πεδινη εις

πληχος

28. και η εξοδος των ιππων εξ αιγυπτου τω

σαλωµων και εκ πασης της γης
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29. και οι καταλοιποι λογοι σαλωµων οι πρω-

τοι και οι εσςατοι ιδου γεγραµµενοι επι των λο-

γων ναχαν του προφητου και επι των λογων

αςια του σηλωνιτου και εν ταις ορασεσιν ιωηλ

του ορωντος περι ιεροβοαµ υιου ναβατ

30. και εβασιλευσεν σαλωµων ο ϐασιλευς επι

παντα ισραηλ τεσσαρακοντα ετη

31. και εκοιµηχη σαλωµων και εχαψαν αυτον

εν πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευ-

σεν ϱοβοαµ υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-2krn10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ηλχεν ϱοβοαµ εις συςεµ οτι εις συςεµ

ηρςετο πας ισραηλ ϐασιλευσαι αυτον

2. και εγενετο ως ηκουσεν ιεροβοαµ υιος να-

ϐατ και αυτος εν αιγυπτω ως εφυγεν απο προ-

σωπου σαλωµων του ϐασιλεως και κατωκησεν

ιεροβοαµ εν αιγυπτω και απεστρεψεν ιεροβοαµ

εξ αιγυπτου

3. και απεστειλαν και εκαλεσαν αυτον και

ηλχεν ιεροβοαµ και πασα η εκκλησια ισραηλ

προς ϱοβοαµ λεγοντες

4. ο πατηρ σου εσκληρυνεν τον Ϲυγον ηµων

και νυν αφες απο της δουλειας του πατρος σου

της σκληρας και απο του Ϲυγου αυτου του ϐα-

ϱεος ου εδωκεν εφ ηµας και δουλευσοµεν σοι

5. και ειπεν αυτοις πορευεσχε εως τριων

ηµερων και ερςεσχε προς µε και απηλχεν ο

λαος

6. και συνηγαγεν ο ϐασιλευς ϱοβοαµ το-

υς πρεσβυτερους τους εστηκοτας εναντιον

σαλωµων του πατρος αυτου εν τω Ϲην αυτον

λεγων πως υµεις ϐουλευεσχε του αποκριχηναι

τω λαω τουτω λογον

7. και ελαλησαν αυτω λεγοντες εαν εν τη

σηµερον γενη εις αγαχον τω λαω τουτω και ευ-

δοκησης και λαλησης αυτοις λογους αγαχους

και εσονται σοι παιδες πασας τας ηµερας

8. και κατελιπεν την ϐουλην των πρεσβυ-

τερων οι συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβο-

υλευσατο µετα των παιδαριων των συνεκτρα-

ϕεντων µετ αυτου των εστηκοτων εναντιον αυ-

του

9. και ειπεν αυτοις τι υµεις ϐουλευεσχε και

αποκριχησοµαι λογον τω λαω τουτω οι ελαλη-

σαν προς µε λεγοντες ανες απο του Ϲυγου ου

εδωκεν ο πατηρ σου εφ ηµας

10. και ελαλησαν αυτω τα παιδαρια τα εκ-

τραφεντα µετ αυτου ουτως λαλησεις τω λαω

τω λαλησαντι προς σε λεγων ο πατηρ σου εβα-

ϱυνεν τον Ϲυγον ηµων και συ αφες αφ ηµων

ουτως ερεις ο µικρος δακτυλος µου παςυτερος

της οσφυος του πατρος µου

11. και νυν ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας

Ϲυγω ϐαρει και εγω προσχησω επι τον Ϲυγον

υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν µαστι-

γξιν και εγω παιδευσω υµας εν σκορπιοις

12. και ηλχεν ιεροβοαµ και πας ο λαος προς

ϱοβοαµ τη ηµερα τη τριτη ως ελαλησεν ο ϐα-

σιλευς λεγων επιστρεψατε προς µε τη ηµερα τη

τριτη

13. και απεκριχη ο ϐασιλευς σκληρα και εγ-

κατελιπεν ο ϐασιλευς ϱοβοαµ την ϐουλην των

πρεσβυτερων

14. και ελαλησεν προς αυτους κατα την ϐο-

υλην των νεωτερων λεγων ο πατηρ µου εβαρυ-

νεν τον Ϲυγον υµων και εγω προσχησω επ αυτον

ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν µαστιγξιν και

εγω παιδευσω υµας εν σκορπιοις

15. και ουκ ηκουσεν ο ϐασιλευς του λαου οτι

ην µεταστροφη παρα του χεου λεγων ανεστη-

σεν κυριος τον λογον αυτου ον ελαλησεν εν

ςειρι αςια του σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιου

ναβατ

16. και παντος ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο ϐα-

σιλευς αυτων και απεκριχη ο λαος προς τον

ϐασιλεα λεγων τις ηµιν µερις εν δαυιδ και κλη-

ϱονοµια εν υιω ιεσσαι εις τα σκηνωµατα σου

ισραηλ νυν ϐλεπε τον οικον σου δαυιδ και επο-

ϱευχη πας ισραηλ εις τα σκηνωµατα αυτου

17. και ανδρες ισραηλ οι κατοικουντες εν πο-

λεσιν ιουδα και εβασιλευσεν επ αυτων ϱοβοαµ

18. και απεστειλεν ο ϐασιλευς ϱοβοαµ τον αδ-

ωνιραµ τον επι του ϕορου και ελιχοβολησαν

αυτον οι υιοι ισραηλ λιχοις και απεχανεν και

ο ϐασιλευς ϱοβοαµ εσπευσεν του αναβηναι εις

το αρµα του ϕυγειν εις ιερουσαληµ

19. και ηχετησεν ισραηλ εν τω οικω δαυιδ εως

της ηµερας ταυτης
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Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-2krn11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 και ηλχεν ϱοβοαµ εις ιερουσαληµ και

εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και ϐενιαµιν εκατον

ογδοηκοντα ςιλιαδας νεανισκων ποιουντων πο-

λεµον και επολεµει προς ισραηλ του επιστρεψ-

αι την ϐασιλειαν τω ϱοβοαµ

2. και εγενετο λογος κυριου προς σαµαιαν

ανχρωπον του χεου λεγων

3. ειπον προς ϱοβοαµ τον του σαλωµων και

προς παντα ιουδαν και ϐενιαµιν λεγων

4. ταδε λεγει κυριος ουκ αναβησεσχε και ου

πολεµησετε προς τους αδελφους υµων απο-

στρεφετε εκαστος εις τον οικον αυτου οτι παρ

εµου εγενετο το ϱηµα τουτο και επηκουσαν του

λογου κυριου και απεστραφησαν του µη πορευ-

χηναι επι ιεροβοαµ

5. και κατωκησεν ϱοβοαµ εις ιερουσαληµ και

ωκοδοµησεν πολεις τειςηρεις εν τη ιουδαια

6. και ωκοδοµησεν την ϐαιχλεεµ και την αιταµ

και την χεκωε

7. και την ϐαιχσουρα και την σοκςωχ και την

οδολλαµ

8. και την γεχ και την µαρισαν και την Ϲιφ

9. και την αδωραιµ και την λαςις και την αζη-

κα

10. και την σαραα και την αιαλων και την

ςεβρων η εστιν του ιουδα και ϐενιαµιν πολεις

τειςηρεις

11. και ωςυρωσεν αυτας τειςεσιν και εδωκεν

εν αυταις ηγουµενους και παραχεσεις ϐρωµα-

των ελαιον και οινον

12. κατα πολιν και κατα πολιν χυρεους και

δορατα και κατισςυσεν αυτας εις πληχος σφο-

δρα και ησαν αυτω ιουδα και ϐενιαµιν

13. και οι ιερεις και οι λευιται οι ησαν εν παντι

ισραηλ συνηςχησαν προς αυτον εκ παντων των

οριων

14. οτι εγκατελιπον οι λευιται τα σκηνωµατα

της κατασςεσεως αυτων και επορευχησαν προς

ιουδαν εις ιερουσαληµ οτι εξεβαλεν αυτους ιε-

ϱοβοαµ και οι υιοι αυτου του µη λειτουργειν

κυριω

15. και κατεστησεν εαυτω ιερεις των υψηλων

και τοις ειδωλοις και τοις µαταιοις και τοις µο-

σςοις α εποιησεν ιεροβοαµ

16. και εξεβαλεν αυτους απο ϕυλων ισραηλ

οι εδωκαν καρδιαν αυτων του Ϲητησαι κυριον

χεον ισραηλ και ηλχον εις ιερουσαληµ χυσαι

κυριω χεω των πατερων αυτων

17. και κατισςυσαν την ϐασιλειαν ιουδα και

κατισςυσαν ϱοβοαµ τον του σαλωµων εις ετη

τρια οτι επορευχη εν ταις οδοις δαυιδ και

σαλωµων ετη τρια

18. και ελαβεν εαυτω ϱοβοαµ γυναικα την

µολλαχ χυγατερα ιεριµουχ υιου δαυιδ αβαιαν

χυγατερα ελιαβ του ιεσσαι

19. και ετεκεν αυτω υιους τον ιαους και τον

σαµαριαν και τον ϱοολλαµ

20. και µετα ταυτα ελαβεν εαυτω την µααςα

χυγατερα αβεσσαλωµ και ετεκεν αυτω τον αβια

και τον ιεχχι και τον Ϲιζα και τον εµµωχ

21. και ηγαπησεν ϱοβοαµ την µααςαν χυγα-

τερα αβεσσαλωµ υπερ πασας τας γυναικας αυ-

του και τας παλλακας αυτου οτι γυναικας δεκα

οκτω ειςεν και παλλακας τριακοντα και εγεν-

νησεν υιους εικοσι οκτω και χυγατερας εξηκον-

τα

22. και κατεστησεν εις αρςοντα ϱοβοαµ τον

αβια τον της µααςα εις ηγουµενον εν τοις αδελ-

ϕοις αυτου οτι ϐασιλευσαι διενοειτο αυτον

23. και ηυξηχη παρα παντας τους υιους αυτου

εν πασιν τοις οριοις ιουδα και ϐενιαµιν και εν

ταις πολεσιν ταις οςυραις και εδωκεν αυταις

τροφας πληχος πολυ και ητησατο πληχος γυ-

ναικων

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-2krn12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και εγενετο ως ητοιµασχη η ϐασιλεια

ϱοβοαµ και ως κατεκρατηχη εγκατελιπεν τας

εντολας κυριου και πας ισραηλ µετ αυτου

2. και εγενετο εν τω πεµπτω ετει της ϐασιλειας

ϱοβοαµ ανεβη σουσακιµ ϐασιλευς αιγυπτου επι

ιερουσαληµ οτι ηµαρτον εναντιον κυριου

3. εν ςιλιοις και διακοσιοις αρµασιν και εξη-

κοντα ςιλιασιν ιππων και ουκ ην αριχµος του

πληχους του ελχοντος µετ αυτου εξ αιγυπτου

λιβυες τρωγλοδυται και αιχιοπες
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4. και κατεκρατησαν των πολεων των οςυρων

αι ησαν εν ιουδα και ηλχεν εις ιερουσαληµ

5. και σαµαιας ο προφητης ηλχεν προς ϱοβο-

αµ και προς τους αρςοντας ιουδα τους συνα-

ςχεντας εις ιερουσαληµ απο προσωπου σουσα-

κιµ και ειπεν αυτοις ουτως ειπεν κυριος υµεις

εγκατελιπετε µε καγω εγκαταλειψω υµας εν ςε-

ιρι σουσακιµ

6. και ησςυνχησαν οι αρςοντες ισραηλ και ο

ϐασιλευς και ειπαν δικαιος ο κυριος

7. και εν τω ιδειν κυριον οτι ενετραπησαν και

εγενετο λογος κυριου προς σαµαιαν λεγων ενε-

τραπησαν ου καταφχερω αυτους και δωσω αυ-

τους ως µικρον εις σωτηριαν και ου µη σταξη ο

χυµος µου εν ιερουσαληµ

8. οτι εσονται εις παιδας και γνωσονται την

δουλειαν µου και την δουλειαν της ϐασιλειας

της γης

9. και ανεβη σουσακιµ ϐασιλευς αιγυπτου και

ελαβεν τους χησαυρους τους εν οικω κυριου

και τους χησαυρους τους εν οικω του ϐασιλεως

τα παντα ελαβεν και ελαβεν τους χυρεους τους

ςρυσους ους εποιησεν σαλωµων

10. και εποιησεν ϱοβοαµ χυρεους ςαλκους

αντ αυτων και κατεστησεν επ αυτον σουσα-

κιµ αρςοντας παρατρεςοντων τους ϕυλασσον-

τας τον πυλωνα του ϐασιλεως

11. και εγενετο εν τω εισελχειν τον ϐασιλεα

εις οικον κυριου εισεπορευοντο οι ϕυλασσοντες

και οι παρατρεςοντες και οι επιστρεφοντες εις

απαντησιν των παρατρεςοντων

12. και εν τω εντραπηναι αυτον απεστραφη

απ αυτου οργη κυριου και ουκ εις καταφχοραν

εις τελος και γαρ εν ιουδα ησαν λογοι αγαχοι

13. και κατισςυσεν ϱοβοαµ εν ιερουσαληµ και

εβασιλευσεν και τεσσαρακοντα και ενος ετων

ϱοβοαµ εν τω ϐασιλευσαι αυτον και επτακαιδε-

κα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ εν τη πολει

η εξελεξατο κυριος επονοµασαι το ονοµα αυτου

εκει εκ πασων ϕυλων υιων ισραηλ και ονοµα

της µητρος αυτου νοοµµα η αµµανιτις

14. και εποιησεν το πονηρον οτι ου κατευχυ-

νεν την καρδιαν αυτου εκζητησαι τον κυριον

15. και λογοι ϱοβοαµ οι πρωτοι και οι εσςα-

τοι ουκ ιδου γεγραµµενοι εν τοις λογοις σαµαια

του προφητου και αδδω του ορωντος και πρα-

ξεις αυτου και επολεµει ϱοβοαµ τον ιεροβοαµ

πασας τας ηµερας

16. και απεχανεν ϱοβοαµ και εταφη µετα των

πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και

εβασιλευσεν αβια υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-2krn13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 εν τω οκτωκαιδεκατω ετει της ϐασιλειας

ιεροβοαµ εβασιλευσεν αβια επι ιουδαν

2. ετη τρια εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και

ονοµα τη µητρι αυτου µααςα χυγατηρ ουριηλ

απο γαβαων και πολεµος ην ανα µεσον αβια

και ανα µεσον ιεροβοαµ

3. και παρεταξατο αβια τον πολεµον εν δυνα-

µει πολεµισταις δυναµεως τετρακοσιαις ςιλια-

σιν ανδρων δυνατων και ιεροβοαµ παρεταξατο

προς αυτον πολεµον εν οκτακοσιαις ςιλιασιν

δυνατοι πολεµισται δυναµεως

4. και ανεστη αβια απο του ορους σοµορων

ο εστιν εν τω ορει εφραιµ και ειπεν ακουσατε

ιεροβοαµ και πας ισραηλ

5. ους υµιν γνωναι οτι κυριος ο χεος ισραηλ

εδωκεν ϐασιλειαν επι τον ισραηλ εις τον αιωνα

τω δαυιδ και τοις υιοις αυτου διαχηκην αλος

6. και ανεστη ιεροβοαµ ο του ναβατ ο παις

σαλωµων του δαυιδ και απεστη απο του κυριου

αυτου

7. και συνηςχησαν προς αυτον ανδρες λοιµοι

υιοι παρανοµοι και αντεστη προς ϱοβοαµ τον

του σαλωµων και ϱοβοαµ ην νεωτερος και δε-

ιλος τη καρδια και ουκ αντεστη κατα προσωπον

αυτου

8. και νυν λεγετε υµεις αντιστηναι κατα προ-

σωπον ϐασιλειας κυριου δια ςειρος υιων δαυιδ

και υµεις πληχος πολυ και µεχ υµων µοσςοι

ςρυσοι ους εποιησεν υµιν ιεροβοαµ εις χεους

9. η ουκ εξεβαλετε τους ιερεις κυριου τους

υιους ααρων και τους λευιτας και εποιησατε

εαυτοις ιερεις εκ του λαου της γης πας ο προ-

σπορευοµενος πληρωσαι τας ςειρας εν µοσςω

εκ ϐοων και κριοις επτα και εγινετο εις ιερεα

τω µη οντι χεω

472 L R Biblia Grecka



2 Księga Kronik L R Rozdział 14

10. και ηµεις κυριον τον χεον ηµων ουκ εγ-

κατελιποµεν και οι ιερεις αυτου λειτουργουσιν

τω κυριω οι υιοι ααρων και οι λευιται εν ταις

εφηµεριαις αυτων

11. χυµιωσιν τω κυριω ολοκαυτωµατα πρωι

και δειλης και χυµιαµα συνχεσεως και προχε-

σεις αρτων επι της τραπεζης της καχαρας και

η λυςνια η ςρυση και οι λυςνοι της καυσεως

αναψαι δειλης οτι ϕυλασσοµεν ηµεις τας ϕυ-

λακας κυριου του χεου των πατερων ηµων και

υµεις εγκατελιπετε αυτον

12. και ιδου µεχ ηµων εν αρςη κυριος και οι

ιερεις αυτου και αι σαλπιγγες της σηµασιας του

σηµαινειν εφ υµας οι υιοι του ισραηλ πολεµη-

σετε προς κυριον χεον των πατερων ηµων οτι

ουκ ευοδωχησεται υµιν

13. και ιεροβοαµ απεστρεψεν το ενεδρον

ελχειν αυτων εκ των οπισχεν και εγενετο εµ-

προσχεν ιουδα και το ενεδρον εκ των οπισχεν

14. και απεστρεψεν ιουδας και ιδου αυτοις ο

πολεµος εκ των εµπροσχεν και εκ των οπισχεν

και εβοησαν προς κυριον και οι ιερεις εσαλπι-

σαν ταις σαλπιγξιν

15. και εβοησαν ανδρες ιουδα και εγενετο εν

τω ϐοαν ανδρας ιουδα και κυριος επαταξεν τον

ιεροβοαµ και τον ισραηλ εναντιον αβια και ιο-

υδα

16. και εφυγον οι υιοι ισραηλ απο προσωπου

ιουδα και παρεδωκεν αυτους κυριος εις τας ςε-

ιρας αυτων

17. και επαταξεν εν αυτοις αβια και ο λαος

αυτου πληγην µεγαλην και επεσον τραυµατιαι

απο ισραηλ πεντακοσιαι ςιλιαδες ανδρες δυνα-

τοι

18. και εταπεινωχησαν οι υιοι ισραηλ εν τη

ηµερα εκεινη και κατισςυσαν οι υιοι ιουδα οτι

ηλπισαν επι κυριον χεον των πατερων αυτων

19. και κατεδιωξεν αβια οπισω ιεροβοαµ και

προκατελαβετο παρ αυτου πολεις την ϐαιχηλ

και τας κωµας αυτης και την ισανα και τας

κωµας αυτης και την εφρων και τας κωµας αυ-

της

20. και ουκ εσςεν ισςυν ιεροβοαµ ετι πασας

τας ηµερας αβια και επαταξεν αυτον κυριος και

ετελευτησεν

21. και κατισςυσεν αβια και ελαβεν εαυτω

γυναικας δεκα τεσσαρας και εγεννησεν υιους

εικοσι δυο και χυγατερας δεκα εξ

22. και οι λοιποι λογοι αβια και αι πραξεις αυ-

του και οι λογοι αυτου γεγραµµενοι επι ϐιβλιω

του προφητου αδδω

23. και απεχανεν αβια µετα των πατερων αυ-

του και εχαψαν αυτον εν πολει δαυιδ και εβα-

σιλευσεν ασα υιος αυτου αντ αυτου εν ταις ηµε-

ϱαις ασα ησυςασεν η γη ιουδα ετη δεκα

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-2krn14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και εποιησεν το καλον και το ευχες ενω-

πιον κυριου χεου αυτου

2. και απεστησεν τα χυσιαστηρια των αλλο-

τριων και τα υψηλα και συνετριψεν τας στηλας

και εξεκοψεν τα αλση

3. και ειπεν τω ιουδα εκζητησαι τον κυριον

χεον των πατερων αυτων και ποιησαι τον νοµον

και τας εντολας

4. και απεστησεν απο πασων των πολεων ιο-

υδα τα χυσιαστηρια και τα ειδωλα και ειρηνευ-

σεν

5. πολεις τειςηρεις εν γη ιουδα οτι ειρηνευσεν

η γη και ουκ ην αυτω πολεµος εν τοις ετεσιν

τουτοις οτι κατεπαυσεν αυτω κυριος

6. και ειπεν τω ιουδα οικοδοµησωµεν τας πο-

λεις ταυτας και ποιησωµεν τειςη και πυργους

και πυλας και µοςλους εν ω της γης κυριευσο-

µεν οτι καχως εξεζητησαµεν κυριον χεον ηµων

εξεζητησεν ηµας και κατεπαυσεν ηµας κυκλο-

χεν και ευοδωσεν ηµιν

7. και εγενετο τω ασα δυναµις οπλοφορων

αιροντων χυρεους και δορατα εν γη ιουδα τρια-

κοσιαι ςιλιαδες και εν γη ϐενιαµιν πελτασται

και τοξοται διακοσιαι και πεντηκοντα ςιλιαδες

παντες ουτοι πολεµισται δυναµεως

8. και εξηλχεν επ αυτους Ϲαρε ο αιχιοψ εν

δυναµει εν ςιλιαις ςιλιασιν και αρµασιν τρια-

κοσιοις και ηλχεν εως µαρισα

9. και εξηλχεν ασα εις συναντησιν αυτω και

παρεταξατο πολεµον εν τη ϕαραγγι κατα ϐορ-

ϱαν µαρισης
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10. και εβοησεν ασα προς κυριον χεον αυτου

και ειπεν κυριε ουκ αδυνατει παρα σοι σωζειν

εν πολλοις και εν ολιγοις κατισςυσον ηµας κυ-

ϱιε ο χεος ηµων οτι επι σοι πεποιχαµεν και επι

τω ονοµατι σου ηλχαµεν επι το πληχος το πολυ

τουτο κυριε ο χεος ηµων µη κατισςυσατω προς

σε ανχρωπος

11. και επαταξεν κυριος τους αιχιοπας εναν-

τιον ιουδα και εφυγον οι αιχιοπες

12. και κατεδιωξεν ασα και ο λαος αυτου εως

γεδωρ και επεσον αιχιοπες ωστε µη ειναι εν

αυτοις περιποιησιν οτι συνετριβησαν ενωπιον

κυριου και εναντιον της δυναµεως αυτου και

εσκυλευσαν σκυλα πολλα

13. και εξεκοψαν τας κωµας αυτων κυκλω

γεδωρ οτι εγενηχη εκστασις κυριου επ αυτους

και εσκυλευσαν πασας τας πολεις αυτων οτι

πολλα σκυλα εγενηχη αυτοις

14. και γε σκηνας κτησεων τους αµαζονε-

ις εξεκοψαν και ελαβον προβατα πολλα και

καµηλους και επεστρεψαν εις ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-2krn15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και αζαριας υιος ωδηδ εγενετο επ αυτον

πνευµα κυριου

2. και εξηλχεν εις απαντησιν ασα και παντι

ιουδα και ϐενιαµιν και ειπεν ακουσατε µου ασα

και πας ιουδα και ϐενιαµιν κυριος µεχ υµων

εν τω ειναι υµας µετ αυτου και εαν εκζητησητε

αυτον ευρεχησεται υµιν και εαν εγκαταλιπητε

αυτον εγκαταλειψει υµας

3. και ηµεραι πολλαι τω ισραηλ εν ου χεω

αληχινω και ους ιερεως υποδεικνυοντος και εν

ου νοµω

4. και επιστρεψει επι κυριον χεον ισραηλ και

ευρεχησεται αυτοις

5. και εν εκεινω τω καιρω ουκ εστιν ειρηνη τω

εκπορευοµενω και τω εισπορευοµενω οτι εκσ-

τασις κυριου επι παντας τους κατοικουντας τας

ςωρας

6. και πολεµησει εχνος προς εχνος και πολις

προς πολιν οτι ο χεος εξεστησεν αυτους εν παση

χλιψει

7. και υµεις ισςυσατε και µη εκλυεσχωσαν αι

ςειρες υµων οτι εστιν µισχος τη εργασια υµων

8. και εν τω ακουσαι τους λογους τουτους και

την προφητειαν αδαδ του προφητου και κατι-

σςυσεν και εξεβαλεν τα ϐδελυγµατα απο πασης

της γης ιουδα και ϐενιαµιν και απο των πολεων

ων κατεσςεν εν ορει εφραιµ και ενεκαινισεν το

χυσιαστηριον κυριου ο ην εµπροσχεν του ναου

κυριου

9. και εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και ϐενιαµιν

και τους προσηλυτους τους παροικουντας µετ

αυτου απο εφραιµ και απο µανασση και απο

συµεων οτι προσετεχησαν προς αυτον πολλοι

του ισραηλ εν τω ιδειν αυτους οτι κυριος ο χεος

αυτου µετ αυτου

10. και συνηςχησαν εις ιερουσαληµ εν τω

µηνι τω τριτω εν τω πεντεκαιδεκατω ετει της

ϐασιλειας ασα

11. και εχυσεν τω κυριω εν εκεινη τη ηµερα

απο των σκυλων ων ηνεγκαν µοσςους επτακο-

σιους και προβατα επτακισςιλια

12. και διηλχεν εν διαχηκη Ϲητησαι κυριον

χεον των πατερων αυτων εξ ολης της καρδιας

και εξ ολης της ψυςης

13. και πας ος εαν µη εκζητηση κυριον χεον

ισραηλ αποχανειται απο νεωτερου εως πρεσβυ-

τερου απο ανδρος εως γυναικος

14. και ωµοσαν εν τω κυριω εν ϕωνη µεγαλη

και εν σαλπιγξιν και εν κερατιναις

15. και ηυφρανχησαν πας ιουδα περι του ορ-

κου οτι εξ ολης της ψυςης ωµοσαν και εν παση

χελησει εζητησαν αυτον και ευρεχη αυτοις και

κατεπαυσεν αυτοις κυριος κυκλοχεν

16. και την µααςα την µητερα αυτου µετεστη-

σεν του µη ειναι τη ασταρτη λειτουργουσαν και

κατεκοψεν το ειδωλον και κατεκαυσεν εν ςε-

ιµαρρω κεδρων

17. πλην τα υψηλα ουκ απεστησαν ετι υπηρ-

ςεν εν τω ισραηλ αλλ η καρδια ασα εγενετο

πληρης πασας τας ηµερας αυτου

18. και εισηνεγκεν τα αγια δαυιδ του πατρος

αυτου και τα αγια οικου κυριου του χεου αργυ-

ϱιον και ςρυσιον και σκευη

19. και πολεµος ουκ ην µετ αυτου εως του

πεµπτου και τριακοστου ετους της ϐασιλειας

ασα
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Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-2krn16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και εν τω ογδοω και τριακοστω ετει της

ϐασιλειας ασα ανεβη ϐαασα ϐασιλευς ισραηλ

επι ιουδαν και ωκοδοµησεν την ϱαµα του µη

δουναι εξοδον και εισοδον τω ασα ϐασιλει ιο-

υδα

2. και ελαβεν ασα ςρυσιον και αργυριον εκ

χησαυρων οικου κυριου και οικου του ϐασι-

λεως και απεστειλεν προς τον υιον του αδερ

ϐασιλεως συριας τον κατοικουντα εν δαµασκω

λεγων

3. διαχου διαχηκην ανα µεσον εµου και σου

και ανα µεσον του πατρος µου και ανα µεσον

του πατρος σου ιδου απεσταλκα σοι ςρυσιον και

αργυριον δευρο και διασκεδασον απ εµου τον

ϐαασα ϐασιλεα ισραηλ και απελχετω απ εµου

4. και ηκουσεν υιος αδερ του ϐασιλεως ασα

και απεστειλεν τους αρςοντας της δυναµεως

αυτου επι τας πολεις ισραηλ και επαταξεν την

ιων και την δαν και την αβελµαιν και πασας

τας περιςωρους νεφχαλι

5. και εγενετο εν τω ακουσαι ϐαασα απελιπεν

του µηκετι οικοδοµειν την ϱαµα και κατεπαυσεν

το εργον αυτου

6. και ασα ο ϐασιλευς ελαβεν παντα τον ιο-

υδαν και ελαβεν τους λιχους της ϱαµα και

τα ξυλα αυτης α ωκοδοµησεν ϐαασα και ωκο-

δοµησεν εν αυτοις την γαβαε και την µασφα

7. και εν τω καιρω εκεινω ηλχεν ανανι ο προ-

ϕητης προς ασα ϐασιλεα ιουδα και ειπεν αυτω

εν τω πεποιχεναι σε επι ϐασιλεα συριας και µη

πεποιχεναι σε επι κυριον χεον σου δια τουτο

εσωχη δυναµις συριας απο της ςειρος σου

8. ους οι αιχιοπες και λιβυες ησαν εις δυνα-

µιν πολλην εις χαρσος εις ιππεις εις πληχος

σφοδρα και εν τω πεποιχεναι σε επι κυριον πα-

ϱεδωκεν εις τας ςειρας σου

9. οτι οι οφχαλµοι κυριου επιβλεπουσιν εν

παση τη γη κατισςυσαι εν παση καρδια πληρει

προς αυτον ηγνοηκας επι τουτω απο του νυν

εσται µετα σου πολεµος

10. και εχυµωχη ασα τω προφητη και παρεχε-

το αυτον εις ϕυλακην οτι ωργισχη επι τουτω και

ελυµηνατο ασα εν τω λαω εν τω καιρω εκεινω

11. και ιδου οι λογοι ασα οι πρωτοι και οι

εσςατοι γεγραµµενοι εν ϐιβλιω ϐασιλεων ιουδα

και ισραηλ

12. και εµαλακισχη ασα εν τω ενατω και τρια-

κοστω ετει της ϐασιλειας αυτου τους ποδας εως

σφοδρα εµαλακισχη και εν τη µαλακια αυτου

ουκ εζητησεν κυριον αλλα τους ιατρους

13. και εκοιµηχη ασα µετα των πατερων αυ-

του και ετελευτησεν εν τω ενατω και τριακοστω

ετει της ϐασιλειας αυτου

14. και εχαψαν αυτον εν τω µνηµατι ω ωρυξεν

εαυτω εν πολει δαυιδ και εκοιµισαν αυτον επι

της κλινης και επλησαν αρωµατων και γενη

µυρων µυρεψων και εποιησαν αυτω εκφοραν

µεγαλην εως σφοδρα

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-2krn17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και εβασιλευσεν ιωσαφατ υιος αυτου

αντ αυτου και κατισςυσεν ιωσαφατ επι τον

ισραηλ

2. και εδωκεν δυναµιν εν πασαις ταις πολεσιν

ιουδα ταις οςυραις και κατεστησεν ηγουµενους

εν πασαις ταις πολεσιν ιουδα και εν πολεσιν

εφραιµ ας προκατελαβετο ασα ο πατηρ αυτου

3. και εγενετο κυριος µετα ιωσαφατ οτι επο-

ϱευχη εν οδοις του πατρος αυτου ταις πρωταις

και ουκ εξεζητησεν τα ειδωλα

4. αλλα κυριον τον χεον του πατρος αυτου

εξεζητησεν και εν ταις εντολαις του πατρος αυ-

του επορευχη και ους ως του ισραηλ τα εργα

5. και κατηυχυνεν κυριος την ϐασιλειαν εν ςε-

ιρι αυτου και εδωκεν πας ιουδα δωρα τω ιωσα-

ϕατ και εγενετο αυτω πλουτος και δοξα πολλη

6. και υψωχη καρδια αυτου εν οδω κυριου και

ετι εξηρεν τα υψηλα και τα αλση απο της γης

ιουδα

7. και εν τω τριτω ετει της ϐασιλειας αυτου

απεστειλεν τους ηγουµενους αυτου και τους

υιους των δυνατων τον αβδιαν και Ϲαςαριαν και

ναχαναηλ και µιςαιαν διδασκειν εν πολεσιν ιο-

υδα

8. και µετ αυτων οι λευιται σαµουιας και να-

χανιας και Ϲαβδιας και ασιηλ και σεµιραµωχ
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και ιωναχαν και αδωνιας και τωβιας οι λευιται

και µετ αυτων ελισαµα και ιωραµ οι ιερεις

9. και εδιδασκον εν ιουδα και µετ αυτων ϐυ-

ϐλος νοµου κυριου και διηλχον εν ταις πολεσιν

ιουδα και εδιδασκον τον λαον

10. και εγενετο εκστασις κυριου επι πασαις

ταις ϐασιλειαις της γης ταις κυκλω ιουδα και

ουκ επολεµουν προς ιωσαφατ

11. και απο των αλλοφυλων εφερον τω ιω-

σαφατ δωρα και αργυριον και δοµατα και οι

αραβες εφερον αυτω κριους προβατων επτακι-

σςιλιους επτακοσιους

12. και ην ιωσαφατ πορευοµενος µειζων εως

εις υψος και ωκοδοµησεν οικησεις εν τη ιουδαια

και πολεις οςυρας

13. και εργα πολλα εγενετο αυτω εν τη ιουδα-

ια και ανδρες πολεµισται δυνατοι ισςυοντες εν

ιερουσαληµ

14. και ουτος αριχµος αυτων κατ οικους πα-

τριων αυτων τω ιουδα ςιλιαρςοι εδνας ο αρςων

και µετ αυτου υιοι δυνατοι δυναµεως τριακοσιαι

ςιλιαδες

15. και µετ αυτον ιωαναν ο ηγουµενος και µετ

αυτου διακοσιαι ογδοηκοντα ςιλιαδες

16. και µετ αυτον αµασιας ο του Ϲαςρι ο προ-

χυµουµενος τω κυριω και µετ αυτου διακοσιαι

ςιλιαδες δυνατοι δυναµεως

17. και εκ του ϐενιαµιν δυνατος δυναµεως

ελιαδα και µετ αυτου τοξοται και πελτασται δια-

κοσιαι ςιλιαδες

18. και µετ αυτον ιωζαβαδ και µετ αυτου εκα-

τον ογδοηκοντα ςιλιαδες δυνατοι πολεµου

19. ουτοι οι λειτουργουντες τω ϐασιλει εκτος

ων εδωκεν ο ϐασιλευς εν ταις πολεσιν ταις οςυ-

ϱαις εν παση τη ιουδαια

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-2krn18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και εγενηχη τω ιωσαφατ ετι πλουτος και

δοξα πολλη και επεγαµβρευσατο εν οικω αςα-

αβ

2. και κατεβη δια τελους ετων προς αςααβ

εις σαµαρειαν και εχυσεν αυτω αςααβ προβατα

και µοσςους πολλους και τω λαω τω µετ αυτου

και ηπατα αυτον του συναναβηναι µετ αυτου

εις ϱαµωχ της γαλααδιτιδος

3. και ειπεν αςααβ ϐασιλευς ισραηλ προς

ιωσαφατ ϐασιλεα ιουδα πορευση µετ εµου εις

ϱαµωχ της γαλααδιτιδος και ειπεν αυτω ως εγω

ουτως και συ ως ο λαος σου και ο λαος µου µετα

σου εις πολεµον

4. και ειπεν ιωσαφατ προς ϐασιλεα ισραηλ

Ϲητησον δη σηµερον τον κυριον

5. και συνηγαγεν ο ϐασιλευς ισραηλ τους προ-

ϕητας τετρακοσιους ανδρας και ειπεν αυτοις ει

πορευχω εις ϱαµωχ γαλααδ εις πολεµον η επι-

σςω και ειπαν αναβαινε και δωσει ο χεος εις

τας ςειρας του ϐασιλεως

6. και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφητης

του κυριου ετι και επιζητησοµεν παρ αυτου

7. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ

ετι ανηρ εις του Ϲητησαι τον κυριον δι αυτου

και εγω εµισησα αυτον οτι ουκ εστιν προφη-

τευων περι εµου εις αγαχα οτι πασαι αι ηµεραι

αυτου εις κακα ουτος µιςαιας υιος ιεµλα και

ειπεν ιωσαφατ µη λαλειτω ο ϐασιλευς ουτως

8. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς ισραηλ ευνουςον

ενα και ειπεν ταςος µιςαιαν υιον ιεµλα

9. και ϐασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ ϐασι-

λευς ιουδα καχηµενοι εκαστος επι χρονου αυ-

του και ενδεδυµενοι στολας καχηµενοι εν τω

ευρυςωρω χυρας πυλης σαµαρειας και παντες

οι προφηται επροφητευον εναντιον αυτων

10. και εποιησεν εαυτω σεδεκιας υιος ςανανα

κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριος εν

τουτοις κερατιεις την συριαν εως αν συντελε-

σχη

11. και παντες οι προφηται επροφητευον

ουτως λεγοντες αναβαινε εις ϱαµωχ γαλααδ

και ευοδωχηση και δωσει κυριος εις ςειρας του

ϐασιλεως

12. και ο αγγελος ο πορευχεις του καλεσαι

τον µιςαιαν ελαλησεν αυτω λεγων ιδου ελαλη-

σαν οι προφηται εν στοµατι ενι αγαχα περι του

ϐασιλεως και εστωσαν δη οι λογοι σου ως ενος

αυτων και λαλησεις αγαχα

13. και ειπεν µιςαιας Ϲη κυριος οτι ο εαν ειπη

ο χεος προς µε αυτο λαλησω

14. και ηλχεν προς τον ϐασιλεα και ειπεν

αυτω ο ϐασιλευς µιςαια ει πορευχω εις ϱαµωχ
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γαλααδ εις πολεµον η επισςω και ειπεν ανα-

ϐαινε και ευοδωσεις και δοχησονται εις ςειρας

υµων

15. και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ποσακις ορκιζω

σε ινα µη λαλησης προς µε πλην αληχειαν εν

ονοµατι κυριου

16. και ειπεν ειδον τον ισραηλ διεσπαρµενους

εν τοις ορεσιν ως προβατα οις ουκ εστιν ποιµην

και ειπεν κυριος ουκ εςουσιν ηγουµενον ανα-

στρεφετωσαν εκαστος εις τον οικον αυτου εν

ειρηνη

17. και ειπεν ο ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσα-

ϕατ ουκ ειπα σοι οτι ου προφητευει περι εµου

αγαχα αλλ η κακα

18. και ειπεν ους ουτως ακουσατε λογον κυ-

ϱιου ειδον τον κυριον καχηµενον επι χρονου

αυτου και πασα δυναµις του ουρανου ειστηκει

εκ δεξιων αυτου και εξ αριστερων αυτου

19. και ειπεν κυριος τις απατησει τον αςααβ

ϐασιλεα ισραηλ και αναβησεται και πεσειται εν

ϱαµωχ γαλααδ και ειπεν ουτος ουτως και ουτος

ειπεν ουτως

20. και εξηλχεν το πνευµα και εστη ενωπιον

κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν

κυριος εν τινι

21. και ειπεν εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα

ψευδες εν στοµατι παντων των προφητων αυ-

του και ειπεν απατησεις και δυνηση εξελχε και

ποιησον ουτως

22. και νυν ιδου εδωκεν κυριος πνευµα ψευ-

δες εν στοµατι παντων των προφητων σου το-

υτων και κυριος ελαλησεν επι σε κακα

23. και ηγγισεν σεδεκιας υιος ςανανα και επα-

ταξεν τον µιςαιαν επι την σιαγονα και ειπεν

αυτω ποια τη οδω παρηλχεν πνευµα κυριου

παρ εµου του λαλησαι προς σε

24. και ειπεν µιςαιας ιδου οψη εν τη ηµερα

εκεινη εν η εισελευση ταµιειον εκ ταµιειου του

κατακρυβηναι

25. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ λαβετε τον µι-

ςαιαν και αποστρεψατε προς εµηρ αρςοντα της

πολεως και προς ιωας αρςοντα υιον του ϐασι-

λεως

26. και ερεις ουτως ειπεν ο ϐασιλευς απο-

χεσχε τουτον εις οικον ϕυλακης και εσχιετω

αρτον χλιψεως και υδωρ χλιψεως εως του επι-

στρεψαι µε εν ειρηνη

27. και ειπεν µιςαιας εαν επιστρεφων επι-

στρεψης εν ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριος εν

εµοι ακουσατε λαοι παντες

28. και ανεβη ϐασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ

ϐασιλευς ιουδα εις ϱαµωχ γαλααδ

29. και ειπεν ϐασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ

κατακαλυψοµαι και εισελευσοµαι εις τον πο-

λεµον και συ ενδυσαι τον ιµατισµον µου και

συνεκαλυψατο ϐασιλευς ισραηλ και εισηλχεν

εις τον πολεµον

30. και ϐασιλευς συριας ενετειλατο τοις αρ-

ςουσιν των αρµατων τοις µετ αυτου λεγων µη

πολεµειτε τον µικρον και τον µεγαν αλλ η τον

ϐασιλεα ισραηλ µονον

31. και εγενετο ως ειδον οι αρςοντες των αρ-

µατων τον ιωσαφατ και αυτοι ειπαν ϐασιλευς

ισραηλ εστιν και εκυκλωσαν αυτον του πολε-

µειν και εβοησεν ιωσαφατ και κυριος εσωσεν

αυτον και απεστρεψεν αυτους ο χεος απ αυτου

32. και εγενετο ως ειδον οι αρςοντες των αρ-

µατων οτι ουκ ην ϐασιλευς ισραηλ και απε-

στρεψαν απ αυτου

33. και ανηρ ενετεινεν τοξον ευστοςως και

επαταξεν τον ϐασιλεα ισραηλ ανα µεσον του

πνευµονος και ανα µεσον του χωρακος και

ειπεν τω ηνιοςω επιστρεφε την ςειρα σου και

εξαγαγε µε εκ του πολεµου οτι επονεσα

34. και ετροπωχη ο πολεµος εν τη ηµερα εκε-

ινη και ο ϐασιλευς ισραηλ ην εστηκως επι του

αρµατος εως εσπερας εξ εναντιας συριας και

απεχανεν δυνοντος του ηλιου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-2krn19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και απεστρεψεν ιωσαφατ ϐασιλευς ιο-

υδα εις τον οικον αυτου εν ειρηνη εις ιερο-

υσαληµ

2. και εξηλχεν εις απαντησιν αυτου ιου ο του

ανανι ο προφητης και ειπεν αυτω ϐασιλευ ιω-

σαφατ ει αµαρτωλω συ ϐοηχεις η µισουµενω

υπο κυριου ϕιλιαζεις δια τουτο εγενετο επι σε

οργη παρα κυριου

3. αλλ η λογοι αγαχοι ηυρεχησαν εν σοι οτι

εξηρας τα αλση απο της γης ιουδα και κατηυ-

χυνας την καρδιαν σου εκζητησαι τον κυριον
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4. και κατωκησεν ιωσαφατ εν ιερουσαληµ και

παλιν εξηλχεν εις τον λαον απο ϐηρσαβεε εως

ορους εφραιµ και επεστρεψεν αυτους επι κυ-

ϱιον χεον των πατερων αυτων

5. και κατεστησεν κριτας εν πασαις ταις πολε-

σιν ιουδα ταις οςυραις εν πολει και πολει

6. και ειπεν τοις κριταις ιδετε τι υµεις ποιειτε

οτι ουκ ανχρωπω υµεις κρινετε αλλ η τω κυριω

και µεχ υµων λογοι της κρισεως

7. και νυν γενεσχω ϕοβος κυριου εφ υµας και

ϕυλασσετε και ποιησετε οτι ουκ εστιν µετα κυ-

ϱιου χεου ηµων αδικια ουδε χαυµασαι προσω-

πον ουδε λαβειν δωρα

8. και γαρ εν ιερουσαληµ κατεστησεν ιωσα-

ϕατ των ιερεων και των λευιτων και των πα-

τριαρςων ισραηλ εις κρισιν κυριου και κρινειν

τους κατοικουντας εν ιερουσαληµ

9. και ενετειλατο προς αυτους λεγων ουτως

ποιησετε εν ϕοβω κυριου εν αληχεια και εν

πληρει καρδια

10. πας ανηρ κρισιν την ελχουσαν εφ υµας

των αδελφων υµων των κατοικουντων εν ταις

πολεσιν αυτων ανα µεσον αιµατος αιµα και ανα

µεσον προσταγµατος και εντολης και δικαιω-

µατα και κριµατα και διαστελεισχε αυτοις και

ους αµαρτησονται τω κυριω και ουκ εσται εφ

υµας οργη και επι τους αδελφους υµων ουτως

ποιησετε και ους αµαρτησεσχε

11. και ιδου αµαριας ο ιερευς ηγουµενος εφ

υµας εις παν λογον κυριου και Ϲαβδιας υιος

ισµαηλ ο ηγουµενος εις οικον ιουδα προς παν

λογον ϐασιλεως και οι γραµµατεις και οι λευ-

ιται προ προσωπου υµων ισςυσατε και ποιησατε

και εσται κυριος µετα του αγαχου

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-2krn20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και µετα ταυτα ηλχον οι υιοι µωαβ και οι

υιοι αµµων και µετ αυτων εκ των µιναιων προς

ιωσαφατ εις πολεµον

2. και ηλχον και υπεδειξαν τω ιωσαφατ λε-

γοντες ηκει επι σε πληχος πολυ εκ περαν της

χαλασσης απο συριας και ιδου εισιν εν ασασα-

νχαµαρ αυτη εστιν ενγαδδι

3. και εφοβηχη και εδωκεν ιωσαφατ το προ-

σωπον αυτου εκζητησαι τον κυριον και εκηρυ-

ξεν νηστειαν εν παντι ιουδα

4. και συνηςχη ιουδας εκζητησαι τον κυριον

και απο πασων των πολεων ιουδα ηλχον Ϲητη-

σαι τον κυριον

5. και ανεστη ιωσαφατ εν εκκλησια ιουδα εν

ιερουσαληµ εν οικω κυριου κατα προσωπον της

αυλης της καινης

6. και ειπεν κυριε ο χεος των πατερων ηµων

ουςι συ ει χεος εν ουρανω και συ κυριευεις πα-

σων των ϐασιλειων των εχνων και εν τη ςειρι

σου ισςυς δυναστειας και ουκ εστιν προς σε αν-

τιστηναι

7. ουςι συ ει ο κυριος ο εξολεχρευσας τους κα-

τοικουντας την γην ταυτην απο προσωπου του

λαου σου ισραηλ και εδωκας αυτην σπερµατι

αβρααµ τω ηγαπηµενω σου εις τον αιωνα

8. και κατωκησαν εν αυτη και ωκοδοµησαν εν

αυτη αγιασµα τω ονοµατι σου λεγοντες

9. εαν επελχη εφ ηµας κακα ϱοµφαια κρισις

χανατος λιµος στησοµεχα εναντιον του οικου

τουτου και εναντιον σου οτι το ονοµα σου επι

τω οικω τουτω και ϐοησοµεχα προς σε απο της

χλιψεως και ακουση και σωσεις

10. και νυν ιδου υιοι αµµων και µωαβ και ορος

σηιρ εις ους ουκ εδωκας τω ισραηλ διελχειν

δι αυτων εξελχοντων αυτων εκ γης αιγυπτου

οτι εξεκλιναν απ αυτων και ουκ εξωλεχρευσαν

αυτους

11. και νυν ιδου αυτοι επιςειρουσιν εφ ηµας

εξελχειν εκβαλειν ηµας απο της κληρονοµιας

ηµων ης εδωκας ηµιν

12. κυριε ο χεος ηµων ου κρινεις εν αυτοις

οτι ουκ εστιν ηµιν ισςυς του αντιστηναι προς το

πληχος το πολυ τουτο το ελχον εφ ηµας και

ουκ οιδαµεν τι ποιησωµεν αυτοις αλλ η επι σοι

οι οφχαλµοι ηµων

13. και πας ιουδας εστηκως εναντι κυριου και

τα παιδια αυτων και αι γυναικες

14. και τω οζιηλ τω του Ϲαςαριου των υιων

ϐαναιου των υιων ελεηλ του µανχανιου του

λευιτου απο των υιων ασαφ εγενετο επ αυτον

πνευµα κυριου εν τη εκκλησια

15. και ειπεν ακουσατε πας ιουδα και οι κατο-

ικουντες ιερουσαληµ και ο ϐασιλευς ιωσαφατ
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ταδε λεγει κυριος υµιν αυτοις µη ϕοβεισχε µηδε

πτοηχητε απο προσωπου του οςλου του πολλου

τουτου οτι ους υµιν εστιν η παραταξις αλλ η τω

χεω

16. αυριον καταβητε επ αυτους ιδου αναβα-

ινουσιν κατα την αναβασιν ασας και ευρησετε

αυτους επ ακρου ποταµου της ερηµου ιεριηλ

17. ους υµιν εστιν πολεµησαι ταυτα συνετε και

ιδετε την σωτηριαν κυριου µεχ υµων ιουδα και

ιερουσαληµ µη ϕοβεισχε µηδε πτοηχητε αυριον

εξελχειν εις απαντησιν αυτοις και κυριος µεχ

υµων

18. και κυψας ιωσαφατ επι προσωπον αυτου

και πας ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ

επεσαν εναντι κυριου προσκυνησαι κυριω

19. και ανεστησαν οι λευιται απο των υιων

κααχ και απο των υιων κορε αινειν κυριω χεω

ισραηλ εν ϕωνη µεγαλη εις υψος

20. και ωρχρισαν πρωι και εξηλχον εις την

ερηµον χεκωε και εν τω εξελχειν εστη ιωσα-

ϕατ και εβοησεν και ειπεν ακουσατε µου ιουδα

και οι κατοικουντες εν ιερουσαληµ εµπιστευ-

σατε εν κυριω χεω υµων και εµπιστευχησεσχε

εµπιστευσατε εν προφητη αυτου και ευοδωχη-

σεσχε

21. και εβουλευσατο µετα του λαου και εστη-

σεν ψαλτωδους και αινουντας εξοµολογεισχαι

και αινειν τα αγια εν τω εξελχειν εµπροσχεν της

δυναµεως και ελεγον εξοµολογεισχε τω κυριω

οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

22. και εν τω αρξασχαι της αινεσεως αυτου

της εξοµολογησεως εδωκεν κυριος πολεµειν το-

υς υιους αµµων επι µωαβ και ορος σηιρ τους

εξελχοντας επι ιουδαν και ετροπωχησαν

23. και ανεστησαν οι υιοι αµµων και µωαβ επι

τους κατοικουντας ορος σηιρ εξολεχρευσαι και

εκτριψαι και ως συνετελεσαν τους κατοικουν-

τας σηιρ ανεστησαν εις αλληλους του εξολε-

χρευχηναι

24. και ιουδας ηλχεν επι την σκοπιαν της ερη-

µου και επεβλεψεν και ειδεν το πληχος και

ιδου παντες νεκροι πεπτωκοτες επι της γης ουκ

ην σωζοµενος

25. και ηλχεν ιωσαφατ και ο λαος αυτου σκυ-

λευσαι τα σκυλα αυτων και ευρον κτηνη πολλα

και αποσκευην και σκυλα και σκευη επιχυµη-

τα και εσκυλευσαν εαυτοις και εγενοντο ηµεραι

τρεις σκυλευοντων αυτων τα σκυλα οτι πολλα

ην

26. και τη ηµερα τη τεταρτη επισυνηςχησαν

εις τον αυλωνα της ευλογιας εκει γαρ ηυλο-

γησαν τον κυριον δια τουτο εκαλεσαν το ονο-

µα του τοπου εκεινου κοιλας ευλογιας εως της

ηµερας ταυτης

27. και επεστρεψεν πας ανηρ ιουδα εις ιερο-

υσαληµ και ιωσαφατ ηγουµενος αυτων εν ευ-

ϕροσυνη µεγαλη οτι ευφρανεν αυτους κυριος

απο των εςχρων αυτων

28. και εισηλχον εις ιερουσαληµ εν ναβλα-

ις και εν κινυραις και εν σαλπιγξιν εις οικον

κυριου

29. και εγενετο εκστασις κυριου επι πασας

τας ϐασιλειας της γης εν τω ακουσαι αυτους

οτι επολεµησεν κυριος προς τους υπεναντιους

ισραηλ

30. και ειρηνευσεν η ϐασιλεια ιωσαφατ και

κατεπαυσεν αυτω ο χεος αυτου κυκλοχεν

31. και εβασιλευσεν ιωσαφατ επι τον ιουδαν

ετων τριακοντα πεντε εν τω ϐασιλευσαι αυ-

τον και εικοσι πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερο-

υσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αζουβα χυ-

γατηρ σαλι

32. και επορευχη εν ταις οδοις του πατρος

αυτου ασα και ουκ εξεκλινεν του ποιησαι το

ευχες ενωπιον κυριου

33. αλλα τα υψηλα ετι υπηρςεν και ετι ο λαος

ου κατευχυνεν την καρδιαν προς κυριον χεον

των πατερων αυτων

34. και οι λοιποι λογοι ιωσαφατ οι πρωτοι και

οι εσςατοι ιδου γεγραµµενοι εν λογοις ιου του

ανανι ος κατεγραψεν ϐιβλιον ϐασιλεων ισραηλ

35. και µετα ταυτα εκοινωνησεν ιωσαφατ ϐα-

σιλευς ιουδα προς οςοζιαν ϐασιλεα ισραηλ και

ουτος ηνοµησεν

36. εν τω ποιησαι και πορευχηναι προς αυτον

του ποιησαι πλοια του πορευχηναι εις χαρσις

και εποιησεν πλοια εν γασιωνγαβερ

37. και επροφητευσεν ελιεζερ ο του δωδια απο

µαρισης επι ιωσαφατ λεγων ως εφιλιασας τω

οςοζια εχραυσεν κυριος το εργον σου και συ-

νετριβη τα πλοια σου και ουκ εδυνασχη του

πορευχηναι εις χαρσις
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Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-2krn21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και εκοιµηχη ιωσαφατ µετα των πα-

τερων αυτου και εταφη παρα τοις πατρασιν αυ-

του εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωραµ υιος

αυτου αντ αυτου

2. και αυτω αδελφοι υιοι ιωσαφατ εξ αζαριας

και ιιηλ και Ϲαςαριας και αζαριας και µιςαηλ

και σαφατιας παντες ουτοι υιοι ιωσαφατ ϐασι-

λεως ιουδα

3. και εδωκεν αυτοις ο πατηρ αυτων δοµατα

πολλα αργυριον και ςρυσιον και οπλα µετα πο-

λεων τετειςισµενων εν ιουδα και την ϐασιλειαν

εδωκεν τω ιωραµ οτι ουτος ο πρωτοτοκος

4. και ανεστη ιωραµ επι την ϐασιλειαν αυ-

του και εκραταιωχη και απεκτεινεν παντας το-

υς αδελφους αυτου εν ϱοµφαια και απο των

αρςοντων ισραηλ

5. οντος αυτου τριακοντα και δυο ετων κατε-

στη ιωραµ επι την ϐασιλειαν αυτου και οκτω

ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

6. και επορευχη εν οδω ϐασιλεων ισραηλ ως

εποιησεν οικος αςααβ οτι χυγατηρ αςααβ ην

αυτου γυνη και εποιησεν το πονηρον εναντιον

κυριου

7. και ουκ εβουλετο κυριος εξολεχρευσαι τον

οικον δαυιδ δια την διαχηκην ην διεχετο τω

δαυιδ και ως ειπεν αυτω δουναι αυτω λυςνον

και τοις υιοις αυτου πασας τας ηµερας

8. εν ταις ηµεραις εκειναις απεστη εδωµ απο

του ιουδα και εβασιλευσαν εφ εαυτους ϐασιλεα

9. και ωςετο ιωραµ µετα των αρςοντων και

πασα η ιππος µετ αυτου και εγενετο και ηγερχη

νυκτος και επαταξεν εδωµ τον κυκλουντα αυ-

τον και τους αρςοντας των αρµατων και εφυγεν

ο λαος εις τα σκηνωµατα αυτων

10. και απεστη απο ιουδα εδωµ εως της ηµε-

ϱας ταυτης τοτε απεστη λοµνα εν τω καιρω εκε-

ινω απο ςειρος αυτου οτι εγκατελιπεν κυριον

χεον των πατερων αυτου

11. και γαρ αυτος εποιησεν υψηλα εν πολεσιν

ιουδα και εξεπορνευσεν τους κατοικουντας εν

ιερουσαληµ και απεπλανησεν τον ιουδαν

12. και ηλχεν αυτω εγγραφη παρα ηλιου του

προφητου λεγων ταδε λεγει κυριος ο χεος δαυ-

ιδ του πατρος σου ανχ ων ουκ επορευχης εν

οδω ιωσαφατ του πατρος σου και εν οδοις ασα

ϐασιλεως ιουδα

13. και επορευχης εν οδοις ϐασιλεων ισραηλ

και εξεπορνευσας τον ιουδαν και τους κατοικο-

υντας εν ιερουσαληµ ως εξεπορνευσεν οικος

αςααβ και τους αδελφους σου υιους του πατρος

σου τους αγαχους υπερ σε απεκτεινας

14. ιδου κυριος παταξει σε πληγην µεγαλην

εν τω λαω σου και εν τοις υιοις σου και εν γυ-

ναιξιν σου και εν παση τη αποσκευη σου

15. και συ εν µαλακια πονηρα εν νοσω κο-

ιλιας εως ου εξελχη η κοιλια σου µετα της µα-

λακιας εξ ηµερων εις ηµερας

16. και επηγειρεν κυριος επι ιωραµ τους αλ-

λοφυλους και τους αραβας και τους οµορους

των αιχιοπων

17. και ανεβησαν επι ιουδαν και κατεδυνα-

στευον και απεστρεψαν πασαν την αποσκευην

ην ευρον εν οικω του ϐασιλεως και τους υιους

αυτου και τας χυγατερας αυτου και ου κατελε-

ιφχη αυτω υιος αλλ η οςοζιας ο µικροτατος των

υιων αυτου

18. και µετα ταυτα παντα επαταξεν αυτον κυ-

ϱιος εις την κοιλιαν µαλακια εν η ουκ εστιν

ιατρεια

19. και εγενετο εξ ηµερων εις ηµερας και ως

ηλχεν καιρος των ηµερων ηµερας δυο εξηλχεν

η κοιλια αυτου µετα της νοσου και απεχανεν εν

µαλακια πονηρα και ουκ εποιησεν ο λαος αυ-

του εκφοραν καχως εκφοραν πατερων αυτου

20. ην τριακοντα και δυο ετων οτε εβασιλευ-

σεν και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

και επορευχη εν ουκ επαινω και εταφη εν πολει

δαυιδ και ουκ εν ταφοις των ϐασιλεων

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-2krn22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και εβασιλευσαν οι κατοικουντες εν ιε-

ϱουσαληµ τον οςοζιαν υιον αυτου τον µικρον

αντ αυτου οτι παντας τους πρεσβυτερους απεκ-

τεινεν το ληστηριον το επελχον επ αυτους οι

αραβες και οι αλιµαζονεις και εβασιλευσεν

οςοζιας υιος ιωραµ ϐασιλεως ιουδα

480 L R Biblia Grecka



2 Księga Kronik L R Rozdział 23

2. ων εικοσι ετων οςοζιας εβασιλευσεν και

ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και

ονοµα τη µητρι αυτου γοχολια χυγατηρ αµβρι

3. και ουτος επορευχη εν οδω οικου αςααβ οτι

µητηρ αυτου ην συµβουλος του αµαρτανειν

4. και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου

ως οικος αςααβ οτι αυτοι ησαν αυτω µετα το

αποχανειν τον πατερα αυτου συµβουλοι του

εξολεχρευσαι αυτον

5. και εν ταις ϐουλαις αυτων επορευχη και

επορευχη µετα ιωραµ υιου αςααβ εις πολεµον

επι αζαηλ ϐασιλεα συριας εις ϱαµα γαλααδ και

επαταξαν οι τοξοται τον ιωραµ

6. και επεστρεψεν ιωραµ του ιατρευχηναι εις

ιεζραελ απο των πληγων ων επαταξαν αυτον

οι συροι εν ϱαµα εν τω πολεµειν αυτον προς

αζαηλ ϐασιλεα συριας και οςοζιας υιος ιωραµ

ϐασιλευς ιουδα κατεβη χεασασχαι τον ιωραµ

υιον αςααβ εις ιεζραελ οτι ηρρωστει

7. και παρα του χεου εγενετο καταστροφη οςο-

Ϲια ελχειν προς ιωραµ και εν τω ελχειν αυτον

εξηλχεν µετ αυτου ιωραµ προς ιου υιον ναµεσσι

ςριστον κυριου τον οικον αςααβ

8. και εγενετο ως εξεδικησεν ιου τον οικον

αςααβ και ευρεν τους αρςοντας ιουδα και τους

αδελφους οςοζια λειτουργουντας τω οςοζια και

απεκτεινεν αυτους

9. και ειπεν του Ϲητησαι τον οςοζιαν και κα-

τελαβον αυτον ιατρευοµενον εν σαµαρεια και

ηγαγον αυτον προς ιου και απεκτεινεν αυτον

και εχαψαν αυτον οτι ειπαν υιος ιωσαφατ εστιν

ος εζητησεν τον κυριον εν ολη καρδια αυτου

και ουκ ην εν οικω οςοζια κατισςυσαι δυναµιν

περι της ϐασιλειας

10. και γοχολια η µητηρ οςοζια ειδεν οτι τε-

χνηκεν αυτης ο υιος και ηγερχη και απωλεσεν

παν το σπερµα της ϐασιλειας εν οικω ιουδα

11. και ελαβεν ιωσαβεχ η χυγατηρ του ϐασι-

λεως τον ιωας υιον οςοζια και εκλεψεν αυτον

εκ µεσου υιων του ϐασιλεως των χανατουµενων

και εδωκεν αυτον και την τροφον αυτου εις τα-

µιειον των κλινων και εκρυψεν αυτον ιωσαβεχ

χυγατηρ του ϐασιλεως ιωραµ αδελφη οςοζιου

γυνη ιωδαε του ιερεως και εκρυψεν αυτον απο

προσωπου γοχολιας και ουκ απεκτεινεν αυτον

12. και ην µετ αυτης εν οικω του χεου κατα-

κεκρυµµενος εξ ετη και γοχολια εβασιλευσεν

επι της γης

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-2krn23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και εν τω ετει τω εβδοµω εκραταιωσεν

ιωδαε και ελαβεν τους εκατονταρςους τον αζα-

ϱιαν υιον ιωραµ και τον ισµαηλ υιον ιωαναν

και τον αζαριαν υιον ωβηδ και τον µαασαιαν

υιον αδαια και τον ελισαφαν υιον Ϲαςαρια µετ

αυτου εις οικον

2. και εκυκλωσαν τον ιουδαν και συνηγαγον

τους λευιτας εκ πασων των πολεων ιουδα και

αρςοντας πατριων του ισραηλ και ηλχον εις ιε-

ϱουσαληµ

3. και διεχεντο πασα εκκλησια ιουδα διαχη-

κην εν οικω του χεου µετα του ϐασιλεως και

εδειξεν αυτοις τον υιον του ϐασιλεως και ειπεν

αυτοις ιδου ο υιος του ϐασιλεως ϐασιλευσατω

καχως ελαλησεν κυριος επι τον οικον δαυιδ

4. νυν ο λογος ουτος ον ποιησετε το τριτον

εξ υµων εισπορευεσχωσαν το σαββατον των ιε-

ϱεων και των λευιτων και εις τας πυλας των

εισοδων

5. και το τριτον εν οικω του ϐασιλεως και το

τριτον εν τη πυλη τη µεση και πας ο λαος εν

αυλαις οικου κυριου

6. και µη εισελχετω εις οικον κυριου εαν µη οι

ιερεις και οι λευιται και οι λειτουργουντες των

λευιτων αυτοι εισελευσονται οτι αγιοι εισιν και

πας ο λαος ϕυλασσετω ϕυλακας κυριου

7. και κυκλωσουσιν οι λευιται τον ϐασιλεα

κυκλω ανδρος σκευος εν ςειρι αυτου και ο

εισπορευοµενος εις τον οικον αποχανειται και

εσονται µετα του ϐασιλεως εισπορευοµενου και

εκπορευοµενου

8. και εποιησαν οι λευιται και πας ιουδα κατα

παντα οσα ενετειλατο ιωδαε ο ιερευς και ελα-

ϐον εκαστος τους ανδρας αυτου απ αρςης του

σαββατου εως εξοδου του σαββατου οτι ου κα-

τελυσεν ιωδαε τας εφηµεριας

9. και εδωκεν τας µαςαιρας και τους χυρεους

και τα οπλα α ην του ϐασιλεως δαυιδ εν οικω

του χεου

10. και εστησεν παντα τον λαον εκαστον εν

τοις οπλοις αυτου απο της ωµιας του οικου της

δεξιας εως της ωµιας της αριστερας του χυσια-

στηριου και του οικου επι τον ϐασιλεα κυκλω
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11. και εξηγαγεν τον υιον του ϐασιλεως και

εδωκεν επ αυτον το ϐασιλειον και τα µαρτυρια

και εβασιλευσαν και εςρισαν αυτον ιωδαε και

οι υιοι αυτου και ειπαν Ϲητω ο ϐασιλευς

12. και ηκουσεν γοχολια την ϕωνην του λαου

των τρεςοντων και εξοµολογουµενων και αινο-

υντων τον ϐασιλεα και εισηλχεν προς τον ϐα-

σιλεα εις οικον κυριου

13. και ειδεν και ιδου ο ϐασιλευς επι της στα-

σεως αυτου και επι της εισοδου οι αρςοντες και

αι σαλπιγγες περι τον ϐασιλεα και πας ο λαος

ηυφρανχη και εσαλπισαν εν ταις σαλπιγξιν και

οι αδοντες εν τοις οργανοις ωδοι και υµνουντες

αινον και διερρηξεν γοχολια την στολην αυτης

και εβοησεν και ειπεν επιτιχεµενοι επιτιχεσχε

14. και εξηλχεν ιωδαε ο ιερευς και ενετειλα-

το ιωδαε ο ιερευς τοις εκατονταρςοις και τοις

αρςηγοις της δυναµεως και ειπεν αυτοις εκβα-

λετε αυτην εκτος του οικου και εισελχατε οπισω

αυτης και αποχανετω µαςαιρα οτι ειπεν ο ιερευς

µη αποχανετω εν οικω κυριου

15. και εδωκαν αυτη ανεσιν και διηλχεν δια

της πυλης των ιππεων του οικου του ϐασιλεως

και εχανατωσαν αυτην εκει

16. και διεχετο ιωδαε διαχηκην ανα µεσον αυ-

του και του λαου και του ϐασιλεως ειναι λαον

τω κυριω

17. και εισηλχεν πας ο λαος της γης εις οικον

ϐααλ και κατεσπασαν αυτον και τα χυσιαστη-

ϱια και τα ειδωλα αυτου ελεπτυναν και τον µα-

τχαν ιερεα της ϐααλ εχανατωσαν εναντιον των

χυσιαστηριων αυτου

18. και ενεςειρησεν ιωδαε ο ιερευς τα εργα

οικου κυριου δια ςειρος ιερεων και λευιτων και

ανεστησεν τας εφηµεριας των ιερεων και των

λευιτων ας διεστειλεν δαυιδ επι τον οικον κυ-

ϱιου και ανενεγκαι ολοκαυτωµατα κυριω κα-

χως γεγραπται εν νοµω µωυση εν ευφροσυνη

και εν ωδαις δια ςειρος δαυιδ

19. και εστησαν οι πυλωροι επι τας πυλας

οικου κυριου και ουκ εισελευσεται ακαχαρτος

εις παν πραγµα

20. και ελαβεν τους πατριαρςας και τους δυ-

νατους και τους αρςοντας του λαου και παντα

τον λαον της γης και ανεβιβασαν τον ϐασιλεα

εις οικον κυριου και εισηλχεν δια της πυλης

της εσωτερας εις τον οικον του ϐασιλεως και

εκαχισαν τον ϐασιλεα επι τον χρονον της ϐα-

σιλειας

21. και ηυφρανχη πας ο λαος της γης και η

πολις ησυςασεν και την γοχολιαν εχανατωσαν

µαςαιρα

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-2krn24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 ων επτα ετων ιωας εν τω ϐασιλευσαι αυ-

τον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν εν ιε-

ϱουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου σαβια εκ

ϐηρσαβεε

2. και εποιησεν ιωας το ευχες ενωπιον κυριου

πασας τας ηµερας ιωδαε του ιερεως

3. και ελαβεν αυτω ιωδαε γυναικας δυο και

εγεννησεν υιους και χυγατερας

4. και εγενετο µετα ταυτα και εγενετο επι καρ-

διαν ιωας επισκευασαι τον οικον κυριου

5. και συνηγαγεν τους ιερεις και τους λευ-

ιτας και ειπεν αυτοις εξελχατε εις τας πολεις

ιουδα και συναγαγετε απο παντος ισραηλ αρ-

γυριον κατισςυσαι τον οικον κυριου ενιαυτον

κατ ενιαυτον και σπευσατε λαλησαι και ουκ

εσπευσαν οι λευιται

6. και εκαλεσεν ο ϐασιλευς ιωας τον ιωδαε

τον αρςοντα και ειπεν αυτω δια τι ουκ επε-

σκεψω περι των λευιτων του εισενεγκαι απο ιο-

υδα και ιερουσαληµ το κεκριµενον υπο µωυση

ανχρωπου του χεου οτε εξεκκλησιασεν τον

ισραηλ εις την σκηνην του µαρτυριου

7. οτι γοχολια ην η ανοµος και οι υιοι αυτης

κατεσπασαν τον οικον του χεου και γαρ τα αγια

οικου κυριου εποιησαν ταις ϐααλιµ

8. και ειπεν ο ϐασιλευς γενηχητω γλωσσοκο-

µον και τεχητω εν πυλη οικου κυριου εξω

9. και κηρυξατωσαν εν ιουδα και εν ιερο-

υσαληµ εισενεγκαι κυριω καχως ειπεν µωυσης

παις του χεου επι τον ισραηλ εν τη ερηµω

10. και εδωκαν παντες αρςοντες και πας ο

λαος και εισεφερον και ενεβαλλον εις το γλωσ-

σοκοµον εως ου επληρωχη

11. και εγενετο ως εισεφερον το γλωσσοκοµον

προς τους προστατας του ϐασιλεως δια ςειρος

των λευιτων και ως ειδον οτι επλεονασεν το αρ-

γυριον και ηλχεν ο γραµµατευς του ϐασιλεως
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και ο προστατης του ιερεως του µεγαλου και

εξεκενωσαν το γλωσσοκοµον και κατεστησαν

εις τον τοπον αυτου ουτως εποιουν ηµεραν εξ

ηµερας και συνηγαγον αργυριον πολυ

12. και εδωκεν αυτο ο ϐασιλευς και ιωδαε ο

ιερευς τοις ποιουσιν τα εργα εις την εργασιαν

οικου κυριου και εµισχουντο λατοµους και τεκ-

τονας επισκευασαι τον οικον κυριου και ςαλκε-

ις σιδηρου και ςαλκου επισκευασαι τον οικον

κυριου

13. και εποιουν οι ποιουντες τα εργα και

ανεβη µηκος των εργων εν ςερσιν αυτων και

ανεστησαν τον οικον κυριου επι την στασιν αυ-

του και ενισςυσαν

14. και ως συνετελεσαν ηνεγκαν προς τον

ϐασιλεα και προς ιωδαε το καταλοιπον του

αργυριου και εποιησαν σκευη εις οικον κυ-

ϱιου σκευη λειτουργικα ολοκαυτωµατων και

χυισκας ςρυσας και αργυρας και ανηνεγκαν

ολοκαυτωσεις εν οικω κυριου δια παντος πα-

σας τας ηµερας ιωδαε

15. και εγηρασεν ιωδαε πληρης ηµερων και

ετελευτησεν ων εκατον και τριακοντα ετων εν

τω τελευταν αυτον

16. και εχαψαν αυτον εν πολει δαυιδ µετα

των ϐασιλεων οτι εποιησεν αγαχωσυνην µετα

ισραηλ και µετα του χεου και του οικου αυτου

17. και εγενετο µετα την τελευτην ιωδαε ειση-

λχον οι αρςοντες ιουδα και προσεκυνησαν τον

ϐασιλεα τοτε επηκουσεν αυτοις ο ϐασιλευς

18. και εγκατελιπον τον κυριον χεον των πα-

τερων αυτων και εδουλευον ταις ασταρταις και

τοις ειδωλοις και εγενετο οργη επι ιουδαν και

επι ιερουσαληµ εν τη ηµερα ταυτη

19. και απεστειλεν προς αυτους προφητας

επιστρεψαι προς κυριον και ουκ ηκουσαν και

διεµαρτυραντο αυτοις και ουκ ηκουσαν

20. και πνευµα χεου ενεδυσεν τον αζαριαν τον

του ιωδαε τον ιερεα και ανεστη επανω του λαου

και ειπεν ταδε λεγει κυριος τι παραπορευεσχε

τας εντολας κυριου και ουκ ευοδωχησεσχε οτι

εγκατελιπετε τον κυριον και εγκαταλειψει υµας

21. και επεχεντο αυτω και ελιχοβολησαν αυ-

τον δι εντολης ιωας του ϐασιλεως εν αυλη

οικου κυριου

22. και ουκ εµνησχη ιωας του ελεους ου επο-

ιησεν µετ αυτου ιωδαε ο πατηρ αυτου και εχα-

νατωσεν τον υιον αυτου και ως απεχνησκεν

ειπεν ιδοι κυριος και κρινατω

23. και εγενετο µετα την συντελειαν του ενιαυ-

του ανεβη επ αυτον δυναµις συριας και ηλχεν

επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ και κατεφχειραν

παντας τους αρςοντας του λαου εν τω λαω και

παντα τα σκυλα αυτων απεστειλαν τω ϐασιλει

δαµασκου

24. οτι εν ολιγοις ανδρασιν παρεγενετο δυνα-

µις συριας και ο χεος παρεδωκεν εις τας ςειρας

αυτων δυναµιν πολλην σφοδρα οτι εγκατελι-

πον κυριον χεον των πατερων αυτων και µετα

ιωας εποιησεν κριµατα

25. και µετα το απελχειν αυτους απ αυτου εν

τω εγκαταλιπειν αυτον εν µαλακιαις µεγαλαις

και επεχεντο αυτω οι παιδες αυτου εν αιµασιν

υιου ιωδαε του ιερεως και εχανατωσαν αυτον

επι της κλινης αυτου και απεχανεν και εχαψαν

αυτον εν πολει δαυιδ και ουκ εχαψαν αυτον εν

τω ταφω των ϐασιλεων

26. και οι επιχεµενοι επ αυτον Ϲαβεδ ο του

σαµαχ ο αµµανιτης και ιωζαβεδ ο του σοµαρωχ

ο µωαβιτης

27. και οι υιοι αυτου παντες και προσηλχον

αυτω οι πεντε και τα λοιπα ιδου γεγραµµενα

επι την γραφην των ϐασιλεων και εβασιλευσεν

αµασιας υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-2krn25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 ων πεντε και εικοσι ετων εβασιλευσεν

αµασιας και εικοσι εννεα ετη εβασιλευσεν εν

ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιωαδεν

απο ιερουσαληµ

2. και εποιησεν το ευχες ενωπιον κυριου αλλ

ουκ εν καρδια πληρει

3. και εγενετο ως κατεστη η ϐασιλεια εν ςειρι

αυτου και εχανατωσεν τους παιδας αυτου τους

ϕονευσαντας τον ϐασιλεα πατερα αυτου

4. και τους υιους αυτων ουκ απεκτεινεν κα-

τα την διαχηκην του νοµου κυριου καχως γε-

γραπται ως ενετειλατο κυριος λεγων ουκ απο-

χανουνται πατερες υπερ τεκνων και υιοι ουκ
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αποχανουνται υπερ πατερων αλλ η εκαστος τη

εαυτου αµαρτια αποχανουνται

5. και συνηγαγεν αµασιας τον οικον ιουδα και

ανεστησεν αυτους κατ οικους πατριων αυτων

εις ςιλιαρςους και εκατονταρςους εν παντι ιο-

υδα και ιερουσαληµ και ηριχµησεν αυτους απο

εικοσαετους και επανω και ευρεν αυτους τρια-

κοσιας ςιλιαδας δυνατους εξελχειν εις πολε-

µον κρατουντας δορυ και χυρεον

6. και εµισχωσατο απο ισραηλ εκατον ςιλια-

δας δυνατους ισςυι εκατον ταλαντων αργυριου

7. και ανχρωπος του χεου ηλχεν προς αυτον

λεγων ϐασιλευ ου πορευσεται µετα σου δυνα-

µις ισραηλ οτι ουκ εστιν κυριος µετα ισραηλ

παντων των υιων εφραιµ

8. οτι εαν υπολαβης κατισςυσαι εν τουτοις και

τροπωσεται σε κυριος εναντιον των εςχρων οτι

εστιν παρα κυριου και ισςυσαι και τροπωσα-

σχαι

9. και ειπεν αµασιας τω ανχρωπω του χεου

και τι ποιησω τα εκατον ταλαντα α εδωκα τη

δυναµει ισραηλ και ειπεν ο ανχρωπος του χεου

εστιν τω κυριω δουναι σοι πλειστα τουτων

10. και διεςωρισεν αµασιας τη δυναµει τη

ελχουση προς αυτον απο εφραιµ απελχειν εις

τον τοπον αυτων και εχυµωχησαν σφοδρα επι

ιουδαν και επεστρεψαν εις τον τοπον αυτων εν

οργη χυµου

11. και αµασιας κατισςυσεν και παρελαβεν

τον λαον αυτου και επορευχη εις την κοιλαδα

των αλων και επαταξεν εκει τους υιους σηιρ

δεκα ςιλιαδας

12. και δεκα ςιλιαδας εζωγρησαν οι υιοι ιουδα

και εφερον αυτους επι το ακρον του κρηµνου

και κατεκρηµνιζον αυτους απο του ακρου του

κρηµνου και παντες διερρηγνυντο

13. και οι υιοι της δυναµεως ους απεστρεψεν

αµασιας του µη πορευχηναι µετ αυτου εις πολε-

µον και επεχεντο επι τας πολεις ιουδα απο σα-

µαρειας εως ϐαιχωρων και επαταξαν εν αυτοις

τρεις ςιλιαδας και εσκυλευσαν σκυλα πολλα

14. και εγενετο µετα το ελχειν αµασιαν πατα-

ξαντα την ιδουµαιαν και ηνεγκεν προς αυτους

τους χεους υιων σηιρ και εστησεν αυτους εαυτω

εις χεους και εναντιον αυτων προσεκυνει και

αυτοις αυτος εχυεν

15. και εγενετο οργη κυριου επι αµασιαν και

απεστειλεν αυτω προφητας και ειπαν αυτω τι

εζητησας τους χεους του λαου οι ουκ εξειλαντο

τον λαον αυτων εκ ςειρος σου

16. και εγενετο εν τω λαλησαι αυτω και ειπεν

αυτω µη συµβουλον του ϐασιλεως δεδωκα σε

προσεςε µη µαστιγωχης και εσιωπησεν ο προ-

ϕητης και ειπεν οτι γινωσκω οτι εβουλετο επι

σοι του καταφχειραι σε οτι εποιησας τουτο και

ουκ επηκουσας της συµβουλιας µου

17. και εβουλευσατο αµασιας και απεστειλεν

προς ιωας υιον ιωαςαζ υιου ιου ϐασιλεα ισραηλ

λεγων δευρο οφχωµεν προσωποις

18. και απεστειλεν ιωας ϐασιλευς ισραηλ

προς αµασιαν ϐασιλεα ιουδα λεγων ο αςους

ο εν τω λιβανω απεστειλεν προς την κεδρον

την εν τω λιβανω λεγων δος την χυγατερα σου

τω υιω µου εις γυναικα και ιδου ελευσεται τα

χηρια του αγρου τα εν τω λιβανω και ηλχαν τα

χηρια και κατεπατησαν τον αςους

19. ειπας ιδου επαταξας την ιδουµαιαν και

επαιρει σε η καρδια η ϐαρεια νυν καχησο εν

οικω σου και ινα τι συµβαλλεις εν κακια και

πεση συ και ιουδας µετα σου

20. και ουκ ηκουσεν αµασιας οτι παρα κυ-

ϱιου εγενετο του παραδουναι αυτον εις ςειρας

οτι εξεζητησεν τους χεους των ιδουµαιων

21. και ανεβη ιωας ϐασιλευς ισραηλ και

ωφχησαν αλληλοις αυτος και αµασιας ϐασι-

λευς ιουδα εν ϐαιχσαµυς η εστιν του ιουδα

22. και ετροπωχη ιουδας κατα προσωπον

ισραηλ και εφυγεν εκαστος εις το σκηνωµα

23. και τον αµασιαν ϐασιλεα ιουδα τον του

ιωας κατελαβεν ιωας ϐασιλευς ισραηλ εν ϐα-

ιχσαµυς και εισηγαγεν αυτον εις ιερουσαληµ

και κατεσπασεν απο του τειςους ιερουσαληµ

απο πυλης εφραιµ εως πυλης γωνιας τετρακο-

σιους πηςεις

24. και παν το ςρυσιον και το αργυριον και

παντα τα σκευη τα ευρεχεντα εν οικω κυ-

ϱιου και παρα τω αβδεδοµ και τους χησαυρους

οικου του ϐασιλεως και τους υιους των συµµι-

ξεων και επεστρεψεν εις σαµαρειαν

25. και εζησεν αµασιας ο του ιωας ϐασιλευς

ιουδα µετα το αποχανειν ιωας τον του ιωαςαζ

ϐασιλεα ισραηλ ετη δεκα πεντε
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26. και οι λοιποι λογοι αµασιου οι πρωτοι και

οι εσςατοι ουκ ιδου γεγραµµενοι επι ϐιβλιου ϐα-

σιλεων ιουδα και ισραηλ

27. και εν τω καιρω ω απεστη αµασιας απο

κυριου και επεχεντο αυτω επιχεσιν και εφυγεν

απο ιερουσαληµ εις λαςις και απεστειλαν κατο-

πισχεν αυτου εις λαςις και εχανατωσαν αυτον

εκει

28. και ανελαβον αυτον επι των ιππων και

εχαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πο-

λει δαυιδ

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-2krn26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 και ελαβεν πας ο λαος της γης τον οζιαν

και αυτος δεκα και εξ ετων και εβασιλευσαν

αυτον αντι του πατρος αυτου αµασιου

2. αυτος ωκοδοµησεν την αιλαχ αυτος επε-

στρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το κοιµηχηναι τον

ϐασιλεα µετα των πατερων αυτου

3. υιος δεκα εξ ετων εβασιλευσεν οζιας και

πεντηκοντα και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερο-

υσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ςαλια απο

ιερουσαληµ

4. και εποιησεν το ευχες ενωπιον κυριου κατα

παντα οσα εποιησεν αµασιας ο πατηρ αυτου

5. και ην εκζητων τον κυριον εν ταις ηµερα-

ις Ϲαςαριου του συνιοντος εν ϕοβω κυριου και

εν ταις ηµεραις αυτου εζητησεν τον κυριον και

ευοδωσεν αυτω κυριος

6. και εξηλχεν και επολεµησεν προς τους αλ-

λοφυλους και κατεσπασεν τα τειςη γεχ και τα

τειςη ιαβνη και τα τειςη αζωτου και ωκοδοµησεν

πολεις αζωτου και εν τοις αλλοφυλοις

7. και κατισςυσεν αυτον κυριος επι τους αλλο-

ϕυλους και επι τους αραβας τους κατοικουντας

επι της πετρας και επι τους µιναιους

8. και εδωκαν οι µιναιοι δωρα τω οζια και ην

το ονοµα αυτου εως εισοδου αιγυπτου οτι κατι-

σςυσεν εως ανω

9. και ωκοδοµησεν οζιας πυργους εν ιερο-

υσαληµ και επι την πυλην της γωνιας και επι

την πυλην της ϕαραγγος και επι των γωνιων και

κατισςυσεν

10. και ωκοδοµησεν πυργους εν τη ερηµω

και ελατοµησεν λακκους πολλους οτι κτηνη

πολλα υπηρςεν αυτω εν σεφηλα και εν τη πε-

δινη και αµπελουργοι εν τη ορεινη και εν τω

καρµηλω οτι ϕιλογεωργος ην

11. και εγενετο τω οζια δυναµεις ποιουσαι πο-

λεµον και εκπορευοµεναι εις παραταξιν εις αρι-

χµον και ο αριχµος αυτων δια ςειρος ιιηλ του

γραµµατεως και µαασαιου του κριτου δια ςειρος

ανανιου του διαδοςου του ϐασιλεως

12. πας ο αριχµος των πατριαρςων των δυνα-

των εις πολεµον δισςιλιοι εξακοσιοι

13. και µετ αυτων δυναµις πολεµικη τρια-

κοσιαι ςιλιαδες και επτακισςιλιοι πεντακοσιοι

ουτοι οι ποιουντες πολεµον εν δυναµει ισςυος

ϐοηχησαι τω ϐασιλει επι τους υπεναντιους

14. και ητοιµαζεν αυτοις οζιας παση τη δυνα-

µει χυρεους και δορατα και περικεφαλαιας και

χωρακας και τοξα και σφενδονας εις λιχους

15. και εποιησεν εν ιερουσαληµ µηςανας

µεµηςανευµενας λογιστου του ειναι επι των

πυργων και επι των γωνιων ϐαλλειν ϐελεσιν

και λιχοις µεγαλοις και ηκουσχη η κατασκευη

αυτων εως πορρω οτι εχαυµαστωχη του ϐο-

ηχηχηναι εως ου κατισςυσεν

16. και ως κατισςυσεν υψωχη η καρδια αυτου

του καταφχειραι και ηδικησεν εν κυριω χεω

αυτου και εισηλχεν εις τον ναον κυριου χυµια-

σαι επι το χυσιαστηριον των χυµιαµατων

17. και εισηλχεν οπισω αυτου αζαριας ο ιε-

ϱευς και µετ αυτου ιερεις του κυριου ογδοηκον-

τα υιοι δυνατοι

18. και εστησαν επι οζιαν τον ϐασιλεα και

ειπαν αυτω ου σοι οζια χυµιασαι τω κυριω αλλ

η τοις ιερευσιν υιοις ααρων τοις ηγιασµενοις χυ-

µιασαι εξελχε εκ του αγιασµατος οτι απεστης

απο κυριου και ουκ εσται σοι τουτο εις δοξαν

παρα κυριου χεου

19. και εχυµωχη οζιας και εν τη ςειρι αυτου το

χυµιατηριον του χυµιασαι εν τω ναω και εν τω

χυµωχηναι αυτον προς τους ιερεις και η λεπρα

ανετειλεν εν τω µετωπω αυτου εναντιον των ιε-

ϱεων εν οικω κυριου επανω του χυσιαστηριου

των χυµιαµατων

20. και επεστρεψεν επ αυτον ο ιερευς ο πρω-

τος και οι ιερεις και ιδου αυτος λεπρος εν τω µε-

τωπω και κατεσπευσαν αυτον εκειχεν και γαρ
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αυτος εσπευσεν εξελχειν οτι ηλεγξεν αυτον κυ-

ϱιος

21. και ην οζιας ο ϐασιλευς λεπρος εως ηµε-

ϱας της τελευτης αυτου και εν οικω αφφουσωχ

εκαχητο λεπρος οτι απεσςισχη απο οικου κυ-

ϱιου και ιωαχαµ ο υιος αυτου επι της ϐασιλειας

αυτου κρινων τον λαον της γης

22. και οι λοιποι λογοι οζιου οι πρωτοι και οι

εσςατοι γεγραµµενοι υπο ιεσσιου του προφητου

23. και εκοιµηχη οζιας µετα των πατερων αυ-

του και εχαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου

εν τω πεδιω της ταφης των ϐασιλεων οτι ειπαν

οτι λεπρος εστιν και εβασιλευσεν ιωαχαµ υιος

αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-2krn27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 υιος εικοσι πεντε ετων ιωαχαµ εν τω ϐα-

σιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν

ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ιερο-

υσα χυγατηρ σαδωκ

2. και εποιησεν το ευχες ενωπιον κυριου κατα

παντα οσα εποιησεν οζιας ο πατηρ αυτου αλλ

ουκ εισηλχεν εις τον ναον κυριου και ετι ο λαος

κατεφχειρετο

3. αυτος ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου

την υψηλην και εν τειςει του οφλα ωκοδοµησεν

πολλα

4. και πολεις ωκοδοµησεν εν ορει ιουδα και

εν τοις δρυµοις και οικησεις και πυργους

5. αυτος εµαςεσατο προς ϐασιλεα υιων αµµων

και κατισςυσεν επ αυτον και εδιδουν αυτω οι

υιοι αµµων κατ ενιαυτον εκατον ταλαντα αργυ-

ϱιου και δεκα ςιλιαδας κορων πυρου και κρι-

χων δεκα ςιλιαδας ταυτα εφερεν αυτω ϐασι-

λευς αµµων κατ ενιαυτον εν τω πρωτω ετει και

τω δευτερω και τω τριτω

6. και κατισςυσεν ιωαχαµ οτι ητοιµασεν τας

οδους αυτου εναντι κυριου χεου αυτου

7. και οι λοιποι λογοι ιωαχαµ και ο πολεµος

και αι πραξεις αυτου ιδου γεγραµµενοι επι ϐι-

ϐλιω ϐασιλεων ιουδα και ισραηλ

9. και εκοιµηχη ιωαχαµ µετα των πατερων αυ-

του και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν

αςαζ υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-2krn28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 υιος εικοσι ετων αςαζ εν τω ϐασιλευ-

σαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιε-

ϱουσαληµ και ουκ εποιησεν το ευχες ενωπιον

κυριου ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

2. και επορευχη κατα τας οδους ϐασιλεων

ισραηλ και γαρ γλυπτα εποιησεν τοις ειδωλοις

αυτων

3. και εχυεν εν γαιβενενοµ και διηγεν τα τεκ-

να αυτου δια πυρος κατα τα ϐδελυγµατα των

εχνων ων εξωλεχρευσεν κυριος απο προσωπου

υιων ισραηλ

4. και εχυµια επι των υψηλων και επι των

δωµατων και υποκατω παντος ξυλου αλσωδους

5. και παρεδωκεν αυτον κυριος ο χεος αυτου

δια ςειρος ϐασιλεως συριας και επαταξεν εν

αυτω και ηςµαλωτευσεν εξ αυτων αιςµαλωσιαν

πολλην και ηγαγεν εις δαµασκον και γαρ εις

τας ςειρας ϐασιλεως ισραηλ παρεδωκεν αυτον

και επαταξεν εν αυτω πληγην µεγαλην

6. και απεκτεινεν ϕακεε ο του ϱοµελια ϐασι-

λευς ισραηλ εν ιουδα εν µια ηµερα εκατον εικο-

σι ςιλιαδας ανδρων δυνατων ισςυι εν τω αυτους

καταλιπειν τον κυριον χεον των πατερων αυτων

7. και απεκτεινεν εζεκρι ο δυνατος του εφραιµ

τον µαασαιαν τον υιον του ϐασιλεως και τον

εσδρικαµ ηγουµενον του οικου αυτου και τον

ελκανα τον διαδοςον του ϐασιλεως

8. και ηςµαλωτισαν οι υιοι ισραηλ απο των

αδελφων αυτων τριακοσιας ςιλιαδας γυναικας

υιους και χυγατερας και σκυλα πολλα εσκυ-

λευσαν εξ αυτων και ηνεγκαν τα σκυλα εις σα-

µαρειαν

9. και εκει ην ο προφητης του κυριου ωδηδ

ονοµα αυτω και εξηλχεν εις απαντησιν της δυ-

ναµεως των ερςοµενων εις σαµαρειαν και ειπεν

αυτοις ιδου οργη κυριου χεου των πατερων

υµων επι τον ιουδαν και παρεδωκεν αυτους εις

τας ςειρας υµων και απεκτεινατε εν αυτοις εν

οργη εως των ουρανων εφχακεν

10. και νυν υιους ιουδα και ιερουσαληµ υµεις

λεγετε κατακτησεσχαι εις δουλους και δουλας

ουκ ιδου ειµι µεχ υµων µαρτυρησαι κυριω χεω

υµων
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11. και νυν ακουσατε µου και αποστρεψατε

την αιςµαλωσιαν ην ηςµαλωτευσατε των αδελ-

ϕων υµων οτι οργη χυµου κυριου εφ υµιν

12. και ανεστησαν αρςοντες απο των υιων

εφραιµ ουδια ο του ιωανου και ϐαραςιας ο του

µοσολαµωχ και εζεκιας ο του σελληµ και αµα-

σιας ο του ςοδλι επι τους ερςοµενους απο του

πολεµου

13. και ειπαν αυτοις ου µη εισαγαγητε την αις-

µαλωσιαν ωδε προς ηµας οτι εις το αµαρτανε-

ιν τω κυριω εφ ηµας υµεις λεγετε προσχειναι

επι ταις αµαρτιαις ηµων και επι την αγνοιαν οτι

πολλη η αµαρτια ηµων και οργη χυµου κυριου

επι τον ισραηλ

14. και αφηκαν οι πολεµισται την αιςµαλω-

σιαν και τα σκυλα εναντιον των αρςοντων και

πασης της εκκλησιας

15. και ανεστησαν ανδρες οι επεκληχησαν

εν ονοµατι και αντελαβοντο της αιςµαλωσιας

και παντας τους γυµνους περιεβαλον απο των

σκυλων και ενεδυσαν αυτους και υπεδησαν αυ-

τους και εδωκαν ϕαγειν και αλειψασχαι και αν-

τελαβοντο εν υποζυγιοις παντος ασχενουντος

και κατεστησαν αυτους εις ιεριςω πολιν ϕοινι-

κων προς τους αδελφους αυτων και επεστρεψ-

αν εις σαµαρειαν

16. εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν αςαζ προς

ϐασιλεα ασσουρ ϐοηχησαι αυτω

17. και εν τουτω οτι ιδουµαιοι επεχεντο και

επαταξαν εν ιουδα και ηςµαλωτισαν αιςµαλω-

σιαν

18. και οι αλλοφυλοι επεχεντο επι τας πολεις

της πεδινης και απο λιβος του ιουδα και ελαβον

την ϐαιχσαµυς και την αιλων και την γαδηρωχ

και την σωςω και τας κωµας αυτης και την χαµ-

να και τας κωµας αυτης και την γαµζω και τας

κωµας αυτης και κατωκησαν εκει

19. οτι εταπεινωσεν κυριος τον ιουδαν δι αςαζ

ϐασιλεα ιουδα οτι απεστη αποστασει απο κυ-

ϱιου

20. και ηλχεν επ αυτον χαγλαχφελλασαρ

ϐασιλευς ασσουρ και επαταξεν αυτον

21. και ελαβεν αςαζ τα εν οικω κυριου και

τα εν οικω του ϐασιλεως και των αρςοντων και

εδωκεν τω ϐασιλει ασσουρ και ουκ εις ϐοηχε-

ιαν αυτω

22. αλλ η τω χλιβηναι αυτον και προσεχηκεν

του αποστηναι απο κυριου και ειπεν ο ϐασιλευς

23. εκζητησω τους χεους δαµασκου τους τυπ-

τοντας µε και ειπεν οτι χεοι ϐασιλεως συριας

αυτοι κατισςυσουσιν αυτους αυτοις τοινυν χυσω

και αντιληµψονται µου και αυτοι εγενοντο αυτω

εις σκωλον και παντι ισραηλ

24. και απεστησεν αςαζ τα σκευη οικου κυριου

και κατεκοψεν αυτα και εκλεισεν τας χυρας

οικου κυριου και εποιησεν εαυτω χυσιαστηρια

εν παση γωνια εν ιερουσαληµ

25. και εν παση πολει και πολει εν ιουδα

εποιησεν υψηλα χυµιαν χεοις αλλοτριοις και

παρωργισαν κυριον τον χεον των πατερων αυ-

των

26. και οι λοιποι λογοι αυτου και αι πραξεις

αυτου αι πρωται και αι εσςαται ιδου γεγραµµε-

ναι επι ϐιβλιω ϐασιλεων ιουδα και ισραηλ

27. και εκοιµηχη αςαζ µετα των πατερων αυ-

του και εταφη εν πολει δαυιδ οτι ουκ ειση-

νεγκαν αυτον εις τους ταφους των ϐασιλεων

ισραηλ και εβασιλευσεν εζεκιας υιος αυτου αντ

αυτου

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-2krn29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 και εζεκιας εβασιλευσεν ων εικοσι και

πεντε ετων και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευ-

σεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου

αββα χυγατηρ Ϲαςαρια

2. και εποιησεν το ευχες ενωπιον κυριου κατα

παντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου

3. και εγενετο ως εστη επι της ϐασιλειας αυ-

του εν τω πρωτω µηνι ανεωξεν τας χυρας οικου

κυριου και επεσκευασεν αυτας

4. και εισηγαγεν τους ιερεις και τους λευιτας

και κατεστησεν αυτους εις το κλιτος το προς

ανατολας

5. και ειπεν αυτοις ακουσατε οι λευιται νυν

αγνισχητε και αγνισατε τον οικον κυριου χεου

των πατερων υµων και εκβαλετε την ακαχαρ-

σιαν εκ των αγιων

6. οτι απεστησαν οι πατερες ηµων και εποιη-

σαν το πονηρον εναντιον κυριου και εγκατελι-

παν αυτον και απεστρεψαν το προσωπον απο

της σκηνης κυριου και εδωκαν αυςενα
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7. και απεκλεισαν τας χυρας του ναου και

εσβεσαν τους λυςνους και χυµιαµα ουκ εχυ-

µιασαν και ολοκαυτωµατα ου προσηνεγκαν εν

τω αγιω χεω ισραηλ

8. και ωργισχη οργη κυριος επι τον ιουδαν

και επι την ιερουσαληµ και εδωκεν αυτους εις

εκστασιν και εις αφανισµον και εις συρισµον ως

υµεις ορατε τοις οφχαλµοις υµων

9. και ιδου πεπληγασιν οι πατερες υµων µα-

ςαιρα και οι υιοι υµων και αι χυγατερες υµων

και αι γυναικες υµων εν αιςµαλωσια εν γη ουκ

αυτων ο και νυν εστιν

10. επι τουτοις νυν εστιν επι καρδιας διαχε-

σχαι διαχηκην κυριου χεου ισραηλ και απο-

στρεψει την οργην χυµου αυτου αφ ηµων

11. και νυν µη διαλιπητε οτι εν υµιν ηρετικεν

κυριος στηναι εναντιον αυτου λειτουργειν και

ειναι αυτω λειτουργουντας και χυµιωντας

12. και ανεστησαν οι λευιται µααχ ο του αµασι

και ιωηλ ο του αζαριου εκ των υιων κααχ και

εκ των υιων µεραρι κις ο του αβδι και αζαριας

ο του ιαλλεληλ και απο των υιων γεδσωνι ιωα

ο του Ϲεµµαχ και ιωδαν ο του ιωαςα

13. και των υιων ελισαφαν σαµβρι και ιιηλ

και των υιων ασαφ Ϲαςαριας και µαχχανιας

14. και των υιων αιµαν ιιηλ και σεµει και των

υιων ιδιχων σαµαιας και οζιηλ

15. και συνηγαγον τους αδελφους αυτων και

ηγνισχησαν κατα την εντολην του ϐασιλεως δια

προσταγµατος κυριου καχαρισαι τον οικον κυ-

ϱιου

16. και εισηλχον οι ιερεις εσω εις τον οικον

κυριου αγνισαι και εξεβαλον πασαν την ακα-

χαρσιαν την ευρεχεισαν εν τω οικω κυριου και

εις την αυλην οικου κυριου και εδεξαντο οι λευ-

ιται εκβαλειν εις τον ςειµαρρουν κεδρων εξω

17. και ηρξαντο τη ηµερα τη πρωτη νουµη-

νια του µηνος του πρωτου αγνισαι και τη ηµερα

τη ογδοη του µηνος εισηλχαν εις τον ναον κυ-

ϱιου και ηγνισαν τον οικον κυριου εν ηµεραις

οκτω και τη ηµερα τη εκκαιδεκατη του µηνος

του πρωτου συνετελεσαν

18. και εισηλχαν εσω προς εζεκιαν τον ϐασι-

λεα και ειπαν ηγνισαµεν παντα τα εν οικω κυ-

ϱιου το χυσιαστηριον της ολοκαυτωσεως και τα

σκευη αυτου και την τραπεζαν της προχεσεως

και τα σκευη αυτης

19. και παντα τα σκευη α εµιανεν αςαζ ο ϐα-

σιλευς εν τη ϐασιλεια αυτου εν τη αποστασια

αυτου ητοιµακαµεν και ηγνικαµεν ιδου εστιν

εναντιον του χυσιαστηριου κυριου

20. και ωρχρισεν εζεκιας ο ϐασιλευς και

συνηγαγεν τους αρςοντας της πολεως και

ανεβη εις οικον κυριου

21. και ανηνεγκεν µοσςους επτα κριους επτα

αµνους επτα ςιµαρους αιγων επτα περι αµαρ-

τιας περι της ϐασιλειας και περι των αγιων και

περι ισραηλ και ειπεν τοις υιοις ααρων τοις ιε-

ϱευσιν αναβαινειν επι το χυσιαστηριον κυριου

22. και εχυσαν τους µοσςους και εδεξαντο οι

ιερεις το αιµα και προσεςεον επι το χυσιαστη-

ϱιον και εχυσαν τους κριους και προσεςεον το

αιµα επι το χυσιαστηριον και εχυσαν τους αµ-

νους και περιεςεον το αιµα τω χυσιαστηριω

23. και προσηγαγον τους ςιµαρους τους περι

αµαρτιας εναντιον του ϐασιλεως και της εκκλη-

σιας και επεχηκαν τας ςειρας αυτων επ αυτους

24. και εχυσαν αυτους οι ιερεις και εξιλασαν-

το το αιµα αυτων προς το χυσιαστηριον και εξι-

λασαντο περι παντος ισραηλ οτι περι παντος

ισραηλ ειπεν ο ϐασιλευς η ολοκαυτωσις και τα

περι αµαρτιας

25. και εστησεν τους λευιτας εν οικω κυριου

εν κυµβαλοις και εν ναβλαις και εν κινυραις

κατα την εντολην δαυιδ του ϐασιλεως και γαδ

του ορωντος τω ϐασιλει και ναχαν του προφη-

του οτι δι εντολης κυριου το προσταγµα εν ςειρι

των προφητων

26. και εστησαν οι λευιται εν οργανοις δαυιδ

και οι ιερεις ταις σαλπιγξιν

27. και ειπεν εζεκιας ανενεγκαι την ολοκαυ-

τωσιν επι το χυσιαστηριον και εν τω αρξασχαι

αναφερειν την ολοκαυτωσιν ηρξαντο αδειν κυ-

ϱιω και αι σαλπιγγες προς τα οργανα δαυιδ ϐα-

σιλεως ισραηλ

28. και πασα η εκκλησια προσεκυνει και οι

ψαλτωδοι αδοντες και αι σαλπιγγες σαλπιζο-

υσαι εως ου συνετελεσχη η ολοκαυτωσις

29. και ως συνετελεσαν αναφεροντες εκαµψ-

εν ο ϐασιλευς και παντες οι ευρεχεντες και προ-

σεκυνησαν

30. και ειπεν εζεκιας ο ϐασιλευς και οι αρςον-

τες τοις λευιταις υµνειν τον κυριον εν λογοις
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δαυιδ και ασαφ του προφητου και υµνουν εν

ευφροσυνη και επεσον και προσεκυνησαν

31. και απεκριχη εζεκιας και ειπεν νυν

επληρωσατε τας ςειρας υµων κυριω προσαγα-

γετε και ϕερετε χυσιας και αινεσεως εις οικον

κυριου και ανηνεγκεν η εκκλησια χυσιας και

αινεσεως εις οικον κυριου και πας προχυµος τη

καρδια ολοκαυτωσεις

32. και εγενετο ο αριχµος της ολοκαυτωσεως

ης ανηνεγκεν η εκκλησια µοσςοι εβδοµηκοντα

κριοι εκατον αµνοι διακοσιοι εις ολοκαυτωσιν

κυριω παντα ταυτα

33. και οι ηγιασµενοι µοσςοι εξακοσιοι προ-

ϐατα τρισςιλια

34. αλλ η οι ιερεις ολιγοι ησαν και ουκ εδυ-

ναντο δειραι την ολοκαυτωσιν και αντελαβον-

το αυτων οι αδελφοι αυτων οι λευιται εως ου

συνετελεσχη το εργον και εως ου ηγνισχησαν

οι ιερεις οτι οι λευιται προχυµως ηγνισχησαν

παρα τους ιερεις

35. και η ολοκαυτωσις πολλη εν τοις στεασιν

της τελειωσεως του σωτηριου και των σπονδων

της ολοκαυτωσεως και κατωρχωχη το εργον εν

οικω κυριου

36. και ηυφρανχη εζεκιας και πας ο λαος δια

το ητοιµακεναι τον χεον τω λαω οτι εξαπινα

εγενετο ο λογος

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-2krn30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 και απεστειλεν εζεκιας επι παντα

ισραηλ και ιουδαν και επιστολας εγραψεν επι

τον εφραιµ και µανασση ελχειν εις οικον κυ-

ϱιου εις ιερουσαληµ ποιησαι το ϕασεκ τω κυριω

χεω ισραηλ

2. και εβουλευσατο ο ϐασιλευς και οι αρςον-

τες και πασα η εκκλησια η εν ιερουσαληµ πο-

ιησαι το ϕασεκ τω µηνι τω δευτερω

3. ου γαρ ηδυνασχησαν αυτο ποιησαι εν τω

καιρω εκεινω οτι οι ιερεις ους ηγνισχησαν ικα-

νοι και ο λαος ου συνηςχη εις ιερουσαληµ

4. και ηρεσεν ο λογος εναντιον του ϐασιλεως

και εναντιον της εκκλησιας

5. και εστησαν λογον διελχειν κηρυγµα εν

παντι ισραηλ απο ϐηρσαβεε εως δαν ελχον-

τας ποιησαι το ϕασεκ κυριω χεω ισραηλ εν ιε-

ϱουσαληµ οτι πληχος ουκ εποιησεν κατα την

γραφην

6. και επορευχησαν οι τρεςοντες συν ταις επι-

στολαις παρα του ϐασιλεως και των αρςον-

των εις παντα ισραηλ και ιουδαν κατα το προ-

σταγµα του ϐασιλεως λεγοντες υιοι ισραηλ επι-

στρεψατε προς χεον αβρααµ και ισαακ και

ισραηλ και επιστρεψει τους ανασεσωσµενους

τους καταλειφχεντας απο ςειρος ϐασιλεως ασ-

σουρ

7. και µη γινεσχε καχως οι πατερες υµων και

οι αδελφοι υµων οι απεστησαν απο κυριου χε-

ου πατερων αυτων και παρεδωκεν αυτους εις

ερηµωσιν καχως υµεις ορατε

8. και νυν µη σκληρυνητε τους τραςηλους

υµων δοτε δοξαν κυριω τω χεω και εισελχατε

εις το αγιασµα αυτου ο ηγιασεν εις τον αιωνα

και δουλευσατε τω κυριω χεω υµων και απο-

στρεψει αφ υµων χυµον οργης

9. οτι εν τω επιστρεφειν υµας προς κυριον οι

αδελφοι υµων και τα τεκνα υµων εσονται εν

οικτιρµοις εναντι παντων των αιςµαλωτισαντων

αυτους και αποστρεψει εις την γην ταυτην οτι

ελεηµων και οικτιρµων κυριος ο χεος ηµων και

ουκ αποστρεψει το προσωπον αυτου αφ ηµων

εαν επιστρεψωµεν προς αυτον

10. και ησαν οι τρεςοντες διαπορευοµενοι πο-

λιν εκ πολεως εν τω ορει εφραιµ και µανασση

και εως Ϲαβουλων και εγενοντο ως καταγελων-

τες αυτων και καταµωκωµενοι

11. αλλα ανχρωποι ασηρ και απο µανασση

και απο Ϲαβουλων ενετραπησαν και ηλχον εις

ιερουσαληµ

12. και εν ιουδα εγενετο ςειρ κυριου δουναι

αυτοις καρδιαν µιαν ελχειν του ποιησαι κατα

το προσταγµα του ϐασιλεως και των αρςοντων

εν λογω κυριου

13. και συνηςχησαν εις ιερουσαληµ λαος πο-

λυς του ποιησαι την εορτην των αζυµων εν τω

µηνι τω δευτερω εκκλησια πολλη σφοδρα

14. και ανεστησαν και καχειλαν τα χυσιαστη-

ϱια τα εν ιερουσαληµ και παντα εν οις εχυµιω-

σαν τοις ψευδεσιν κατεσπασαν και ερριψαν εις

τον ςειµαρρουν κεδρων
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15. και εχυσαν το ϕασεκ τη τεσσαρεσκαιδε-

κατη του µηνος του δευτερου και οι ιερεις και οι

λευιται ενετραπησαν και ηγνισχησαν και ειση-

νεγκαν ολοκαυτωµατα εις οικον κυριου

16. και εστησαν επι την στασιν αυτων κατα το

κριµα αυτων κατα την εντολην µωυση ανχρω-

που του χεου και οι ιερεις εδεςοντο τα αιµατα

εκ ςειρος των λευιτων

17. οτι πληχος της εκκλησιας ους ηγνισχη και

οι λευιται ησαν του χυειν το ϕασεκ παντι τω µη

δυναµενω αγνισχηναι τω κυριω

18. οτι το πλειστον του λαου απο εφραιµ και

µανασση και ισσαςαρ και Ϲαβουλων ους ηγνι-

σχησαν αλλα εφαγον το ϕασεκ παρα την γρα-

ϕην και προσηυξατο εζεκιας περι αυτων λεγων

κυριος ο αγαχος εξιλασασχω υπερ

19. πασης καρδιας κατευχυνουσης εκζητησαι

κυριον τον χεον των πατερων αυτων και ου κα-

τα την αγνειαν των αγιων

20. και επηκουσεν κυριος τω εζεκια και ιασα-

το τον λαον

21. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεχεν-

τες εν ιερουσαληµ την εορτην των αζυµων επτα

ηµερας εν ευφροσυνη µεγαλη και καχυµνουν-

τες τω κυριω ηµεραν καχ ηµεραν και οι ιερεις

και οι λευιται εν οργανοις τω κυριω

22. και ελαλησεν εζεκιας επι πασαν καρδιαν

των λευιτων και των συνιοντων συνεσιν αγα-

χην τω κυριω και συνετελεσαν την εορτην των

αζυµων επτα ηµερας χυοντες χυσιας σωτηριου

και εξοµολογουµενοι τω κυριω χεω των πα-

τερων αυτων

23. και εβουλευσατο η εκκλησια αµα ποιησαι

επτα ηµερας αλλας και εποιησαν επτα ηµερας

εν ευφροσυνη

24. οτι εζεκιας απηρξατο τω ιουδα τη εκκλη-

σια µοσςους ςιλιους και επτακισςιλια προβατα

και οι αρςοντες απηρξαντο τω λαω µοσςους ςι-

λιους και προβατα δεκα ςιλιαδας και τα αγια

των ιερεων εις πληχος

25. και ηυφρανχη πασα η εκκλησια οι ιερεις

και οι λευιται και πασα η εκκλησια ιουδα και

οι ευρεχεντες εξ ισραηλ και οι προσηλυτοι οι

ελχοντες απο γης ισραηλ και οι κατοικουντες

εν ιουδα

26. και εγενετο ευφροσυνη µεγαλη εν ιερο-

υσαληµ απο ηµερων σαλωµων υιου δαυιδ ϐα-

σιλεως ισραηλ ουκ εγενετο τοιαυτη εορτη εν

ιερουσαληµ

27. και ανεστησαν οι ιερεις οι λευιται και ηυ-

λογησαν τον λαον και επηκουσχη η ϕωνη αυ-

των και ηλχεν η προσευςη αυτων εις το κατο-

ικητηριον το αγιον αυτου εις τον ουρανον

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-2krn31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 και ως συνετελεσχη παντα ταυτα εξη-

λχεν πας ισραηλ οι ευρεχεντες εν πολεσιν ιο-

υδα και συνετριψαν τας στηλας και εξεκοψαν

τα αλση και κατεσπασαν τα υψηλα και τους

ϐωµους απο πασης της ιουδαιας και ϐενιαµιν

και εξ εφραιµ και απο µανασση εως εις τελος

και επεστρεψαν πας ισραηλ εκαστος εις την

κληρονοµιαν αυτου και εις τας πολεις αυτων

2. και εταξεν εζεκιας τας εφηµεριας των ιε-

ϱεων και των λευιτων και τας εφηµεριας εκα-

στου κατα την εαυτου λειτουργιαν τοις ιερευσιν

και τοις λευιταις εις την ολοκαυτωσιν και εις

την χυσιαν του σωτηριου και αινειν και εξο-

µολογεισχαι και λειτουργειν εν ταις πυλαις εν

ταις αυλαις οικου κυριου

3. και µερις του ϐασιλεως εκ των υπαρςον-

των αυτου εις τας ολοκαυτωσεις την πρωινην

και την δειλινην και ολοκαυτωσεις εις σαββα-

τα και εις τας νουµηνιας και εις τας εορτας τας

γεγραµµενας εν τω νοµω κυριου

4. και ειπεν τω λαω τοις κατοικουσιν εν ιερο-

υσαληµ δουναι την µεριδα των ιερεων και των

λευιτων οπως κατισςυσωσιν εν τη λειτουργια

οικου κυριου

5. και ως προσεταξεν τον λογον επλεονασαν

οι υιοι ισραηλ απαρςην σιτου και οινου και ελα-

ιου και µελιτος και παν γενηµα αγρου και επι-

δεκατα παντα εις πληχος ηνεγκαν

6. οι υιοι ισραηλ και ιουδα και οι κατοικουν-

τες εν ταις πολεσιν ιουδα και αυτοι ηνεγκαν

επιδεκατα µοσςων και προβατων και επιδεκα-

τα αιγων και ηγιασαν τω κυριω χεω αυτων και

εισηνεγκαν και εχηκαν σωρους σωρους

7. εν τω µηνι τω τριτω ηρξαντο οι σωροι χεµε-

λιουσχαι και εν τω εβδοµω µηνι συνετελεσχη-

σαν
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8. και ηλχεν εζεκιας και οι αρςοντες και ειδον

τους σωρους και ηυλογησαν τον κυριον και τον

λαον αυτου ισραηλ

9. και επυνχανετο εζεκιας των ιερεων και των

λευιτων υπερ των σωρων

10. και ειπεν προς αυτον αζαριας ο ιερευς ο

αρςων εις οικον σαδωκ και ειπεν εξ ου ηρκται

η απαρςη ϕερεσχαι εις οικον κυριου εφαγοµεν

και επιοµεν και κατελιποµεν οτι κυριος ηυλο-

γησεν τον λαον αυτου και κατελιποµεν ετι το

πληχος τουτο

11. και ειπεν εζεκιας ετοιµασαι παστοφορια

εις οικον κυριου και ητοιµασαν

12. και εισηνεγκαν εκει τας απαρςας και τα

επιδεκατα εν πιστει και επ αυτων επιστατης

ςωνενιας ο λευιτης και σεµει ο αδελφος αυτου

διαδεςοµενος

13. και ιιηλ και οζαζιας και ναεχ και ασαηλ

και ιεριµωχ και ιωζαβαχ και ελιηλ και σαµαςια

και µααχ και ϐαναιας και οι υιοι αυτου καχε-

σταµενοι δια ςωνενιου και σεµει του αδελφου

αυτου καχως προσεταξεν ο ϐασιλευς εζεκιας

και αζαριας ο ηγουµενος οικου κυριου

14. και κωρη ο του ιεµνα ο λευιτης ο πυλω-

ϱος κατα ανατολας επι των δοµατων δουναι τας

απαρςας κυριω και τα αγια των αγιων

15. δια ςειρος οδοµ και ϐενιαµιν και ιησους

και σεµει και αµαριας και σεςονιας δια ςειρος

των ιερεων εν πιστει δουναι τοις αδελφοις αυ-

των κατα τας εφηµεριας κατα τον µεγαν και τον

µικρον

16. εκτος της επιγονης των αρσενικων απο

τριετους και επανω παντι τω εισπορευοµενω εις

οικον κυριου εις λογον ηµερων εις ηµεραν εις

λειτουργιαν εφηµεριαις διαταξεως αυτων

17. ουτος ο καταλοςισµος των ιερεων κατ

οικους πατριων και οι λευιται εν ταις εφηµερια-

ις αυτων απο εικοσαετους και επανω εν διαταξει

18. εν καταλοςιαις εν παση επιγονη υιων αυ-

των και χυγατερων αυτων εις παν το πληχος

οτι εν πιστει ηγνισαν το αγιον

19. τοις υιοις ααρων τοις ιερατευουσιν και οι

απο των πολεων αυτων εν παση πολει και πολει

ανδρες οι ωνοµασχησαν εν ονοµατι δουναι µε-

ϱιδα παντι αρσενικω εν τοις ιερευσιν και παντι

καταριχµουµενω εν τοις λευιταις

20. και εποιησεν ουτως εζεκιας εν παντι ιουδα

και εποιησεν το καλον και το ευχες εναντιον

του κυριου χεου αυτου

21. και εν παντι εργω εν ω ηρξατο εν εργασια

εν οικω κυριου και εν τω νοµω και εν τοις προ-

σταγµασιν εξεζητησεν τον χεον αυτου εξ ολης

ψυςης αυτου και εποιησεν και ευοδωχη

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-2krn32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 και µετα τους λογους τουτους και την

αληχειαν ταυτην ηλχεν σενναςηριµ ϐασιλευς

ασσυριων και ηλχεν επι ιουδαν και παρενεβα-

λεν επι τας πολεις τας τειςηρεις και ειπεν προ-

καταλαβεσχαι αυτας

2. και ειδεν εζεκιας οτι ηκει σενναςηριµ και

το προσωπον αυτου του πολεµησαι επι ιερο-

υσαληµ

3. και εβουλευσατο µετα των πρεσβυτερων

αυτου και των δυνατων εµφραξαι τα υδατα των

πηγων α ην εξω της πολεως και συνεπισςυσαν

αυτω

4. και συνηγαγεν λαον πολυν και ενεφραξεν

τα υδατα των πηγων και τον ποταµον τον διορι-

Ϲοντα δια της πολεως λεγων µη ελχη ϐασιλευς

ασσουρ και ευρη υδωρ πολυ και κατισςυση

5. και κατισςυσεν εζεκιας και ωκοδοµησεν

παν το τειςος το κατεσκαµµενον και πυργο-

υς και εξω προτειςισµα αλλο και κατισςυσεν

το αναληµµα πολεως δαυιδ και κατεσκευασεν

οπλα πολλα

6. και εχετο αρςοντας του πολεµου επι τον

λαον και συνηςχησαν προς αυτον εις την πλα-

τειαν της πυλης της ϕαραγγος και ελαλησεν

επι καρδιαν αυτων λεγων

7. ισςυσατε και ανδριζεσχε µη πτοηχητε απο

προσωπου ϐασιλεως ασσουρ και απο προσω-

που παντος του εχνους του µετ αυτου οτι µεχ

ηµων πλειονες η µετ αυτου

8. µετ αυτου ϐραςιονες σαρκινοι µεχ ηµων δε

κυριος ο χεος ηµων του σωζειν και του πολεµειν

τον πολεµον ηµων και κατεχαρσησεν ο λαος

επι τοις λογοις εζεκιου ϐασιλεως ιουδα

9. και µετα ταυτα απεστειλεν σενναςηριµ ϐα-

σιλευς ασσυριων τους παιδας αυτου επι ιερο-

υσαληµ και αυτος επι λαςις και πασα η στρατια
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µετ αυτου και απεστειλεν προς εζεκιαν ϐασι-

λεα ιουδα και προς παντα ιουδαν τον εν ιερο-

υσαληµ λεγων

10. ουτως λεγει σενναςηριµ ο ϐασιλευς ασσυ-

ϱιων επι τινι υµεις πεποιχατε και καχησχε εν τη

περιοςη εν ιερουσαληµ

11. ουςι εζεκιας απατα υµας του παραδουναι

υµας εις χανατον και εις λιµον και εις διψαν

λεγων κυριος ο χεος ηµων σωσει ηµας εκ ςειρος

ϐασιλεως ασσουρ

12. ους ουτος εστιν εζεκιας ος περιειλεν τα

χυσιαστηρια αυτου και τα υψηλα αυτου και

ειπεν τω ιουδα και τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ

λεγων κατεναντι του χυσιαστηριου τουτου προ-

σκυνησετε και επ αυτω χυµιασετε

13. ου γνωσεσχε ο τι εποιησα εγω και οι πα-

τερες µου πασι τοις λαοις των ςωρων µη δυνα-

µενοι ηδυναντο χεοι των εχνων πασης της γης

σωσαι τον λαον αυτων εκ ςειρος µου

14. τις εν πασι τοις χεοις των εχνων τουτων

ους εξωλεχρευσαν οι πατερες µου µη ηδυναντο

σωσαι τον λαον αυτων εκ ςειρος µου οτι δυνη-

σεται ο χεος υµων σωσαι υµας εκ ςειρος µου

15. νυν µη απατατω υµας εζεκιας και µη πε-

ποιχεναι υµας ποιειτω κατα ταυτα και µη πι-

στευετε αυτω οτι ου µη δυνηται ο χεος παντος

εχνους και ϐασιλειας του σωσαι τον λαον αυ-

του εκ ςειρος µου και εκ ςειρος πατερων µου οτι

ο χεος υµων ου µη σωσει υµας εκ ςειρος µου

16. και ετι ελαλησαν οι παιδες αυτου επι κυ-

ϱιον χεον και επι εζεκιαν παιδα αυτου

17. και ϐιβλιον εγραψεν ονειδιζειν τον κυριον

χεον ισραηλ και ειπεν περι αυτου λεγων ως χε-

οι των εχνων της γης ουκ εξειλαντο τους λαους

αυτων εκ ςειρος µου ουτως ου µη εξεληται ο

χεος εζεκιου λαον αυτου εκ ςειρος µου

18. και εβοησεν ϕωνη µεγαλη ιουδαιστι επι

λαον ιερουσαληµ τον επι του τειςους του ϕοβη-

σαι αυτους και κατασπασαι οπως προκαταλα-

ϐωνται την πολιν

19. και ελαλησεν επι χεον ιερουσαληµ ως και

επι χεους λαων της γης εργα ςειρων ανχρωπων

20. και προσηυξατο εζεκιας ο ϐασιλευς και

ησαιας υιος αµως ο προφητης περι τουτων και

εβοησαν εις τον ουρανον

21. και απεστειλεν κυριος αγγελον και εξε-

τριψεν παν δυνατον πολεµιστην και αρςοντα

και στρατηγον εν τη παρεµβολη ϐασιλεως ασ-

σουρ και απεστρεψεν µετα αισςυνης προσωπου

εις την γην αυτου και ηλχεν εις οικον του χε-

ου αυτου και των εξελχοντων εκ κοιλιας αυτου

κατεβαλον αυτον εν ϱοµφαια

22. και εσωσεν κυριος εζεκιαν και τους κατο-

ικουντας εν ιερουσαληµ εκ ςειρος σενναςηριµ

ϐασιλεως ασσουρ και εκ ςειρος παντων και κα-

τεπαυσεν αυτους κυκλοχεν

23. και πολλοι εφερον δωρα τω κυριω εις

ιερουσαληµ και δοµατα τω εζεκια ϐασιλει ιο-

υδα και υπερηρχη κατ οφχαλµους παντων των

εχνων µετα ταυτα

24. εν ταις ηµεραις εκειναις ηρρωστησεν εζε-

κιας εως χανατου και προσηυξατο προς κυριον

και επηκουσεν αυτου και σηµειον εδωκεν αυτω

25. και ου κατα το ανταποδοµα ο εδωκεν αυτω

ανταπεδωκεν εζεκιας αλλα υψωχη η καρδια

αυτου και εγενετο επ αυτον οργη και επι ιουδαν

και ιερουσαληµ

26. και εταπεινωχη εζεκιας απο του υψους της

καρδιας αυτου και οι κατοικουντες ιερουσαληµ

και ουκ επηλχεν επ αυτους οργη κυριου εν ταις

ηµεραις εζεκιου

27. και εγενετο τω εζεκια πλουτος και δοξα

πολλη σφοδρα και χησαυρους εποιησεν εαυτω

αργυριου και ςρυσιου και του λιχου του τι-

µιου και εις τα αρωµατα και οπλοχηκας και

εις σκευη επιχυµητα

28. και πολεις εις τα γενηµατα σιτου και ελα-

ιου και οινου και ϕατνας παντος κτηνους και

µανδρας εις τα ποιµνια

29. και πολεις ας ωκοδοµησεν αυτω και απο-

σκευην προβατων και ϐοων εις πληχος οτι εδω-

κεν αυτω κυριος αποσκευην πολλην σφοδρα

30. αυτος εζεκιας ενεφραξεν την εξοδον του

υδατος γιων το ανω και κατηυχυνεν αυτα κατω

προς λιβα της πολεως δαυιδ και ευοδωχη εζε-

κιας εν πασι τοις εργοις αυτου

31. και ουτως τοις πρεσβευταις των αρςοντων

απο ϐαβυλωνος τοις αποσταλεισιν προς αυτον

πυχεσχαι παρ αυτου το τερας ο εγενετο επι της

γης και εγκατελιπεν αυτον κυριος του πειρασαι

αυτον ειδεναι τα εν τη καρδια αυτου

32. και τα καταλοιπα των λογων εζεκιου και

το ελεος αυτου ιδου γεγραπται εν τη προφητεια
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ησαιου υιου αµως του προφητου και επι ϐιβλιου

ϐασιλεων ιουδα και ισραηλ

33. και εκοιµηχη εζεκιας µετα των πατερων

αυτου και εχαψαν αυτον εν αναβασει ταφων

υιων δαυιδ και δοξαν και τιµην εδωκαν αυτω εν

τω χανατω αυτου πας ιουδα και οι κατοικουντες

εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν µανασσης υιος

αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-2krn33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 ων δεκα δυο ετων µανασσης εν τω ϐα-

σιλευσαι αυτον και πεντηκοντα πεντε ετη εβα-

σιλευσεν εν ιερουσαληµ

2. και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου

απο παντων των ϐδελυγµατων των εχνων ους

εξωλεχρευσεν κυριος απο προσωπου των υιων

ισραηλ

3. και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα υψηλα

α κατεσπασεν εζεκιας ο πατηρ αυτου και εσ-

τησεν στηλας ταις ϐααλιµ και εποιησεν αλση

και προσεκυνησεν παση τη στρατια του ουρα-

νου και εδουλευσεν αυτοις

4. και ωκοδοµησεν χυσιαστηρια εν οικω κυ-

ϱιου ου ειπεν κυριος εν ιερουσαληµ εσται το

ονοµα µου εις τον αιωνα

5. και ωκοδοµησεν χυσιαστηρια παση τη στρα-

τια του ουρανου εν ταις δυσιν αυλαις οικου κυ-

ϱιου

6. και αυτος διηγαγεν τα τεκνα αυτου εν πυρι

εν γαιβαναιεννοµ και εκληδονιζετο και οιωνιζε-

το και εφαρµακευετο και εποιησεν εγγαστριµυ-

χους και επαοιδους επληχυνεν του ποιησαι το

πονηρον εναντιον κυριου του παροργισαι αυτον

7. και εχηκεν το γλυπτον και το ςωνευτον

εικονα ην εποιησεν εν οικω χεου ου ειπεν ο χε-

ος προς δαυιδ και προς σαλωµων υιον αυτου εν

τω οικω τουτω και ιερουσαληµ ην εξελεξαµην

εκ πασων ϕυλων ισραηλ χησω το ονοµα µου

εις τον αιωνα

8. και ου προσχησω σαλευσαι τον ποδα

ισραηλ απο της γης ης εδωκα τοις πατρασιν αυ-

των πλην εαν ϕυλασσωνται του ποιησαι παντα

α ενετειλαµην αυτοις κατα παντα τον νοµον και

τα προσταγµατα και τα κριµατα εν ςειρι µωυση

9. και επλανησεν µανασσης τον ιουδαν και το-

υς κατοικουντας εν ιερουσαληµ του ποιησαι το

πονηρον υπερ παντα τα εχνη α εξηρεν κυριος

απο προσωπου υιων ισραηλ

10. και ελαλησεν κυριος επι µανασση και επι

τον λαον αυτου και ουκ επηκουσαν

11. και ηγαγεν κυριος επ αυτους τους αρςον-

τας της δυναµεως ϐασιλεως ασσουρ και κατε-

λαβον τον µανασση εν δεσµοις και εδησαν αυ-

τον εν πεδαις και ηγαγον εις ϐαβυλωνα

12. και ως εχλιβη εζητησεν το προσωπον κυ-

ϱιου του χεου αυτου και εταπεινωχη σφοδρα

απο προσωπου χεου των πατερων αυτου

13. και προσηυξατο προς αυτον και επηκο-

υσεν αυτου και επηκουσεν της ϐοης αυτου και

επεστρεψεν αυτον εις ιερουσαληµ επι την ϐα-

σιλειαν αυτου και εγνω µανασσης οτι κυριος

αυτος εστιν ο χεος

14. και µετα ταυτα ωκοδοµησεν τειςος εξω της

πολεως δαυιδ απο λιβος κατα γιων εν τω ςε-

ιµαρρω και εκπορευοµενων την πυλην την κυ-

κλοχεν και εις το οφλα και υψωσεν σφοδρα και

κατεστησεν αρςοντας της δυναµεως εν πασαις

ταις πολεσιν ταις τειςηρεσιν εν ιουδα

15. και περιειλεν τους χεους τους αλλοτριους

και το γλυπτον εξ οικου κυριου και παντα τα

χυσιαστηρια α ωκοδοµησεν εν ορει οικου κυ-

ϱιου και εν ιερουσαληµ και εξω της πολεως

16. και κατωρχωσεν το χυσιαστηριον κυριου

και εχυσιασεν επ αυτο χυσιαν σωτηριου και

αινεσεως και ειπεν τω ιουδα του δουλευειν κυ-

ϱιω χεω ισραηλ

17. πλην ο λαος ετι επι των υψηλων πλην

κυριος ο χεος αυτων

18. και τα λοιπα των λογων µανασση και η

προσευςη αυτου η προς τον χεον και λογοι των

ορωντων λαλουντων προς αυτον επ ονοµατι κυ-

ϱιου χεου ισραηλ ιδου επι λογων

19. προσευςης αυτου και ως επηκουσεν αυτου

και πασαι αι αµαρτιαι αυτου και αι αποστασεις

αυτου και οι τοποι εφ οις ωκοδοµησεν τα υψη-

λα και εστησεν εκει αλση και γλυπτα προ του

επιστρεψαι ιδου γεγραπται επι των λογων των

ορωντων

20. και εκοιµηχη µανασσης µετα των πατερων

αυτου και εχαψαν αυτον εν παραδεισω οικου
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αυτου και εβασιλευσεν αντ αυτου αµων υιος

αυτου

21. ων εικοσι και δυο ετων αµων εν τω ϐασι-

λευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερο-

υσαληµ

22. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

ως εποιησεν µανασσης ο πατηρ αυτου και πασιν

τοις ειδωλοις οις εποιησεν µανασσης ο πατηρ

αυτου εχυεν αµων και εδουλευσεν αυτοις

23. και ουκ εταπεινωχη εναντιον κυριου ως

εταπεινωχη µανασσης ο πατηρ αυτου οτι υιος

αυτου αµων επληχυνεν πληµµελειαν

24. και επεχεντο αυτω οι παιδες αυτου και

επαταξαν αυτον εν οικω αυτου

25. και επαταξεν ο λαος της γης τους επιχε-

µενους επι τον ϐασιλεα αµων και εβασιλευσεν

ο λαος της γης τον ιωσιαν υιον αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-2krn34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 ων οκτω ετων ιωσιας εν τω ϐασιλευσαι

αυτον και τριακοντα εν ετος εβασιλευσεν εν ιε-

ϱουσαληµ

2. και εποιησεν το ευχες εναντιον κυριου και

επορευχη εν οδοις δαυιδ του πατρος αυτου και

ουκ εξεκλινεν δεξια και αριστερα

3. και εν τω ογδοω ετει της ϐασιλειας αυτου

και αυτος ετι παιδαριον ηρξατο του Ϲητησαι κυ-

ϱιον τον χεον δαυιδ του πατρος αυτου και εν

τω δωδεκατω ετει της ϐασιλειας αυτου ηρξατο

του καχαρισαι τον ιουδαν και την ιερουσαληµ

απο των υψηλων και των αλσεων και απο των

ςωνευτων

4. και κατεσπασεν κατα προσωπον αυτου τα

χυσιαστηρια των ϐααλιµ και τα υψηλα τα επ

αυτων και εκοψεν τα αλση και τα γλυπτα και τα

ςωνευτα συνετριψεν και ελεπτυνεν και ερριψεν

επι προσωπον των µνηµατων των χυσιαζοντων

αυτοις

5. και οστα ιερεων κατεκαυσεν επι τα χυσια-

στηρια και εκαχαρισεν τον ιουδαν και την ιερο-

υσαληµ

6. και εν πολεσιν εφραιµ και µανασση και συ-

µεων και νεφχαλι και τοις τοποις αυτων κυκλω

7. και κατεσπασεν τα αλση και τα χυσιαστη-

ϱια και τα ειδωλα κατεκοψεν λεπτα και παντα

τα υψηλα εκοψεν απο πασης της γης ισραηλ

και απεστρεψεν εις ιερουσαληµ

8. και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει της ϐασιλειας

αυτου του καχαρισαι την γην και τον οικον απε-

στειλεν τον σαφαν υιον εσελια και τον µαασιαν

αρςοντα της πολεως και τον ιουας υιον ιωαςαζ

τον υποµνηµατογραφον αυτου κραταιωσαι τον

οικον κυριου του χεου αυτου

9. και ηλχον προς ςελκιαν τον ιερεα τον µε-

γαν και εδωκαν το αργυριον το εισενεςχεν εις

οικον χεου ο συνηγαγον οι λευιται ϕυλασσον-

τες την πυλην εκ ςειρος µανασση και εφραιµ

και των αρςοντων και απο παντος καταλοιπου

εν ισραηλ και υιων ιουδα και ϐενιαµιν και οικο-

υντων εν ιερουσαληµ

10. και εδωκαν αυτο επι ςειρα ποιουντων τα

εργα οι καχεσταµενοι εν οικω κυριου και εδω-

καν αυτο ποιουσι τα εργα οι εποιουν εν οικω

κυριου επισκευασαι κατισςυσαι τον οικον

11. και εδωκαν τοις τεκτοσι και τοις οικοδοµο-

ις αγορασαι λιχους τετραπεδους και ξυλα εις

δοκους στεγασαι τους οικους ους εξωλεχρευ-

σαν ϐασιλεις ιουδα

12. και οι ανδρες εν πιστει επι των εργων και

επ αυτων επισκοποι ιεχ και αβδιας οι λευιται

εξ υιων µεραρι και Ϲαςαριας και µοσολλαµ εκ

των υιων κααχ επισκοπειν και πας λευιτης πας

συνιων εν οργανοις ωδων

13. και επι των νωτοφορων και επι παντων των

ποιουντων τα εργα εργασια και εργασια και απο

των λευιτων γραµµατεις και κριται και πυλωροι

14. και εν τω εκφερειν αυτους το αργυριον το

εισοδιασχεν εις οικον κυριου ευρεν ςελκιας ο

ιερευς ϐιβλιον νοµου κυριου δια ςειρος µωυση

15. και απεκριχη ςελκιας και ειπεν προς σα-

ϕαν τον γραµµατεα ϐιβλιον νοµου ευρον εν

οικω κυριου και εδωκεν ςελκιας το ϐιβλιον τω

σαφαν

16. και εισηνεγκεν σαφαν το ϐιβλιον προς τον

ϐασιλεα και απεδωκεν ετι τω ϐασιλει λογον

παν το δοχεν αργυριον εν ςειρι των παιδων σου

των ποιουντων το εργον

17. και εςωνευσαν το αργυριον το ευρεχεν εν

οικω κυριου και εδωκαν επι ςειρα των επισκο-

πων και επι ςειρα των ποιουντων εργασιαν
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18. και απηγγειλεν σαφαν ο γραµµατευς τω

ϐασιλει λεγων ϐιβλιον εδωκεν µοι ςελκιας ο

ιερευς και ανεγνω αυτο σαφαν εναντιον του ϐα-

σιλεως

19. και εγενετο ως ηκουσεν ο ϐασιλευς τους

λογους του νοµου και διερρηξεν τα ιµατια αυ-

του

20. και ενετειλατο ο ϐασιλευς τω ςελκια και

τω αςικαµ υιω σαφαν και τω αβδων υιω µιςαια

και τω σαφαν τω γραµµατει και τω ασαια παιδι

του ϐασιλεως λεγων

21. πορευχητε Ϲητησατε τον κυριον περι εµου

και περι παντος του καταλειφχεντος εν ισραηλ

και ιουδα περι των λογων του ϐιβλιου του ευ-

ϱεχεντος οτι µεγας ο χυµος κυριου εκκεκαυται

εν ηµιν διοτι ουκ εισηκουσαν οι πατερες ηµων

των λογων κυριου του ποιησαι κατα παντα τα

γεγραµµενα εν τω ϐιβλιω τουτω

22. και επορευχη ςελκιας και οις ειπεν ο ϐα-

σιλευς προς ολδαν την προφητιν γυναικα σελ-

ληµ υιου χακουαχ υιου ςελλης ϕυλασσουσαν

τας στολας και αυτη κατωκει εν ιερουσαληµ εν

µασανα και ελαλησαν αυτη κατα ταυτα

23. και ειπεν αυτοις ουτως ειπεν κυριος ο χεος

ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµας

προς µε

24. ουτως λεγει κυριος ιδου εγω επαγω κακα

επι τον τοπον τουτον τους παντας λογους τους

γεγραµµενους εν τω ϐιβλιω τω ανεγνωσµενω

εναντιον του ϐασιλεως ιουδα

25. ανχ ων εγκατελιπον µε και εχυµιασαν χε-

οις αλλοτριοις ινα παροργισωσιν µε εν πασιν

τοις εργοις των ςειρων αυτων και εξεκαυχη ο

χυµος µου εν τω τοπω τουτω και ου σβεσχησε-

ται

26. και επι ϐασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα

υµας του Ϲητησαι τον κυριον ουτως ερειτε αυτω

ουτως λεγει κυριος ο χεος ισραηλ τους λογους

ους ηκουσας

27. και ενετραπη η καρδια σου και εταπειν-

ωχης απο προσωπου µου εν τω ακουσαι σε τους

λογους µου επι τον τοπον τουτον και επι τους

κατοικουντας αυτον και εταπεινωχης εναντιον

µου και διερρηξας τα ιµατια σου και εκλαυσας

κατεναντιον µου και εγω ηκουσα ϕησιν κυριος

28. ιδου προστιχηµι σε προς τους πατερας σου

και προστεχηση προς τα µνηµατα σου εν ειρηνη

και ουκ οψονται οι οφχαλµοι σου εν πασιν τοις

κακοις οις εγω επαγω επι τον τοπον τουτον και

επι τους κατοικουντας αυτον και απεδωκαν τω

ϐασιλει λογον

29. και απεστειλεν ο ϐασιλευς και συνηγαγεν

τους πρεσβυτερους ιουδα και ιερουσαληµ

30. και ανεβη ο ϐασιλευς εις οικον κυριου

και πας ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ

και οι ιερεις και οι λευιται και πας ο λαος απο

µεγαλου εως µικρου και ανεγνω εν ωσιν αυτων

τους παντας λογους ϐιβλιου της διαχηκης του

ευρεχεντος εν οικω κυριου

31. και εστη ο ϐασιλευς επι τον στυλον και

διεχετο διαχηκην εναντιον κυριου του πορευ-

χηναι ενωπιον κυριου του ϕυλασσειν τας εντο-

λας αυτου και µαρτυρια αυτου και προσταγµα-

τα αυτου εν ολη καρδια και εν ολη ψυςη τους

λογους της διαχηκης τους γεγραµµενους επι τω

ϐιβλιω τουτω

32. και εστησεν παντας τους ευρεχεντας εν

ιερουσαληµ και ϐενιαµιν και εποιησαν οι κατο-

ικουντες ιερουσαληµ διαχηκην εν οικω κυριου

χεου πατερων αυτων

33. και περιειλεν ιωσιας τα παντα ϐδελυγµα-

τα εκ πασης της γης η ην υιων ισραηλ και επο-

ιησεν παντας τους ευρεχεντας εν ιερουσαληµ

και εν ισραηλ του δουλευειν κυριω χεω αυτων

πασας τας ηµερας αυτου ουκ εξεκλινεν απο

οπισχεν κυριου χεου πατερων αυτου

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-2krn35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 και εποιησεν ιωσιας το ϕασες τω κυριω

χεω αυτου και εχυσαν το ϕασες τη τεσσαρεσκα-

ιδεκατη του µηνος του πρωτου

2. και εστησεν τους ιερεις επι τας ϕυλακας

αυτων και κατισςυσεν αυτους εις τα εργα οικου

κυριου

3. και ειπεν τοις λευιταις τοις δυνατοις εν παν-

τι ισραηλ του αγιασχηναι αυτους τω κυριω και

εχηκαν την κιβωτον την αγιαν εις τον οικον

ον ωκοδοµησεν σαλωµων υιος δαυιδ του ϐα-

σιλεως ισραηλ και ειπεν ο ϐασιλευς ουκ εστιν

υµιν αραι επ ωµων ουχεν νυν ουν λειτουργησα-

τε τω κυριω χεω υµων και τω λαω αυτου ισραηλ
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4. και ετοιµασχητε κατ οικους πατριων υµων

και κατα τας εφηµεριας υµων κατα την γρα-

ϕην δαυιδ ϐασιλεως ισραηλ και δια ςειρος

σαλωµων υιου αυτου

5. και στητε εν τω οικω κατα τας διαιρεσεις

οικων πατριων υµων τοις αδελφοις υµων υιοις

του λαου και µερις οικου πατριας τοις λευιταις

6. και χυσατε το ϕασες και τα αγια ετοιµασατε

τοις αδελφοις υµων του ποιησαι κατα τον λογον

κυριου δια ςειρος µωυση

7. και απηρξατο ιωσιας τοις υιοις του λα-

ου προβατα και αµνους και εριφους απο των

τεκνων των αιγων παντα εις το ϕασες εις παν-

τας τους ευρεχεντας εις αριχµον τριακοντα ςι-

λιαδας και µοσςων τρεις ςιλιαδας ταυτα απο

της υπαρξεως του ϐασιλεως

8. και οι αρςοντες αυτου απηρξαντο τω λαω

και τοις ιερευσιν και λευιταις εδωκεν ςελκιας

και Ϲαςαριας και ιιηλ οι αρςοντες οικου του χε-

ου τοις ιερευσιν και εδωκαν εις το ϕασες προ-

ϐατα και αµνους και εριφους δισςιλια εξακοσια

και µοσςους τριακοσιους

9. και ςωνενιας και ϐαναιας και σαµαιας και

ναχαναηλ αδελφος αυτου και ασαβια και ιιηλ

και ιωζαβαδ αρςοντες των λευιτων απηρξαντο

τοις λευιταις εις το ϕασες προβατα πεντακισςι-

λια και µοσςους πεντακοσιους

10. και κατωρχωχη η λειτουργια και εστησαν

οι ιερεις επι την στασιν αυτων και οι λευιται

επι τας διαιρεσεις αυτων κατα την εντολην του

ϐασιλεως

11. και εχυσαν το ϕασες και προσεςεαν οι

ιερεις το αιµα εκ ςειρος αυτων και οι λευιται

εξεδειραν

12. και ητοιµασαν την ολοκαυτωσιν παραδο-

υναι αυτοις κατα την διαιρεσιν κατ οικους πα-

τριων τοις υιοις του λαου του προσαγειν τω κυ-

ϱιω ως γεγραπται εν ϐιβλιω µωυση και ουτως

εις το πρωι

13. και ωπτησαν το ϕασες εν πυρι κατα την

κρισιν και τα αγια ηψησαν εν τοις ςαλκειοις

και εν τοις λεβησιν και ευοδωχη και εδραµον

προς παντας τους υιους του λαου

14. και µετα το ετοιµασαι αυτοις και τοις ιε-

ϱευσιν οτι οι ιερεις εν τω αναφερειν τα στεατα

και τα ολοκαυτωµατα εως νυκτος και οι λευιται

ητοιµασαν αυτοις και τοις αδελφοις αυτων υιοις

ααρων

15. και οι ψαλτωδοι υιοι ασαφ επι της στασεως

αυτων κατα τας εντολας δαυιδ και ασαφ και

αιµαν και ιδιχων οι προφηται του ϐασιλεως και

οι αρςοντες και οι πυλωροι πυλης και πυλης

ουκ ην αυτοις κινεισχαι απο της λειτουργιας

αγιων οτι οι αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµα-

σαν αυτοις

16. και κατωρχωχη και ητοιµασχη πασα η λε-

ιτουργια κυριου εν τη ηµερα εκεινη του ποιησαι

το ϕασες και ενεγκειν τα ολοκαυτωµατα επι το

χυσιαστηριον κυριου κατα την εντολην του ϐα-

σιλεως ιωσια

17. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεχεντες

το ϕασες εν τω καιρω εκεινω και την εορτην των

αζυµων επτα ηµερας

18. και ουκ εγενετο ϕασες οµοιον αυτω εν

ισραηλ απο ηµερων σαµουηλ του προφητου

και παντες ϐασιλεις ισραηλ ουκ εποιησαν ως

το ϕασες ο εποιησεν ιωσιας και οι ιερεις και οι

λευιται και πας ιουδα και ισραηλ ο ευρεχεις

και οι κατοικουντες εν ιερουσαληµ τω κυριω

19. και ειπεν κυριος και γε τον ιουδαν απο-

στησω απο προσωπου µου καχως απεστησα τον

ισραηλ και απωσαµην την πολιν ην εξελεξαµην

την ιερουσαληµ και τον οικον ον ειπα εσται το

ονοµα µου εκει

20. και ανεβη ϕαραω νεςαω ϐασιλευς αιγυπ-

του επι τον ϐασιλεα ασσυριων επι τον ποταµον

ευφρατην και επορευχη ο ϐασιλευς ιωσιας εις

συναντησιν αυτω

21. και απεστειλεν προς αυτον αγγελους λε-

γων τι εµοι και σοι ϐασιλευ ιουδα ουκ επι σε

ηκω σηµερον πολεµον ποιησαι και ο χεος ειπεν

κατασπευσαι µε προσεςε απο του χεου του µετ

εµου µη καταφχειρη σε

22. και ουκ απεστρεψεν ιωσιας το προσωπον

αυτου απ αυτου αλλ η πολεµειν αυτον εκρα-

ταιωχη και ουκ ηκουσεν των λογων νεςαω δια

στοµατος χεου και ηλχεν του πολεµησαι εν τω

πεδιω µαγεδων

23. και ετοξευσαν οι τοξοται επι ϐασιλεα ιω-

σιαν και ειπεν ο ϐασιλευς τοις παισιν αυτου

εξαγαγετε µε οτι επονεσα σφοδρα

24. και εξηγαγον αυτον οι παιδες αυτου απο

του αρµατος και ανεβιβασαν αυτον επι το αρµα
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το δευτερευον ο ην αυτω και ηγαγον αυτον εις

ιερουσαληµ και απεχανεν και εταφη µετα των

πατερων αυτου και πας ιουδα και ιερουσαληµ

επενχησαν επι ιωσιαν

25. και εχρηνησεν ιερεµιας επι ιωσιαν και

ειπαν παντες οι αρςοντες και αι αρςουσαι χρη-

νον επι ιωσιαν εως της σηµερον και εδωκαν

αυτον εις προσταγµα επι ισραηλ και ιδου γε-

γραπται επι των χρηνων

26. και ησαν οι λογοι ιωσια και η ελπις αυτου

γεγραµµενα εν νοµω κυριου

27. και οι λογοι αυτου οι πρωτοι και οι εσςατοι

ιδου γεγραµµενοι επι ϐιβλιω ϐασιλεων ισραηλ

και ιουδα

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-2krn36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 και ελαβεν ο λαος της γης τον ιωαςαζ

υιον ιωσιου και εςρισαν αυτον και κατεστησαν

αυτον εις ϐασιλεα αντι του πατρος αυτου εν

ιερουσαληµ

2. και εδησεν αυτον ϕαραω νεςαω εν δεβλαχα

εν γη εµαχ του µη ϐασιλευειν αυτον εν ιερο-

υσαληµ

3. και µετηγαγεν αυτον ο ϐασιλευς εις αιγυπ-

τον και επεβαλεν ϕορον επι την γην εκατον τα-

λαντα αργυριου και ταλαντον ςρυσιου

4. και το αργυριον και το ςρυσιον εδωκαν τω

ϕαραω τοτε ηρξατο η γη ϕορολογεισχαι του δο-

υναι το αργυριον επι στοµα ϕαραω και εκαστος

κατα δυναµιν απητει το αργυριον και το ςρυσιον

παρα του λαου της γης δουναι τω ϕαραω νεςαω

5. και εν αιµατι αχωω ω εξεςεεν ιωακιµ και

επλησεν την ιερουσαληµ αιµατος αχωου και

ουκ ηχελησεν κυριος εξολεχρευσαι αυτους

6. και ανεβη επ αυτον ναβουςοδονοσορ ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος και εδησεν αυτον εν ςαλκαις

πεδαις και απηγαγεν αυτον εις ϐαβυλωνα

7. και µερος των σκευων οικου κυριου απη-

νεγκεν εις ϐαβυλωνα και εχηκεν αυτα εν τω

ναω αυτου εν ϐαβυλωνι

8. και τα λοιπα των λογων ιωακιµ και παντα

α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι ϐι-

ϐλιω λογων των ηµερων τοις ϐασιλευσιν ιουδα

και εκοιµηχη ιωακιµ µετα των πατερων αυτου

και εταφη εν γανοζα µετα των πατερων αυτου

και εβασιλευσεν ιεςονιας υιος αυτου αντ αυτου

9. υιος οκτωκαιδεκα ετων ιεςονιας εν τω ϐα-

σιλευειν αυτον και τριµηνον και δεκα ηµερας

εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και εποιησεν το

πονηρον ενωπιον κυριου

10. και επιστρεφοντος του ενιαυτου απεστε-

ιλεν ο ϐασιλευς ναβουςοδονοσορ και εισηνεγ-

κεν αυτον εις ϐαβυλωνα µετα των σκευων των

επιχυµητων οικου κυριου και εβασιλευσεν σε-

δεκιαν αδελφον του πατρος αυτου επι ιουδαν

και ιερουσαληµ

11. ετων εικοσι ενος σεδεκιας εν τω ϐασιλευ-

ειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερο-

υσαληµ

12. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

χεου αυτου ουκ ενετραπη απο προσωπου ιερε-

µιου του προφητου και εκ στοµατος κυριου

13. εν τω τα προς τον ϐασιλεα ναβουςοδονο-

σορ αχετησαι α ωρκισεν αυτον κατα του χεου

και εσκληρυνεν τον τραςηλον αυτου και την

καρδιαν αυτου κατισςυσεν του µη επιστρεψαι

προς κυριον χεον ισραηλ

14. και παντες οι ενδοξοι ιουδα και οι ιερε-

ις και ο λαος της γης επληχυναν του αχετη-

σαι αχετηµατα ϐδελυγµατων εχνων και εµια-

ναν τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ

15. και εξαπεστειλεν κυριος ο χεος των πα-

τερων αυτων εν ςειρι προφητων ορχριζων και

αποστελλων τους αγγελους αυτου οτι ην ϕε-

ιδοµενος του λαου αυτου και του αγιασµατος

αυτου

16. και ησαν µυκτηριζοντες τους αγγελους αυ-

του και εξουδενουντες τους λογους αυτου και

εµπαιζοντες εν τοις προφηταις αυτου εως ανεβη

ο χυµος κυριου εν τω λαω αυτου εως ουκ ην

ιαµα

17. και ηγαγεν επ αυτους ϐασιλεα ςαλδαιων

και απεκτεινεν τους νεανισκους αυτων εν ϱοµ-

ϕαια εν οικω αγιασµατος αυτου και ουκ εφεισα-

το του σεδεκιου και τας παρχενους αυτων ουκ

ηλεησαν και τους πρεσβυτερους αυτων απηγα-

γον τα παντα παρεδωκεν εν ςερσιν αυτων

18. και παντα τα σκευη οικου χεου τα µεγαλα

και τα µικρα και τους χησαυρους και παντας το-

υς χησαυρους ϐασιλεως και µεγιστανων παντα

εισηνεγκεν εις ϐαβυλωνα
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19. και ενεπρησεν τον οικον κυριου και κα-

τεσκαψεν το τειςος ιερουσαληµ και τας ϐαρεις

αυτης ενεπρησεν εν πυρι και παν σκευος ωρα-

ιον εις αφανισµον

20. και απωκισεν τους καταλοιπους εις ϐα-

ϐυλωνα και ησαν αυτω και τοις υιοις αυτου εις

δουλους εως ϐασιλειας µηδων

21. του πληρωχηναι λογον κυριου δια στο-

µατος ιερεµιου εως του προσδεξασχαι την γην

τα σαββατα αυτης σαββατισαι πασας τας ηµε-

ϱας της ερηµωσεως αυτης εσαββατισεν εις συµ-

πληρωσιν ετων εβδοµηκοντα

22. ετους πρωτου κυρου ϐασιλεως περσων

µετα το πληρωχηναι ϱηµα κυριου δια στοµα-

τος ιερεµιου εξηγειρεν κυριος το πνευµα κυρου

ϐασιλεως περσων και παρηγγειλεν κηρυξαι εν

παση τη ϐασιλεια αυτου εν γραπτω λεγων

23. ταδε λεγει κυρος ϐασιλευς περσων πα-

σας τας ϐασιλειας της γης εδωκεν µοι κυριος

ο χεος του ουρανου και αυτος ενετειλατο µοι

οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ εν τη

ιουδαια τις εξ υµων εκ παντος του λαου αυτου

εσται ο χεος αυτου µετ αυτου και αναβητω
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Rozdział 1 L R Księga Ezdrasza

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ezd1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και ηγαγεν ιωσιας το πασςα εν ιερουσαληµ

τω κυριω αυτου και εχυσεν το πασςα τη τεσσα-

ϱεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος του πρωτου

2. στησας τους ιερεις κατ εφηµεριας εστολι-

σµενους εν τω ιερω του κυριου

3. και ειπεν τοις λευιταις ιεροδουλοις του

ισραηλ αγιασαι εαυτους τω κυριω εν τη χεσει

της αγιας κιβωτου του κυριου εν τω οικω ω ωκο-

δοµησεν σαλωµων ο του δαυιδ ο ϐασιλευς ουκ

εσται υµιν αραι επ ωµων αυτην

4. και νυν λατρευετε τω κυριω χεω υµων και

χεραπευετε το εχνος αυτου ισραηλ και ετοιµα-

σατε κατα τας πατριας και τας ϕυλας υµων κα-

τα την γραφην δαυιδ ϐασιλεως ισραηλ και κα-

τα την µεγαλειοτητα σαλωµων του υιου αυτου

5. και σταντες εν τω ιερω κατα την µεριδαρ-

ςιαν την πατρικην υµων των λευιτων των εµ-

προσχεν των αδελφων υµων υιων ισραηλ εν

ταξει

6. χυσατε το πασςα και τας χυσιας ετοιµασατε

τοις αδελφοις υµων και ποιησατε το πασςα κατα

το προσταγµα του κυριου το δοχεν τω µωυση

7. και εδωρησατο ιωσιας τω λαω τω ευρεχεντι

αρνων και εριφων τριακοντα ςιλιαδας µοσςο-

υς τρισςιλιους ταυτα εκ των ϐασιλικων εδοχη

κατ επαγγελιαν τω λαω και τοις ιερευσιν και

λευιταις

8. και εδωκεν ςελκιας και Ϲαςαριας και ησυη-

λος οι επισταται του ιερου τοις ιερευσιν εις πα-

σςα προβατα δισςιλια εξακοσια µοσςους τρια-

κοσιους

9. και ιεςονιας και σαµαιας και ναχαναηλ ο

αδελφος και ασαβιας και οςιηλος και ιωραµ

ςιλιαρςοι εδωκαν τοις λευιταις εις πασςα προ-

ϐατα πεντακισςιλια µοσςους επτακοσιους

10. και ταυτα τα γενοµενα ευπρεπως εστησαν

οι ιερεις και οι λευιται

11. εςοντες τα αζυµα κατα τας ϕυλας

12. και κατα τας µεριδαρςιας των πατερων εµ-

προσχεν του λαου προσενεγκειν τω κυριω κατα

τα γεγραµµενα εν ϐιβλιω µωυση και ουτω το

πρωινον

13. και ωπτησαν το πασςα πυρι ως καχηκει

και τας χυσιας ηψησαν εν τοις ςαλκειοις και

λεβησιν µετ ευωδιας και απηνεγκαν πασι τοις

εκ του λαου

14. µετα δε ταυτα ητοιµασαν εαυτοις τε και

τοις ιερευσιν αδελφοις αυτων υιοις ααρων οι

γαρ ιερεις ανεφερον τα στεατα εως αωριας και

οι λευιται ητοιµασαν εαυτοις και τοις ιερευσιν

αδελφοις αυτων υιοις ααρων

15. και οι ιεροψαλται υιοι ασαφ ησαν επι της

ταξεως αυτων κατα τα υπο δαυιδ τεταγµενα και

ασαφ και Ϲαςαριας και εδδινους οι παρα του

ϐασιλεως και οι χυρωροι εφ εκαστου πυλωνος

ουκ εστιν παραβηναι εκαστον την εαυτου εφη-

µεριαν οι γαρ αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµα-

σαν αυτοις

16. και συνετελεσχη τα της χυσιας του κυριου

εν εκεινη τη ηµερα αςχηναι το πασςα και προ-

σενεςχηναι τας χυσιας επι το του κυριου χυσια-

στηριον κατα την επιταγην του ϐασιλεως ιωσιου

17. και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεχεντες

εν τω καιρω τουτω το πασςα και την εορτην των

αζυµων ηµερας επτα

18. και ουκ ηςχη το πασςα τοιουτο εν τω

ισραηλ απο των ςρονων σαµουηλ του προφητου

19. και παντες οι ϐασιλεις του ισραηλ ουκ

ηγαγοσαν πασςα τοιουτον οιον ηγαγεν ιωσιας

και οι ιερεις και οι λευιται και οι ιουδαιοι και

πας ισραηλ οι ευρεχεντες εν τη κατοικησει αυ-

των εν ιερουσαληµ

20. οκτωκαιδεκατω ετει ϐασιλευοντος ιωσιου

ηςχη το πασςα τουτο

21. και ωρχωχη τα εργα ιωσιου ενωπιον του

κυριου αυτου εν καρδια πληρει ευσεβειας

22. και τα κατ αυτον δε αναγεγραπται εν τοις

εµπροσχεν ςρονοις περι των ηµαρτηκοτων και

ησεβηκοτων εις τον κυριον παρα παν εχνος και

ϐασιλειαν και α ελυπησαν αυτον εν αισχησει

και οι λογοι του κυριου ανεστησαν επι ισραηλ

23. και µετα πασαν την πραξιν ταυτην ιωσιου

συνεβη ϕαραω ϐασιλεα αιγυπτου ελχοντα πο-

λεµον εγειραι εν ςαρκαµυς επι του ευφρατου

και εξηλχεν εις απαντησιν αυτω ιωσιας

24. και διεπεµψατο ϐασιλευς αιγυπτου προς

αυτον λεγων τι εµοι και σοι εστιν ϐασιλευ της

ιουδαιας
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25. ουςι προς σε εξαπεσταλµαι υπο κυριου του

χεου επι γαρ του ευφρατου ο πολεµος µου εσ-

τιν και νυν κυριος µετ εµου εστιν και κυριος µετ

εµου επισπευδων εστιν αποστηχι και µη εναν-

τιου τω κυριω

26. και ουκ απεστρεψεν εαυτον ιωσιας επι το

αρµα αυτου αλλα πολεµειν αυτον επιςειρει ου

προσεςων ϱηµασιν ιερεµιου προφητου εκ στο-

µατος κυριου

27. αλλα συνεστησατο προς αυτον πολεµον

εν τω πεδιω µαγεδδαους και κατεβησαν οι αρ-

ςοντες προς τον ϐασιλεα ιωσιαν

28. και ειπεν ο ϐασιλευς τοις παισιν αυτου

αποστησατε µε απο της µαςης ησχενησα γαρ

λιαν και ευχεως απεστησαν αυτον οι παιδες

αυτου απο της παραταξεως

29. και ανεβη επι το αρµα το δευτεριον αυτου

και αποκατασταχεις εις ιερουσαληµ µετηλλα-

ξεν τον ϐιον αυτου και εταφη εν τω πατρικω

ταφω

30. και εν ολη τη ιουδαια επενχησαν τον ιω-

σιαν και εχρηνησεν ιερεµιας ο προφητης υπερ

ιωσιου και οι προκαχηµενοι συν γυναιξιν εχρη-

νουσαν αυτον εως της ηµερας ταυτης και εξεδο-

χη τουτο γινεσχαι αιει εις απαν το γενος ισραηλ

31. ταυτα δε αναγεγραπται εν τη ϐυβλω των

ιστορουµενων περι των ϐασιλεων της ιουδαιας

και το καχ εν πραςχεν της πραξεως ιωσιου και

της δοξης αυτου και της συνεσεως αυτου εν τω

νοµω κυριου τα τε προπραςχεντα υπ αυτου και

τα νυν ιστορηται εν τω ϐυβλιω των ϐασιλεων

ισραηλ και ιουδα

32. και αναλαβοντες οι εκ του εχνους τον ιε-

ςονιαν υιον ιωσιου ανεδειξαν ϐασιλεα αντι ιω-

σιου του πατρος αυτου οντα ετων εικοσι τριων

33. και εβασιλευσεν εν ιουδα και ιερουσαληµ

µηνας τρεις και απεκατεστησεν αυτον ϐασιλευς

αιγυπτου ϐασιλευειν εν ιερουσαληµ

34. και εζηµιωσεν το εχνος αργυριου ταλαν-

τοις εκατον και ςρυσιου ταλαντω ενι

35. και ανεδειξεν ο ϐασιλευς αιγυπτου ϐα-

σιλεα ιωακιµ τον αδελφον αυτου ϐασιλεα της

ιουδαιας και ιερουσαληµ

36. και εδησεν ιωακιµ τους µεγιστανας Ϲαριον

δε τον αδελφον αυτου συλλαβων ανηγαγεν εξ

αιγυπτου

37. ετων δε ην εικοσι πεντε ιωακιµ οτε εβασι-

λευσεν της ιουδαιας και ιερουσαληµ και επο-

ιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

38. επ αυτον δε ανεβη ναβουςοδονοσορ ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος και δησας αυτον εν ςαλκειω

δεσµω απηγαγεν εις ϐαβυλωνα

39. και απο των ιερων σκευων του κυριου

λαβων ναβουςοδονοσορ και απενεγκας απηρε-

ισατο εν τω ναω αυτου εν ϐαβυλωνι

40. τα δε ιστορηχεντα περι αυτου και της αυ-

του ακαχαρσιας και δυσσεβειας αναγεγραπται

εν τη ϐιβλω των ςρονων των ϐασιλεων

41. και εβασιλευσεν αντ αυτου ιωακιµ ο υιος

αυτου οτε γαρ ανεδειςχη ην ετων δεκα οκτω

42. ϐασιλευει δε µηνας τρεις και ηµερας δεκα

εν ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον εναντι

κυριου

43. και µετ ενιαυτον αποστειλας ναβουςοδο-

νοσορ µετηγαγεν αυτον εις ϐαβυλωνα αµα τοις

ιεροις σκευεσιν του κυριου

44. και ανεδειξε σεδεκιαν ϐασιλεα της ιουδα-

ιας και ιερουσαληµ σεδεκιαν οντα ετων εικοσι

ενος ϐασιλευει δε ετη ενδεκα

45. και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

και ουκ ενετραπη απο των ϱηχεντων λογων υπο

ιερεµιου του προφητου εκ στοµατος του κυριου

46. και ορκισχεις απο του ϐασιλεως ναβο-

υςοδονοσορ τω ονοµατι του κυριου επιορκησας

απεστη και σκληρυνας αυτου τον τραςηλον και

την καρδιαν αυτου παρεβη τα νοµιµα κυριου

χεου ισραηλ

47. και οι ηγουµενοι δε του λαου και των

ιερεων πολλα ησεβησαν και ηνοµησαν υπερ

πασας τας ακαχαρσιας παντων των εχνων και

εµιαναν το ιερον του κυριου το αγιαζοµενον εν

ιεροσολυµοις

48. και απεστειλεν ο χεος των πατερων αυτων

δια του αγγελου αυτου µετακαλεσαι αυτους κα-

χο εφειδετο αυτων και του σκηνωµατος αυτου

49. αυτοι δε εξεµυκτηρισαν εν τοις αγγελο-

ις αυτου και η ηµερα ελαλησεν κυριος ησαν

εκπαιζοντες τους προφητας αυτου εως του χυµ-

ωχεντα αυτον επι τω εχνει αυτου δια τα δυσσε-

ϐηµατα προσταξαι αναβιβασαι επ αυτους τους

ϐασιλεις των ςαλδαιων

50. ουτοι απεκτειναν τους νεανισκους αυτων

εν ϱοµφαια περικυκλω του αγιου αυτων ιερου
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και ουκ εφεισαντο νεανισκου και παρχενου και

πρεσβυτου και νεωτερου αλλα παντας παρεδω-

κεν εις τας ςειρας αυτων

51. και παντα τα ιερα σκευη του κυριου τα

µεγαλα και τα µικρα και τας κιβωτους του κυ-

ϱιου και τας ϐασιλικας αποχηκας αναλαβοντες

απηνεγκαν εις ϐαβυλωνα

52. και ενεπυρισαν τον οικον του κυριου και

ελυσαν τα τειςα ιεροσολυµων και τους πυργους

αυτων ενεπυρισαν εν πυρι

53. και συνετελεσαν παντα τα ενδοξα αυτης

αςρεωσαι και τους επιλοιπους απηγαγεν µετα

ϱοµφαιας εις ϐαβυλωνα

54. και ησαν παιδες αυτω και τοις υιοις αυτου

µεςρι του ϐασιλευσαι περσας εις αναπληρωσιν

του ϱηµατος του κυριου εν στοµατι ιερεµιου

55. εως του ευδοκησαι την γην τα σαββατα

αυτης παντα τον ςρονον της ερηµωσεως αυτης

σαββατιει εις συµπληρωσιν ετων εβδοµηκοντα

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ezd2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ϐασιλευοντος κυρου περσων ετους πρωτου

εις συντελειαν ϱηµατος κυριου εν στοµατι ιερε-

µιου ηγειρεν κυριος το πνευµα κυρου ϐασιλεως

περσων και εκηρυξεν εν ολη τη ϐασιλεια αυτου

και αµα δια γραπτων λεγων

2. ταδε λεγει ο ϐασιλευς περσων κυρος εµε

ανεδειξεν ϐασιλεα της οικουµενης ο κυριος του

ισραηλ κυριος ο υψιστος και εσηµηνεν µοι οικο-

δοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ τη εν τη

ιουδαια

3. ει τις εστιν ουν υµων εκ του εχνους αυτου

εστω ο κυριος αυτου µετ αυτου και αναβας εις

την ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια οικοδοµειτω

τον οικον του κυριου του ισραηλ ουτος ο κυριος

ο κατασκηνωσας εν ιερουσαληµ

4. οσοι ουν κατα τοπους οικουσιν ϐοηχειτω-

σαν αυτω οι εν τω τοπω αυτου εν ςρυσιω και εν

αργυριω εν δοσεσιν µεχ ιππων και κτηνων συν

τοις αλλοις τοις κατ ευςας προστεχειµενοις εις

το ιερον του κυριου το εν ιερουσαληµ

5. και κατασταντες οι αρςιφυλοι των πατριων

της ιουδα και ϐενιαµιν ϕυλης και οι ιερεις και οι

λευιται και παντων ων ηγειρεν κυριος το πνευ-

µα αναβηναι οικοδοµησαι οικον τω κυριω τον

εν ιερουσαληµ

6. και οι περικυκλω αυτων εβοηχησαν εν πα-

σιν αργυριω και ςρυσιω ιπποις και κτηνεσιν και

ευςαις ως πλεισταις πολλων ων ο νους ηγερχη

7. και ο ϐασιλευς κυρος εξηνεγκεν τα ιερα

σκευη του κυριου α µετηγαγεν ναβουςοδονο-

σορ εξ ιερουσαληµ και απηρεισατο αυτα εν τω

εαυτου ειδωλιω

8. εξενεγκας δε αυτα κυρος ο ϐασιλευς περ-

σων παρεδωκεν αυτα µιχριδατη τω εαυτου γα-

Ϲοφυλακι δια δε τουτου παρεδοχησαν σανα-

ϐασσαρω προστατη της ιουδαιας

9. ο δε τουτων αριχµος ην σπονδεια ςρυσα

ςιλια σπονδεια αργυρα ςιλια χυισκαι αργυραι

εικοσι εννεα

10. ϕιαλαι ςρυσαι τριακοντα αργυραι δισςι-

λιαι τετρακοσιαι δεκα και αλλα σκευη ςιλια

11. τα δε παντα σκευη διεκοµισχη ςρυσα και

αργυρα πεντακισςιλια τετρακοσια εξηκοντα εν-

νεα ανηνεςχη δε υπο σαναβασσαρου αµα τοις

εκ της αιςµαλωσιας εκ ϐαβυλωνος εις ιεροσο-

λυµα

12. εν δε τοις επι αρταξερξου του περσων ϐα-

σιλεως ςρονοις κατεγραψεν αυτω κατα των κα-

τοικουντων εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ ϐε-

σλεµος και µιχραδατης και ταβελλιος και ϱα-

ουµος και ϐεελτεεµος και σαµσαιος ο γραµ-

µατευς και οι λοιποι οι τουτοις συντασσοµενοι

οικουντες δε εν σαµαρεια και τοις αλλοις τοπο-

ις την υπογεγραµµενην επιστολην

13. ϐασιλει αρταξερξη κυριω οι παιδες σου

ϱαουµος ο τα προσπιπτοντα και σαµσαιος ο

γραµµατευς και οι επιλοιποι της ϐουλης αυτων

κριται οι εν κοιλη συρια και ϕοινικη

14. και νυν γνωστον εστω τω κυριω ϐασι-

λει διοτι οι ιουδαιοι αναβαντες παρ υµων προς

ηµας ελχοντες εις ιερουσαληµ την πολιν την

αποστατιν και πονηραν οικοδοµουσιν τας τε

αγορας αυτης και τα τειςη χεραπευουσιν και

ναον υποβαλλονται

15. εαν ουν η πολις αυτη οικοδοµηχη και τα

τειςη συντελεσχη ϕορολογιαν ου µη υποµεινω-

σιν δουναι αλλα και ϐασιλευσιν αντιστησονται

16. και επει ενεργειται τα κατα τον ναον

καλως εςειν υπολαµβανοµεν µη υπεριδειν το
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τοιουτο αλλα προσφωνησαι τω κυριω ϐασιλει

οπως αν ϕαινηται σοι επισκεφχη εν τοις απο

των πατερων σου ϐιβλιοις

17. και ευρησεις εν τοις υποµνηµατισµοις τα

γεγραµµενα περι τουτων και γνωση οτι η πολις

ην εκεινη αποστατις και ϐασιλεις και πολεις

ενοςλουσα και οι ιουδαιοι αποσταται και πο-

λιορκιας συνισταµενοι εν αυτη ετι εξ αιωνος δι

ην αιτιαν και η πολις αυτη ηρηµωχη

18. νυν ουν υποδεικνυµεν σοι κυριε ϐασιλευ

διοτι εαν η πολις αυτη οικοδοµηχη και τα ταυ-

της τειςη ανασταχη καχοδος σοι ουκετι εσται

εις κοιλην συριαν και ϕοινικην

19. τοτε αντεγραψεν ο ϐασιλευς ϱαουµω τω

γραφοντι τα προσπιπτοντα και ϐεελτεεµω και

σαµσαιω γραµµατει και τοις λοιποις τοις συν-

τασσοµενοις και οικουσιν εν τη σαµαρεια και

συρια και ϕοινικη τα υπογεγραµµενα

20. ανεγνων την επιστολην ην πεποµφατε

προς µε

21. επεταξα ουν επισκεψασχαι και ευρεχη οτι

εστιν η πολις εκεινη εξ αιωνος ϐασιλευσιν αντι-

παρατασσουσα και οι ανχρωποι αποστασεις και

πολεµους εν αυτη συντελουντες

22. και ϐασιλεις ισςυροι και σκληροι ησαν

εν ιερουσαληµ κυριευοντες και ϕορολογουντες

κοιλην συριαν και ϕοινικην

23. νυν ουν επεταξα αποκωλυσαι τους

ανχρωπους εκεινους του οικοδοµησαι την πο-

λιν

24. και προνοηχηναι οπως µηχεν παρα ταυτα

γενηται και µη προβη επι πλειον τα της κακιας

εις το ϐασιλεις ενοςλησαι

25. τοτε αναγνωσχεντων των παρα του ϐα-

σιλεως αρταξερξου γραφεντων ο ϱαουµος και

σαµσαιος ο γραµµατευς και οι τουτοις συν-

τασσοµενοι αναζευξαντες κατα σπουδην εις ιε-

ϱουσαληµ µεχ ιππου και οςλου παραταξεως

ηρξαντο κωλυειν τους οικοδοµουντας

26. και ηργει η οικοδοµη του ιερου του εν ιερο-

υσαληµ µεςρι του δευτερου ετους της ϐασιλειας

δαρειου του περσων ϐασιλεως

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ezd3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ϐασιλευς δαρειος εποιησεν δοςην µε-

γαλην πασιν τοις υπ αυτον και πασιν τοις οικο-

γενεσιν αυτου και πασιν τοις µεγιστασιν της

µηδιας και της περσιδος

2. και πασιν τοις σατραπαις και στρατηγοις

και τοπαρςαις τοις υπ αυτον απο της ινδικης

µεςρι της αιχιοπιας εν ταις εκατον εικοσι επτα

σατραπειαις

3. και εφαγοσαν και επιοσαν και εµπλησχεν-

τες ανελυσαν ο δε δαρειος ο ϐασιλευς ανελυ-

σεν εις τον κοιτωνα και εκοιµηχη και εξυπνος

εγενετο

4. τοτε οι τρεις νεανισκοι οι σωµατοφυλακες

οι ϕυλασσοντες το σωµα του ϐασιλεως ειπαν

ετερος προς τον ετερον

5. ειπωµεν εκαστος ηµων ενα λογον ος υπερι-

σςυσει και ου αν ϕανη το ϱηµα αυτου σοφωτε-

ϱον του ετερου δωσει αυτω δαρειος ο ϐασιλευς

δωρεας µεγαλας και επινικια µεγαλα

6. και πορφυραν περιβαλεσχαι και εν ςρυ-

σωµασιν πινειν και επι ςρυσω καχευδειν και

αρµα ςρυσοςαλινον και κιδαριν ϐυσσινην και

µανιακην περι τον τραςηλον

7. και δευτερος καχιειται δαρειου δια την σο-

ϕιαν αυτου και συγγενης δαρειου κληχησεται

8. και τοτε γραψαντες εκαστος τον εαυτου λο-

γον εσφραγισαντο και εχηκαν υπο το προσκε-

ϕαλαιον δαρειου του ϐασιλεως και ειπαν

9. οταν εγερχη ο ϐασιλευς δωσουσιν αυτω το

γραµµα και ον αν κρινη ο ϐασιλευς και οι τρε-

ις µεγιστανες της περσιδος οτι ο λογος αυτου

σοφωτερος αυτω δοχησεται το νικος καχως γε-

γραπται

10. ο εις εγραψεν υπερισςυει ο οινος

11. ο ετερος εγραψεν υπερισςυει ο ϐασιλευς

12. ο τριτος εγραψεν υπερισςυουσιν αι γυνα-

ικες υπερ δε παντα νικα η αληχεια

13. και οτε εξηγερχη ο ϐασιλευς λαβοντες το

γραµµα εδωκαν αυτω και ανεγνω

14. και εξαποστειλας εκαλεσεν παντας τους

µεγιστανας της περσιδος και της µηδιας και σα-

τραπας και στρατηγους και τοπαρςας και υπα-

τους και εκαχισεν εν τω ςρηµατιστηριω και ανε-

γνωσχη το γραµµα ενωπιον αυτων

15. και ειπεν καλεσατε τους νεανισκους και

αυτοι δηλωσουσιν τους λογους αυτων και εκλ-

ηχησαν και εισηλχοσαν
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16. και ειπαν αυτοις απαγγειλατε ηµιν περι

των γεγραµµενων

17. και ηρξατο ο πρωτος ο ειπας περι της ισςυ-

ος του οινου και εφη ουτως

18. ανδρες πως υπερισςυει ο οινος παντας το-

υς ανχρωπους τους πινοντας αυτον πλανα την

διανοιαν

19. του τε ϐασιλεως και του ορφανου ποιει

την διανοιαν µιαν την τε του οικετου και την

του ελευχερου την τε του πενητος και την του

πλουσιου

20. και πασαν διανοιαν µεταστρεφει εις ευω-

ςιαν και ευφροσυνην και ου µεµνηται πασαν

λυπην και παν οφειληµα

21. και πασας καρδιας ποιει πλουσιας και ου

µεµνηται ϐασιλεα ουδε σατραπην και παντα

δια ταλαντων ποιει λαλειν

22. και ου µεµνηται οταν πινωσιν ϕιλιαζειν

ϕιλοις και αδελφοις και µετ ου πολυ σπωνται

µαςαιρας

23. και οταν απο του οινου γενηχωσιν ου

µεµνηται α επραξαν

24. ω ανδρες ους υπερισςυει ο οινος οτι ουτως

αναγκαζει ποιειν και εσιγησεν ουτως ειπας

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ezd4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ηρξατο ο δευτερος λαλειν ο ειπας περι

της ισςυος του ϐασιλεως

2. ω ανδρες ους υπερισςυουσιν οι ανχρωποι

την γην και την χαλασσαν κατακρατουντες και

παντα τα εν αυτοις

3. ο δε ϐασιλευς υπερισςυει και κυριευει αυ-

των και δεσποζει αυτων και παν ο εαν ειπη αυ-

τοις ενακουουσιν

4. εαν ειπη αυτοις ποιησαι πολεµον ετερος

προς τον ετερον ποιουσιν εαν δε εξαποστειλη

αυτους προς τους πολεµιους ϐαδιζουσιν και κα-

τεργαζονται τα ορη και τα τειςη και τους πυργο-

υς

5. ϕονευουσιν και ϕονευονται και τον λογον

του ϐασιλεως ου παραβαινουσιν εαν δε νικη-

σωσιν τω ϐασιλει κοµιζουσιν παντα και οσα εαν

προνοµευσωσιν και τα αλλα παντα

6. και οσοι ου στρατευονται ουδε πολεµουσιν

αλλα γεωργουσιν την γην παλιν οταν σπειρωσι

χερισαντες αναφερουσιν τω ϐασιλει και ετερος

τον ετερον αναγκαζοντες αναφερουσι τους ϕο-

ϱους τω ϐασιλει

7. και αυτος εις µονος εστιν εαν ειπη αποκτε-

ιναι αποκτεννουσιν ειπεν αφειναι αφιουσιν

8. ειπε παταξαι τυπτουσιν ειπεν ερηµωσαι ερη-

µουσιν ειπεν οικοδοµησαι οικοδοµουσιν

9. ειπεν εκκοψαι εκκοπτουσιν ειπεν ϕυτευσαι

ϕυτευουσιν

10. και πας ο λαος αυτου και αι δυναµεις αυ-

του ενακουουσιν

11. προς δε τουτοις αυτος ανακειται εσχιει και

πινει και καχευδει αυτοι δε τηρουσιν κυκλω

περι αυτον και ου δυνανται εκαστος απελχειν

και ποιειν τα εργα αυτου ουδε παρακουουσιν

αυτου

12. ω ανδρες πως ους υπερισςυει ο ϐασιλευς

οτι ουτως επακουστος εστιν και εσιγησεν

13. ο δε τριτος ο ειπας περι των γυναικων

και της αληχειας ουτος εστιν Ϲοροβαβελ ηρξατο

λαλειν

14. ανδρες ου µεγας ο ϐασιλευς και πολλοι οι

ανχρωποι και ο οινος ισςυει τις ουν ο δεσποζων

αυτων η τις ο κυριευων αυτων ους αι γυναικες

15. αι γυναικες εγεννησαν τον ϐασιλεα και

παντα τον λαον ος κυριευει της χαλασσης και

της γης

16. και εξ αυτων εγενοντο και αυται εξεχρεψ-

αν αυτους τους ϕυτευοντας τους αµπελωνας εξ

ων ο οινος γινεται

17. και αυται ποιουσιν τας στολας των ανχρω-

πων και αυται ποιουσιν δοξαν τοις ανχρωποις

και ου δυνανται οι ανχρωποι ειναι ςωρις των

γυναικων

18. εαν δε συναγαγωσιν ςρυσιον και αργυ-

ϱιον και παν πραγµα ωραιον και ιδωσιν γυνα-

ικα µιαν καλην τω ειδει και τω καλλει

19. και ταυτα παντα αφεντες εις αυτην εγ-

κεςηναν και ςασκοντες το στοµα χεωρουσιν αυ-

την και παντες αυτην αιρετιζουσιν µαλλον η το

ςρυσιον και το αργυριον και παν πραγµα ωρα-

ιον

20. ανχρωπος τον εαυτου πατερα εγκαταλε-

ιπει ος εξεχρεψεν αυτον και την ιδιαν ςωραν

και προς την ιδιαν γυναικα κολλαται
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21. και µετα της γυναικος αφιησι την ψυςην

και ουτε τον πατερα µεµνηται ουτε την µητερα

ουτε την ςωραν

22. και εντευχεν δει υµας γνωναι οτι αι γυνα-

ικες κυριευουσιν υµων ουςι πονειτε και µοςχε-

ιτε και παντα ταις γυναιξιν διδοτε και ϕερετε

23. και λαµβανει ανχρωπος την ϱοµφαιαν

αυτου και εκπορευεται εξοδευειν και ληστευειν

και κλεπτειν και εις την χαλασσαν πλειν και

ποταµους

24. και τον λεοντα χεωρει και εν σκοτει ϐα-

διζει και οταν κλεψη και αρπαση και λωποδυ-

τηση τη ερωµενη αποφερει

25. και πλειον αγαπα ανχρωπος την ιδιαν γυ-

ναικα µαλλον η τον πατερα και την µητερα

26. και πολλοι απενοηχησαν ταις ιδιαις δια-

νοιαις δια τας γυναικας και δουλοι εγενοντο δι

αυτας

27. και πολλοι απωλοντο και εσφαλησαν και

ηµαρτοσαν δια τας γυναικας

28. και νυν ου πιστευετε µοι ουςι µεγας ο ϐα-

σιλευς τη εξουσια αυτου ουςι πασαι αι ςωραι

ευλαβουνται αψασχαι αυτου

29. εχεωρουν αυτον και απαµην την χυγατε-

ϱα ϐαρτακου του χαυµαστου την παλλακην του

ϐασιλεως καχηµενην εν δεξια του ϐασιλεως

30. και αφαιρουσαν το διαδηµα απο της κε-

ϕαλης του ϐασιλεως και επιτιχουσαν εαυτη και

ερραπιζεν τον ϐασιλεα τη αριστερα

31. και προς τουτοις ο ϐασιλευς ςασκων το

στοµα εχεωρει αυτην και εαν προσγελαση αυτω

γελα εαν δε πικρανχη επ αυτον κολακευει αυ-

την οπως διαλλαγη αυτω

32. ω ανδρες πως ουςι ισςυραι αι γυναικες οτι

ουτως πρασσουσιν

33. και τοτε ο ϐασιλευς και οι µεγιστανες ενε-

ϐλεπον ετερος προς τον ετερον

34. και ηρξατο λαλειν περι της αληχειας αν-

δρες ουςι ισςυραι αι γυναικες µεγαλη η γη και

υψηλος ο ουρανος και ταςυς τω δροµω ο ηλιος

οτι στρεφεται εν τω κυκλω του ουρανου και πα-

λιν αποτρεςει εις τον εαυτου τοπον εν µια ηµερα

35. ουςι µεγας ος ταυτα ποιει και η αληχεια

µεγαλη και ισςυροτερα παρα παντα

36. πασα η γη την αληχειαν καλει και ο ουρα-

νος αυτην ευλογει και παντα τα εργα σειεται και

τρεµει και ουκ εστιν µετ αυτου αδικον ουχεν

37. αδικος ο οινος αδικος ο ϐασιλευς αδικοι

αι γυναικες αδικοι παντες οι υιοι των ανχρω-

πων και αδικα παντα τα εργα αυτων παντα τα

τοιαυτα και ουκ εστιν εν αυτοις αληχεια και εν

τη αδικια αυτων απολουνται

38. η δε αληχεια µενει και ισςυει εις τον αιωνα

και Ϲη και κρατει εις τον αιωνα του αιωνος

39. και ουκ εστιν παρ αυτη λαµβανειν προ-

σωπα ουδε διαφορα αλλα τα δικαια ποιει απο

παντων των αδικων και πονηρων και παντες

ευδοκουσι τοις εργοις αυτης και ουκ εστιν εν τη

κρισει αυτης ουχεν αδικον

40. και αυτη η ισςυς και το ϐασιλειον και η

εξουσια και η µεγαλειοτης των παντων αιωνων

ευλογητος ο χεος της αληχειας

41. και εσιωπησεν του λαλειν και πας ο λαος

τοτε εφωνησεν και τοτε ειπον µεγαλη η αληχεια

και υπερισςυει

42. τοτε ο ϐασιλευς ειπεν αυτω αιτησαι ο χελε-

ις πλειω των γεγραµµενων και δωσοµεν σοι ον

τροπον ευρεχης σοφωτερος και εςοµενος µου

καχηση και συγγενης µου κληχηση

43. τοτε ειπεν τω ϐασιλει µνησχητι την ευςην

ην ηυξω οικοδοµησαι την ιερουσαληµ εν τη

ηµερα η το ϐασιλειον σου παρελαβες

44. και παντα τα σκευη τα ληµφχεντα εξ ιερο-

υσαληµ εκπεµψαι α εξεςωρισεν κυρος οτε ηυ-

ξατο εκκοψαι ϐαβυλωνα και ηυξατο εξαποστε-

ιλαι εκει

45. και συ ευξω οικοδοµησαι τον ναον ον ενε-

πυρισαν οι ιδουµαιοι οτε ηρηµωχη η ιουδαια

υπο των ςαλδαιων

46. και νυν τουτο εστιν ο σε αξιω κυριε ϐασι-

λευ και ο αιτουµαι σε και αυτη εστιν η µεγαλω-

συνη η παρα σου δεοµαι ουν ινα ποιησης την

ευςην ην ηυξω τω ϐασιλει του ουρανου ποιησαι

εκ στοµατος σου

47. τοτε αναστας δαρειος ο ϐασιλευς κατε-

ϕιλησεν αυτον και εγραψεν αυτω τας επιστολας

προς παντας τους οικονοµους και τοπαρςας και

στρατηγους και σατραπας ινα προπεµψωσιν αυ-

τον και τους µετ αυτου παντας αναβαινοντας

οικοδοµησαι την ιερουσαληµ

48. και πασι τοις τοπαρςαις εν κοιλη συρια

και ϕοινικη και τοις εν τω λιβανω εγραψεν επι-

στολας µεταφερειν ξυλα κεδρινα απο του λι-

ϐανου εις ιερουσαληµ και οπως οικοδοµησωσιν

µετ αυτου την πολιν

Biblia Grecka L R 505



Rozdział 5 L R Księga Ezdrasza

49. και εγραψεν πασι τοις ιουδαιοις τοις ανα-

ϐαινουσιν απο της ϐασιλειας εις την ιουδαιαν

υπερ της ελευχεριας παντα δυνατον και σατρα-

πην και τοπαρςην και οικονοµον µη επελευσε-

σχαι επι τας χυρας αυτων

50. και πασαν την ςωραν ην κρατησουσιν

αφορολογητον αυτοις υπαρςειν και ινα οι ιδο-

υµαιοι αφιωσι τας κωµας ας διακρατουσιν των

ιουδαιων

51. και εις την οικοδοµην του ιερου δοχηναι

κατ ενιαυτον ταλαντα εικοσι µεςρι του οικοδοµ-

ηχηναι

52. και επι το χυσιαστηριον ολοκαυτωµατα

καρπουσχαι καχ ηµεραν καχα εςουσιν εντολην

επτακαιδεκα προσφερειν αλλα ταλαντα δεκα

κατ ενιαυτον

53. και πασιν τοις προσβαινουσιν απο της ϐα-

ϐυλωνιας κτισαι την πολιν υπαρςειν την ελευ-

χεριαν αυτοις τε και τοις τεκνοις αυτων και πασι

τοις ιερευσι τοις προσβαινουσιν

54. εγραψεν δε και την ςορηγιαν και την ιε-

ϱατικην στολην εν τινι λατρευουσιν εν αυτη

55. και τοις λευιταις εγραψεν δουναι την

ςορηγιαν εως ης ηµερας επιτελεσχη ο οικος και

ιερουσαληµ οικοδοµηχηναι

56. και πασι τοις ϕρουρουσι την πολιν εγραψε

δουναι αυτοις κληρους και οψωνια

57. και εξαπεστειλεν παντα τα σκευη α εξε-

ςωρισεν κυρος απο ϐαβυλωνος και παντα οσα

ειπεν κυρος ποιησαι και αυτος επεταξεν ποιησαι

και εξαποστειλαι εις ιερουσαληµ

58. και οτε εξηλχεν ο νεανισκος αρας το προ-

σωπον εις τον ουρανον εναντιον ιερουσαληµ

ευλογησεν τω ϐασιλει του ουρανου λεγων

59. παρα σου η νικη και παρα σου η σοφια

και ση η δοξα και εγω σος οικετης

60. ευλογητος ει ος εδωκας µοι σοφιαν και σοι

οµολογω δεσποτα των πατερων

61. και ελαβεν τας επιστολας και εξηλχεν εις

ϐαβυλωνα και απηγγειλεν τοις αδελφοις αυτου

πασιν

62. και ευλογησαν τον χεον των πατερων αυ-

των οτι εδωκεν αυτοις ανεσιν και αφεσιν

63. αναβηναι και οικοδοµησαι ιερουσαληµ

και το ιερον ου ωνοµασχη το ονοµα αυτου επ

αυτω και εκωχωνιζοντο µετα µουσικων και ςα-

ϱας ηµερας επτα

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ezd5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 µετα δε ταυτα εξελεγησαν αναβηναι αρςη-

γοι οικου πατριων κατα ϕυλας αυτων και αι

γυναικες αυτων και οι υιοι και αι χυγατερες και

οι παιδες αυτων και αι παιδισκαι και τα κτηνη

αυτων

2. και δαρειος συναπεστειλεν µετ αυτων ιππε-

ις ςιλιους εως του αποκαταστησαι αυτους εις ιε-

ϱουσαληµ µετ ειρηνης και µετα µουσικων τυµ-

πανων και αυλων

3. και παντες οι αδελφοι αυτων παιζοντες και

εποιησεν αυτους συναναβηναι µετ εκεινων

4. και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων των ανα-

ϐαινοντων κατα πατριας αυτων εις τας ϕυλας

επι την µεριδαρςιαν αυτων

5. οι ιερεις υιοι ϕινεες υιου ααρων ιησους ο

του ιωσεδεκ του σαραιου και ιωακιµ ο του Ϲο-

ϱοβαβελ του σαλαχιηλ εκ του οικου του δαυιδ

εκ της γενεας ϕαρες ϕυλης δε ιουδα

6. ος ελαλησεν επι δαρειου του ϐασιλεως περ-

σων λογους σοφους εν τω δευτερω ετει της ϐα-

σιλειας αυτου µηνι νισαν του πρωτου µηνος

7. εισιν δε ουτοι εκ της ιουδαιας οι αναβαντες

εκ της αιςµαλωσιας της παροικιας ους µετωκι-

σεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος εις

ϐαβυλωνα

8. και επεστρεψαν εις ιερουσαληµ και την λο-

ιπην ιουδαιαν εκαστος εις την ιδιαν πολιν οι

ελχοντες µετα Ϲοροβαβελ και ιησου νεεµιου Ϲα-

ϱαιου ϱησαιου ενηνιος µαρδοςαιου ϐεελσαρου

ασφαρασου ϐορολιου ϱοιµου ϐαανα των προη-

γουµενων αυτων

9. αριχµος των απο του εχνους και οι προηγο-

υµενοι αυτων υιοι ϕορος δυο ςιλιαδες και εκα-

τον εβδοµηκοντα δυο

10. υιοι σαφατ τετρακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

υιοι αρεε επτακοσιοι πεντηκοντα εξ

11. υιοι ϕααχµωαβ εις τους υιους ιησου και

ιωαβ δισςιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο

12. υιοι ωλαµου ςιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα

τεσσαρες υιοι Ϲατου εννακοσιοι τεσσαρακοντα
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πεντε υιοι ςορβε επτακοσιοι πεντε υιοι ϐανι εξα-

κοσιοι τεσσαρακοντα οκτω

13. υιοι ϐηβαι εξακοσιοι εικοσι τρεις υιοι ασ-

γαδ ςιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο

14. υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα

υιοι ϐαγοι δισςιλιοι εξηκοντα εξ υιοι αδινου τε-

τρακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

15. υιοι ατηρ εζεκιου ενενηκοντα δυο υιοι κι-

λαν και αζητας εξηκοντα επτα υιοι αζουρου τε-

τρακοσιοι τριακοντα δυο

16. υιοι αννιας εκατον εις υιοι αροµ υιοι ϐασ-

σαι τριακοσιοι εικοσι τρεις υιοι αριφου εκατον

δεκα δυο

17. υιοι ϐαιτηρους τρισςιλιοι πεντε υιοι εκ ϐα-

ιχλωµων εκατον εικοσι τρεις

18. οι εκ νετεβας πεντηκοντα πεντε οι εξ ενα-

του εκατον πεντηκοντα οκτω οι εκ ϐαιτασµων

τεσσαρακοντα δυο

19. οι εκ καριαχιαριος εικοσι πεντε οι εκ καπι-

ϱας και ϐηροτ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεις

20. οι ςαδιασαι και αµµιδιοι τετρακοσιοι εικοσι

δυο οι εκ κιραµας και γαββης εξακοσιοι εικοσι

εις

21. οι εκ µακαλων εκατον εικοσι δυο οι εκ

ϐαιτολιω πεντηκοντα δυο υιοι νιφις εκατον πεν-

τηκοντα εξ

22. υιοι καλαµω αλλου και ωνους επτακοσιοι

εικοσι πεντε υιοι ιερεςου τριακοσιοι τεσσαρα-

κοντα πεντε

23. υιοι σαναας τρισςιλιοι τριακοσιοι τριακον-

τα

24. οι ιερεις υιοι ιεδδου του υιου ιησου εις τους

υιους ανασιβ εννακοσιοι εβδοµηκοντα δυο υιοι

εµµηρου ςιλιοι πεντηκοντα δυο

25. υιοι ϕασσουρου ςιλιοι διακοσιοι τεσσαρα-

κοντα επτα υιοι ςαρµη ςιλιοι δεκα επτα

26. οι δε λευιται υιοι ιησου και καδµιηλου και

ϐαννου και σουδιου εβδοµηκοντα τεσσαρες

27. οι ιεροψαλται υιοι ασαφ εκατον εικοσι

οκτω

28. οι χυρωροι υιοι σαλουµ υιοι αταρ υιοι τολ-

µαν υιοι ακουβ υιοι ατητα υιοι σωβαι οι παντες

εκατον τριακοντα εννεα

29. οι ιεροδουλοι υιοι ησαυ υιοι ασιφα υιοι

ταβαωχ υιοι κηρας υιοι σουα υιοι ϕαδαιου υιοι

λαβανα υιοι αγγαβα

30. υιοι ακουδ υιοι ουτα υιοι κηταβ υιοι αγαβα

υιοι συβαι υιοι αναν υιοι καχουα υιοι γεδδουρ

31. υιοι ιαιρου υιοι δαισαν υιοι νοεβα υιοι ςα-

σεβα υιοι γαζηρα υιοι οζιου υιοι ϕινοε υιοι ασα-

ϱα υιοι ϐασχαι υιοι ασανα υιοι µαανι υιοι ναφισι

υιοι ακουφ υιοι αςιβα υιοι ασουρ υιοι ϕαρακιµ

υιοι ϐασαλωχ

32. υιοι µεεδδα υιοι κουχα υιοι ςαρεα υιοι

ϐαρςους υιοι σεραρ υιοι χοµοι υιοι νασι υιοι

ατιφα

33. υιοι παιδων σαλωµων υιοι ασσαφιωχ υιοι

ϕαριδα υιοι ιεηλι υιοι λοζων υιοι ισδαηλ υιοι

σαφυχι

34. υιοι αγια υιοι ϕακαρεχσαβιη υιοι σαρωχιε

υιοι µασιας υιοι γας υιοι αδδους υιοι σουβας

υιοι αφερρα υιοι ϐαρωδις υιοι σαφατ υιοι αµων

35. παντες οι ιεροδουλοι και οι υιοι των πα-

ιδων σαλωµων τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

36. ουτοι αναβαντες απο χερµελεχ και χελερ-

σας ηγουµενος αυτων ςαρααχ αδαν και αµαρ

37. και ουκ ηδυναντο απαγγειλαι τας πατριας

αυτων και γενεας ως εκ του ισραηλ εισιν υιοι

δαλαν του υιου τουβαν υιοι νεκωδαν εξακοσιοι

πεντηκοντα δυο

38. και εκ των ιερεων οι εµποιουµενοι ιερω-

συνης και ους ευρεχησαν υιοι οββια υιοι ακ-

κως υιοι ιοδδους του λαβοντος αυγιαν γυναικα

των χυγατερων ϕαρζελλαιου και εκληχη επι τω

ονοµατι αυτου

39. και τουτων Ϲητηχεισης της γενικης γραφης

εν τω καταλοςισµω και µη ευρεχεισης εςωρι-

σχησαν του ιερατευειν

40. και ειπεν αυτοις νεεµιας και ατχαριας µη

µετεςειν των αγιων αυτους εως αναστη αρςιε-

ϱευς ενδεδυµενος την δηλωσιν και την αληχε-

ιαν

41. οι δε παντες ησαν ισραηλ απο δωδεκα-

ετους ςωρις παιδων και παιδισκων µυριαδες

τεσσαρες δισςιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα παιδες

τουτων και παιδισκαι επτακισςιλιοι τριακοσιοι

τριακοντα επτα ψαλται και ψαλτωδοι διακοσιοι

τεσσαρακοντα πεντε

42. καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε και

ιπποι επτακισςιλιοι τριακοντα εξ ηµιονοι διακο-

σιοι τεσσαρακοντα πεντε υποζυγια πεντακισςι-

λια πεντακοσια εικοσι πεντε
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43. και εκ των ηγουµενων κατα τας πατριας εν

τω παραγινεσχαι αυτους εις το ιερον του χεου

το εν ιερουσαληµ ευξαντο εγειραι τον οικον επι

του τοπου αυτου κατα την αυτων δυναµιν

44. και δουναι εις το ιερον γαζοφυλακιον των

εργων ςρυσιου µνας ςιλιας και αργυριου µνας

πεντακισςιλιας και στολας ιερατικας εκατον

45. και κατωκισχησαν οι ιερεις και οι λευιται

και οι εκ του λαου εν ιερουσαληµ και τη ςωρα

οι τε ιεροψαλται και οι χυρωροι και πας ισραηλ

εν ταις κωµαις αυτων

46. ενσταντος δε του εβδοµου µηνος και οντων

των υιων ισραηλ εκαστου εν τοις ιδιοις συνη-

ςχησαν οµοχυµαδον εις το ευρυςωρον του πρω-

του πυλωνος του προς τη ανατολη

47. και καταστας ιησους ο του ιωσεδεκ και οι

αδελφοι αυτου οι ιερεις και Ϲοροβαβελ ο του

σαλαχιηλ και οι τουτου αδελφοι ητοιµασαν το

χυσιαστηριον του χεου του ισραηλ

48. προσενεγκαι επ αυτου ολοκαυτωσεις ακο-

λουχως τοις εν τη µωυσεως ϐιβλω του ανχρω-

που του χεου διηγορευµενοις

49. και επισυνηςχησαν αυτοις εκ των αλλων

εχνων της γης και κατωρχωσαν το χυσιαστη-

ϱιον επι του τοπου αυτου οτι εν εςχρα ησαν

αυτοις και κατισςυσαν αυτους παντα τα εχνη

τα επι της γης και ανεφερον χυσιας κατα τον

καιρον και ολοκαυτωµατα τω κυριω το πρωινον

και το δειλινον

50. και ηγαγοσαν την της σκηνοπηγιας εορ-

την ως επιτετακται εν τω νοµω και χυσιας καχ

ηµεραν ως προσηκον ην

51. και µετα ταυτα προσφορας ενδελεςισµου

και χυσιας σαββατων και νουµηνιων και εορ-

των πασων ηγιασµενων

52. και οσοι ευξαντο ευςην τω χεω απο της

νουµηνιας του εβδοµου µηνος ηρξαντο προσ-

ϕερειν χυσιας τω χεω και ο ναος του χεου ουπω

ωκοδοµητο

53. και εδωκαν αργυριον τοις λατοµοις και

τεκτοσι και ϐρωτα και ποτα και ςαρα τοις σι-

δωνιοις και τυριοις εις το παραγειν αυτους εκ

του λιβανου ξυλα κεδρινα διαφερειν σςεδιας

εις τον ιοππης λιµενα κατα το προσταγµα το

γραφεν αυτοις παρα κυρου του περσων ϐασι-

λεως

54. και τω δευτερω ετει παραγενοµενος εις το

ιερον του χεου εις ιερουσαληµ µηνος δευτερου

ηρξατο Ϲοροβαβελ ο του σαλαχιηλ και ιησους ο

του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτων και οι ιερεις

οι λευιται και παντες οι παραγενοµενοι εκ της

αιςµαλωσιας εις ιερουσαληµ

55. και εχεµελιωσαν τον ναον του χεου τη νο-

υµηνια του δευτερου µηνος του δευτερου ετους

εν τω ελχειν εις την ιουδαιαν και ιερουσαληµ

56. και εστησαν τους λευιτας απο εικοσαετους

επι των εργων του κυριου και εστη ιησους και

οι υιοι και οι αδελφοι και καδµιηλ ο αδελφος

και οι υιοι ιησου ηµαδαβουν και οι υιοι ιωδα του

ιλιαδουν συν τοις υιοις και αδελφοις παντες οι

λευιται οµοχυµαδον εργοδιωκται ποιουντες εις

τα εργα εν τω οικω του χεου

57. και ωκοδοµησαν οι οικοδοµοι τον ναον

του κυριου και εστησαν οι ιερεις εστολισµενοι

µετα µουσικων και σαλπιγγων και οι λευιται

υιοι ασαφ εςοντες τα κυµβαλα υµνουντες τω

κυριω και ευλογουντες κατα δαυιδ ϐασιλεα του

ισραηλ

58. και εφωνησαν δι υµνων οµολογουντες τω

κυριω οτι η ςρηστοτης αυτου και η δοξα εις τους

αιωνας παντι ισραηλ

59. και πας ο λαος εσαλπισαν και εβοησαν

ϕωνη µεγαλη υµνουντες τω κυριω επι τη εγερ-

σει του οικου του κυριου

60. και ηλχοσαν εκ των ιερεων των λευιτων

και των προκαχηµενων κατα τας πατριας αυ-

των οι πρεσβυτεροι οι εωρακοτες τον προ τουτου

οικον προς την τουτου οικοδοµην µετα κραυγης

και κλαυχµου µεγαλου

61. και πολλοι δια σαλπιγγων και ςαρας µε-

γαλη τη ϕωνη

62. ωστε τον λαον µη ακουειν των σαλπιγ-

γων δια τον κλαυχµον του λαου ο γαρ οςλος

ην ο σαλπιζων µεγαλωστι ωστε µακροχεν ακο-

υεσχαι

63. και ακουσαντες οι εςχροι της ϕυλης ιουδα

και ϐενιαµιν ηλχοσαν επιγνωναι τις η ϕωνη των

σαλπιγγων

64. και επεγνωσαν οτι οι εκ της αιςµαλωσιας

οικοδοµουσιν τον ναον τω κυριω χεω ισραηλ

65. και προσελχοντες τω Ϲοροβαβελ και ιη-

σου και τοις ηγουµενοις των πατριων λεγουσιν

αυτοις συνοικοδοµησοµεν υµιν
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66. οµοιως γαρ υµιν ακουοµεν του κυριου

υµων και αυτω επιχυοµεν απο ηµερων ασβα-

σαρεχ ϐασιλεως ασσυριων ος µετηγαγεν ηµας

ενταυχα

67. και ειπεν αυτοις Ϲοροβαβελ και ιησους και

οι ηγουµενοι των πατριων του ισραηλ ους υµιν

και ηµιν του οικοδοµησαι τον οικον κυριω τω

χεω ηµων

68. ηµεις γαρ µονοι οικοδοµησοµεν τω κυριω

του ισραηλ ακολουχως οις προσεταξεν ηµιν κυ-

ϱος ο ϐασιλευς περσων

69. τα δε εχνη της γης επικειµενα τοις εν τη

ιουδαια και πολιορκουντες ειργον του οικοδο-

µειν

70. και επιβουλας και δηµαγωγιας και επι-

συστασεις ποιουµενοι απεκωλυσαν του επιτε-

λεσχηναι την οικοδοµην παντα τον ςρονον της

Ϲωης του ϐασιλεως κυρου

71. και ειρςχησαν της οικοδοµης ετη δυο εως

της δαρειου ϐασιλειας

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
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6 εν δε τω δευτερω ετει της του δαρειου ϐα-

σιλειας επροφητευσεν αγγαιος και Ϲαςαριας ο

του εδδι οι προφηται επι τους ιουδαιους τους

εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ επι τω ονοµατι

κυριου χεου ισραηλ επ αυτους

2. τοτε στας Ϲοροβαβελ ο του σαλαχιηλ και

ιησους ο του ιωσεδεκ ηρξαντο οικοδοµειν τον

οικον του κυριου τον εν ιερουσαληµ συνοντων

των προφητων του κυριου ϐοηχουντων αυτοις

3. εν αυτω τω ςρονω παρην προς αυτους σισιν-

νης ο επαρςος συριας και ϕοινικης και σαχρα-

ϐουζανης και οι συνεταιροι και ειπαν αυτοις

4. τινος υµιν συνταξαντος τον οικον τουτον

οικοδοµειτε και την στεγην ταυτην και ταλλα

παντα επιτελειτε και τινες εισιν οι οικοδοµοι οι

ταυτα επιτελουντες

5. και εσςοσαν ςαριν επισκοπης γενοµενης επι

την αιςµαλωσιαν παρα του κυριου οι πρεσβυ-

τεροι των ιουδαιων

6. και ουκ εκωλυχησαν της οικοδοµης µε-

ςρι του υποσηµανχηναι δαρειω περι αυτων και

προσφωνηχηναι

7. αντιγραφον επιστολης ης εγραψεν δαρειω

και απεστειλεν σισιννης ο επαρςος συριας και

ϕοινικης και σαχραβουζανης και οι συνεταιροι

οι εν συρια και ϕοινικη ηγεµονες

8. ϐασιλει δαρειω ςαιρειν παντα γνωστα εστω

τω κυριω ηµων τω ϐασιλει οτι παραγενοµενοι

εις την ςωραν της ιουδαιας και ελχοντες εις

ιερουσαληµ την πολιν κατελαβοµεν της αις-

µαλωσιας τους πρεσβυτερους των ιουδαιων εν

ιερουσαληµ τη πολει οικοδοµουντας οικον τω

κυριω µεγαν καινον δια λιχων ξυστων πολυ-

τελων ξυλων τιχεµενων εν τοις τοιςοις

9. και τα εργα εκεινα επι σπουδης γιγνοµενα

και ευοδουµενον το εργον εν ταις ςερσιν αυτων

και εν παση δοξη και επιµελεια συντελουµενα

10. τοτε επυνχανοµεχα των πρεσβυτερων το-

υτων λεγοντες τινος υµιν προσταξαντος οικοδο-

µειτε τον οικον τουτον και τα εργα ταυτα χεµε-

λιουτε

11. επηρωτησαµεν ουν αυτους εινεκεν του

γνωρισαι σοι και γραψαι σοι τους ανχρωπους

τους αφηγουµενους και την ονοµατογραφιαν

ητουµεν αυτους των προκαχηγουµενων

12. οι δε απεκριχησαν ηµιν λεγοντες ηµε-

ις εσµεν παιδες του κυριου του κτισαντος τον

ουρανον και την γην

13. και ωκοδοµητο ο οικος εµπροσχεν ετων

πλειονων δια ϐασιλεως του ισραηλ µεγαλου

και ισςυρου και επετελεσχη

14. και επει οι πατερες ηµων παραπικραναν-

τες ηµαρτον εις τον κυριον του ισραηλ τον

ουρανιον παρεδωκεν αυτους εις ςειρας ναβο-

υςοδονοσορ ϐασιλεως ϐαβυλωνος ϐασιλεως

των ςαλδαιων

15. τον τε οικον καχελοντες ενεπυρισαν και

τον λαον ηςµαλωτευσαν εις ϐαβυλωνα

16. εν δε τω πρωτω ετει ϐασιλευοντος κυρου

ςωρας ϐαβυλωνιας εγραψεν ο ϐασιλευς κυρος

οικοδοµησαι τον οικον τουτον

17. και τα ιερα σκευη τα ςρυσα και τα αργυ-

ϱα α εξηνεγκεν ναβουςοδονοσορ εκ του οικου

του εν ιερουσαληµ και απηρεισατο αυτα εν τω

εαυτου ναω παλιν εξηνεγκεν αυτα κυρος ο ϐα-

σιλευς εκ του ναου του εν ϐαβυλωνι και παρε-

δοχη Ϲοροβαβελ και σαναβασσαρω τω επαρςω
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18. και επεταγη αυτω απενεγκαντι παντα τα

σκευη ταυτα αποχειναι εν τω ναω τω εν ιερο-

υσαληµ και τον ναον του κυριου τουτον οικο-

δοµηχηναι επι του τοπου

19. τοτε ο σαναβασσαρος εκεινος παραγενο-

µενος ενεβαλετο τους χεµελιους του οικου κυ-

ϱιου του εν ιερουσαληµ και απ εκεινου µεςρι

του νυν οικοδοµουµενος ουκ ελαβεν συντελε-

ιαν

20. νυν ουν ει κρινεται ϐασιλευ επισκεπητω

εν τοις ϐασιλικοις ϐιβλιοφυλακιοις του κυριου

ϐασιλεως τοις εν ϐαβυλωνι

21. και εαν ευρισκηται µετα της γνωµης κυ-

ϱου του ϐασιλεως γενοµενην την οικοδοµην του

οικου κυριου του εν ιερουσαληµ και κρινηται

τω κυριω ϐασιλει ηµων προσφωνησατω ηµιν

περι τουτων

22. τοτε ο ϐασιλευς δαρειος προσεταξεν επι-

σκεψασχαι εν τοις ϐασιλικοις ϐιβλιοφυλακιοις

τοις κειµενοις εν ϐαβυλωνι και ευρεχη εν εκ-

ϐατανοις τη ϐαρει τη εν µηδια ςωρα τοµος εις

εν ω υπεµνηµατιστο ταδε

23. ετους πρωτου ϐασιλευοντος κυρου ϐασι-

λευς κυρος προσεταξεν τον οικον του κυριου

τον εν ιερουσαληµ οικοδοµησαι οπου επιχυ-

ουσιν δια πυρος ενδελεςους

24. ου το υψος πηςεων εξηκοντα πλατος

πηςεων εξηκοντα δια δοµων λιχινων ξυστων

τριων και δοµου ξυλινου εγςωριου καινου ενος

και το δαπανηµα δοχηναι εκ του οικου κυρου

του ϐασιλεως

25. και τα ιερα σκευη του οικου κυριου τα τε

ςρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουςοδο-

νοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απη-

νεγκεν εις ϐαβυλωνα αποκατασταχηναι εις τον

οικον τον εν ιερουσαληµ ου ην κειµενα οπως

τεχη εκει

26. προσεταξεν δε επιµεληχηναι σισιννη

επαρςω συριας και ϕοινικης και σαχραβουζανη

και τοις συνεταιροις και τοις αποτεταγµενοις εν

συρια και ϕοινικη ηγεµοσιν απεςεσχαι του το-

που εασαι δε τον παιδα του κυριου Ϲοροβαβελ

επαρςον δε της ιουδαιας και τους πρεσβυτερο-

υς των ιουδαιων τον οικον του κυριου εκεινον

οικοδοµειν επι του τοπου

27. καγω δε επεταξα ολοσςερως οικοδοµησαι

και ατενισαι ινα συµποιωσιν τοις εκ της αις-

µαλωσιας της ιουδαιας µεςρι του επιτελεσχηναι

τον οικον του κυριου

28. και απο της ϕορολογιας κοιλης συριας και

ϕοινικης επιµελως συνταξιν διδοσχαι τουτοις

τοις ανχρωποις εις χυσιας τω κυριω Ϲοροβαβελ

επαρςω εις ταυρους και κριους και αρνας

29. οµοιως δε και πυρον και αλα και οινον

και ελαιον ενδελεςως κατ ενιαυτον καχως αν

οι ιερεις οι εν ιερουσαληµ υπαγορευσωσιν ανα-

λισκεσχαι καχ ηµεραν αναµφισβητητως

30. οπως προσφερωνται σπονδαι τω χεω τω

υψιστω υπερ του ϐασιλεως και των παιδων και

προσευςωνται περι της αυτων Ϲωης

31. και προσεταξεν ινα οσοι εαν παραβωσιν τι

των προειρηµενων και των προσγεγραµµενων

η και ακυρωσωσιν ληµφχηναι ξυλον εκ των

ιδιων αυτου και επι τουτου κρεµασχηναι και τα

υπαρςοντα αυτου ειναι ϐασιλικα

32. δια ταυτα και ο κυριος ου το ονοµα αυτου

επικεκληται εκει αφανισαι παντα ϐασιλεα και

εχνος ος εκτενει την ςειρα αυτου κωλυσαι η

κακοποιησαι τον οικον του κυριου εκεινον τον

εν ιερουσαληµ

33. εγω ϐασιλευς δαρειος δεδογµατικα επι-

µελως κατα ταυτα γιγνεσχαι
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7 τοτε σισιννης ο επαρςος κοιλης συριας και

ϕοινικης και σαχραβουζανης και οι συνεταιροι

κατακολουχησαντες τοις υπο του ϐασιλεως δα-

ϱειου προσταγεισιν

2. επεστατουν των ιερων εργων επιµελεστερον

συνεργουντες τοις πρεσβυτεροις των ιουδαιων

και ιεροσταταις

3. και ευοδα εγινετο τα ιερα εργα προφητευ-

οντων αγγαιου και Ϲαςαριου των προφητων

4. και συνετελεσαν ταυτα δια προσταγµατος

του κυριου χεου ισραηλ

5. και µετα της γνωµης κυρου και δαρειου

και αρταξερξου ϐασιλεως περσων συνετελεσχη

ο οικος ο αγιος εως τριτης και εικαδος µηνος

αδαρ του εκτου ετους ϐασιλεως δαρειου

6. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ και οι ιερεις και

οι λευιται και οι λοιποι οι εκ της αιςµαλωσιας
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οι προστεχεντες ακολουχως τοις εν τη µωυσεως

ϐιβλω

7. και προσηνεγκαν εις τον εγκαινισµον του

ιερου του κυριου ταυρους εκατον κριους δια-

κοσιους αρνας τετρακοσιους

8. ςιµαρους υπερ αµαρτιας παντος του ισραηλ

δωδεκα προς αριχµον εκ των ϕυλαρςων του

ισραηλ δωδεκα

9. και εστησαν οι ιερεις και οι λευιται εστο-

λισµενοι κατα ϕυλας επι των εργων του κυριου

χεου ισραηλ ακολουχως τη µωυσεως ϐιβλω και

οι χυρωροι εφ εκαστου πυλωνος

10. και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ των εκ της

αιςµαλωσιας το πασςα εν τη τεσσαρεσκαιδε-

κατη του πρωτου µηνος οτι ηγνισχησαν οι ιερεις

και οι λευιται αµα

11. και παντες οι υιοι της αιςµαλωσιας ους

ηγνισχησαν οτι οι λευιται αµα παντες ηγνισχη-

σαν

12. και εχυσαν το πασςα πασιν τοις υιοις της

αιςµαλωσιας και τοις αδελφοις αυτων τοις ιε-

ϱευσιν και εαυτοις

13. και εφαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι εκ της αις-

µαλωσιας παντες οι ςωρισχεντες απο των ϐδε-

λυγµατων των εχνων της γης Ϲητουντες τον κυ-

ϱιον

14. και ηγαγοσαν την εορτην των αζυµων επτα

ηµερας ευφραινοµενοι εναντι του κυριου

15. οτι µετεστρεψεν την ϐουλην του ϐασιλεως

ασσυριων επ αυτους κατισςυσαι τας ςειρας αυ-

των επι τα εργα κυριου χεου ισραηλ
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8 και µεταγενεστερος τουτων ϐασιλευοντος

αρταξερξου του περσων ϐασιλεως προσεβη εσ-

δρας σαραιου του εζεριου του ςελκιου του

σαληµου

2. του σαδδουκου του αςιτωβ του αµαριου του

οζιου του ϐοκκα του αβισουε του ϕινεες του ελε-

αζαρ του ααρων του πρωτου ιερεως

3. ουτος εσδρας ανεβη εκ ϐαβυλωνος ως

γραµµατευς ευφυης ων εν τω µωυσεως νοµω

τω εκδεδοµενω υπο του χεου του ισραηλ

4. και εδωκεν αυτω ο ϐασιλευς δοξαν ευρον-

τος ςαριν εναντιον αυτου επι παντα τα αξιωµατα

αυτου

5. και συνανεβησαν εκ των υιων ισραηλ και

των ιερεων και λευιτων και ιεροψαλτων και

χυρωρων και ιεροδουλων εις ιεροσολυµα ετο-

υς εβδοµου ϐασιλευοντος αρταξερξου εν τω

πεµπτω µηνι ουτος ενιαυτος εβδοµος τω ϐασιλει

6. εξελχοντες γαρ εκ ϐαβυλωνος τη νουµηνια

του πρωτου µηνος εν τη νουµηνια του πεµπτου

µηνος παρεγενοντο εις ιεροσολυµα κατα την

δοχεισαν αυτοις ευοδιαν παρα του κυριου επ

αυτω

7. ο γαρ εσδρας πολλην επιστηµην περιειςεν

εις το µηδεν παραλιπειν των εκ του νοµου κυ-

ϱιου και εκ των εντολων διδαξαι τον παντα

ισραηλ παντα τα δικαιωµατα και τα κριµατα

8. προσπεσοντος δε του γραφεντος προσταγ-

µατος παρα αρταξερξου του ϐασιλεως προς εσ-

δραν τον ιερεα και αναγνωστην του νοµου κυ-

ϱιου ου εστιν αντιγραφον το υποκειµενον

9. ϐασιλευς αρταξερξης εσδρα τω ιερει και

αναγνωστη του νοµου κυριου ςαιρειν

10. και τα ϕιλανχρωπα εγω κρινας προσεταξα

τους ϐουλοµενους εκ του εχνους των ιουδαιων

αιρετιζοντας και των ιερεων και των λευιτων

και των δε εν τη ηµετερα ϐασιλεια συµπορευ-

εσχαι σοι εις ιερουσαληµ

11. οσοι ουν ενχυµουνται συνεξορµατωσαν

καχαπερ δεδοκται εµοι τε και τοις επτα ϕιλοις

συµβουλευταις

12. οπως επισκεψωνται τα κατα την ιουδαιαν

και ιερουσαληµ ακολουχως ω εςει εν τω νοµω

του κυριου

13. και απενεγκειν δωρα τω κυριω του ισραηλ

α ηυξαµην εγω τε και οι ϕιλοι εις ιερουσαληµ

και παν ςρυσιον και αργυριον ο εαν ευρεχη

εν τη ςωρα της ϐαβυλωνιας τω κυριω εις ιερο-

υσαληµ συν τω δεδωρηµενω υπο του εχνους εις

το ιερον του κυριου αυτων το εν ιερουσαληµ

14. συναςχηναι το τε ςρυσιον και αργυριον εις

ταυρους και κριους και αρνας και τα τουτοις

ακολουχα

15. ωστε προσενεγκειν χυσιας επι το χυσια-

στηριον του κυριου αυτων το εν ιερουσαληµ
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16. και παντα οσα αν ϐουλη µετα των αδελ-

ϕων σου ποιησαι ςρυσιω και αργυριω επιτελει

κατα το χεληµα του χεου σου

17. και τα ιερα σκευη του κυριου τα διδοµενα

σοι εις την ςρειαν του ιερου του χεου σου του εν

ιερουσαληµ

18. και τα λοιπα οσα αν υποπιπτη σοι εις την

ςρειαν του ιερου του χεου σου δωσεις εκ του

ϐασιλικου γαζοφυλακιου

19. καγω δε αρταξερξης ο ϐασιλευς προσε-

ταξα τοις γαζοφυλαξι συριας και ϕοινικης ινα

οσα αν αποστειλη εσδρας ο ιερευς και αναγνω-

στης του νοµου του χεου του υψιστου επιµελως

διδωσιν αυτω εως αργυριου ταλαντων εκατον

20. οµοιως δε και εως πυρου κορων εκατον

και οινου µετρητων εκατον και αλα εκ πληχους

21. παντα τα κατα τον του χεου νοµον επι-

τελεσχητω επιµελως τω χεω τω υψιστω ενεκα

του µη γενεσχαι οργην εις την ϐασιλειαν του

ϐασιλεως και των υιων

22. και υµιν δε λεγεται οπως πασι τοις ιερευ-

σιν και τοις λευιταις και ιεροψαλταις και χυρω-

ϱοις και ιεροδουλοις και πραγµατικοις του ιε-

ϱου τουτου µηδεµια ϕορολογια µηδε αλλη επι-

ϐολη γιγνηται και εξουσιαν µηδενα εςειν επι-

ϐαλειν τι τουτοις

23. και συ εσδρα κατα την σοφιαν του χεου

αναδειξον κριτας και δικαστας οπως δικαζωσιν

εν ολη συρια και ϕοινικη παντας τους επιστα-

µενους τον νοµον του χεου σου και τους µη επι-

σταµενους δε διδαξεις

24. και παντες οσοι εαν παραβαινωσι τον νο-

µον του χεου σου και τον ϐασιλικον επιµελως

κολασχησονται εαν τε και χανατω εαν τε και

τιµωρια η αργυρικη Ϲηµια η απαγωγη

25. ευλογητος µονος ο κυριος ο δους ταυτα εις

την καρδιαν του ϐασιλεως δοξασαι τον οικον

αυτου τον εν ιερουσαληµ

26. και εµε ετιµησεν εναντι του ϐασιλεως και

των συµβουλευοντων και παντων των ϕιλων

και µεγιστανων αυτου

27. και εγω ευχαρσης εγενοµην κατα την αν-

τιληµψιν κυριου του χεου µου και συνηγαγον

εκ του ισραηλ ανδρας ωστε συναναβηναι µοι

28. και ουτοι οι προηγουµενοι κατα τας πα-

τριας αυτων και τας µεριδαρςιας οι αναβαντες

µετ εµου εκ ϐαβυλωνος εν τη ϐασιλεια αρταξε-

ϱξου του ϐασιλεως

29. εκ των υιων ϕινεες γαρσοµος εκ των υιων

ιεταµαρου γαµηλος εκ των υιων δαυιδ αττους ο

σεςενιου

30. εκ των υιων ϕορος Ϲαςαριας και µετ αυτου

απο γραφης ανδρες εκατον πεντηκοντα

31. εκ των υιων ϕααχµωαβ ελιαωνιας Ϲαραιου

και µετ αυτου ανδρες διακοσιοι

32. εκ των υιων Ϲαχοης σεςενιας ιεζηλου και

µετ αυτου ανδρες τριακοσιοι εκ των υιων αδι-

νου ϐηνιωναχου και µετ αυτου ανδρες διακο-

σιοι πεντηκοντα

33. εκ των υιων ηλαµ ιεσιας γοχολιου και µετ

αυτου ανδρες εβδοµηκοντα

34. εκ των υιων σαφατιου Ϲαραιας µιςαηλου

και µετ αυτου ανδρες εβδοµηκοντα

35. εκ των υιων ιωαβ αβαδιας ιεζηλου και µετ

αυτου ανδρες διακοσιοι δεκα δυο

36. εκ των υιων ϐανι ασσαλιµωχ ιωσαφιου

και µετ αυτου ανδρες εκατον εξηκοντα

37. εκ των υιων ϐαβι Ϲαςαριας ϐηβαι και µετ

αυτου ανδρες εικοσι οκτω

38. εκ των υιων ασγαχ ιωανης ακαταν και µετ

αυτου ανδρες εκατον δεκα

39. εκ των υιων αδωνικαµ οι εσςατοι και ταυ-

τα τα ονοµατα αυτων ελιφαλατος ιεουηλ και

σαµαιας και µετ αυτων ανδρες εβδοµηκοντα

40. εκ των υιων ϐαγο ουχι ο του ισταλκουρου

και µετ αυτου ανδρες εβδοµηκοντα

41. και συνηγαγον αυτους επι τον λεγοµε-

νον χεραν ποταµον και παρενεβαλοµεν αυτοχι

ηµερας τρεις και κατεµαχον αυτους

42. και εκ των υιων των ιερεων και εκ των

λευιτων ους ευρων εκει

43. απεστειλα προς ελεαζαρον και ιδουηλον

και µαασµαν και ελναταν και σαµαιαν και ιω-

ϱιβον ναχαν ενναταν Ϲαςαριαν και µεσολαµον

τους ηγουµενους και επιστηµονας

44. και ειπα αυτοις ελχειν προς αδδαιον τον

ηγουµενον τον εν τω τοπω του γαζοφυλακιου

45. εντειλαµενος αυτοις διαλεγηναι αδδαιω

και τοις αδελφοις αυτου και τοις εν τω τοπω

γαζοφυλαξιν αποστειλαι ηµιν τους ιερατευσον-

τας εν τω οικω του κυριου ηµων
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46. και ηγαγον ηµιν κατα την κραταιαν ςειρα

του κυριου ηµων ανδρας επιστηµονας των υιων

µοολι του λευι του ισραηλ ασεβηβιαν και τους

υιους και τους αδελφους δεκα οκτω

47. και ασεβιαν και αννουνον και ωσαιαν

αδελφον εκ των υιων ςανουναιου και οι υιοι

αυτων ανδρες εικοσι

48. και εκ των ιεροδουλων ων εδωκεν δαυιδ

και οι ηγουµενοι εις την εργασιαν των λευιτων

ιεροδουλοι διακοσιοι εικοσι παντων εσηµανχη

η ονοµατογραφια

49. και ευξαµην εκει νηστειαν τοις νεανισκοις

εναντι του κυριου ηµων

50. Ϲητησαι παρ αυτου ευοδιαν ηµιν τε και τοις

συνουσιν ηµιν τεκνοις ηµων και κτηνεσιν

51. ενετραπην γαρ αιτησαι τον ϐασιλεα πεζο-

υς τε και ιππεις και προποµπην ενεκεν ασφα-

λειας της προς τους εναντιουµενους ηµιν

52. ειπαµεν γαρ τω ϐασιλει οτι ισςυς του κυ-

ϱιου ηµων εσται µετα των επιζητουντων αυτον

εις πασαν επανορχωσιν

53. και παλιν εδεηχηµεν του κυριου ηµων κα-

τα ταυτα και ευιλατου ετυςοµεν

54. και εςωρισα των ϕυλαρςων των ιερεων

ανδρας δεκα δυο και σερεβιαν και ασαβιαν και

µετ αυτων εκ των αδελφων αυτων ανδρας δεκα

55. και εστησα αυτοις το αργυριον και το ςρυ-

σιον και τα ιερα σκευη του οικου του κυριου

ηµων α αυτος εδωρησατο ο ϐασιλευς και οι

συµβουλοι αυτου και οι µεγιστανες και πας

ισραηλ

56. και στησας παρεδωκα αυτοις αργυριου

ταλαντα εξακοσια πεντηκοντα και σκευη αρ-

γυρα ταλαντων εκατον και ςρυσιου ταλαντα

εκατον και ςρυσωµατα εικοσι και σκευη ςαλ-

κα απο ςρηστου ςαλκου στιλβοντα ςρυσοειδη

σκευη δωδεκα

57. και ειπα αυτοις και υµεις αγιοι εστε τω

κυριω και τα σκευη αγια και το αργυριον και

το ςρυσιον ευςη τω κυριω κυριω των πατερων

ηµων

58. αγρυπνειτε και ϕυλασσετε εως του παρα-

δουναι αυτα υµας τοις ϕυλαρςοις των ιερεων

και των λευιτων και τοις ηγουµενοις των πα-

τριων του ισραηλ εν ιερουσαληµ εν τοις παστο-

ϕοριοις του οικου του κυριου ηµων

59. και οι παραλαβοντες οι ιερεις και οι λευ-

ιται το αργυριον και το ςρυσιον και τα σκευη

τα εν ιερουσαληµ εισηνεγκαν εις το ιερον του

κυριου

60. και αναζευξαντες απο του ποταµου χερα

τη δωδεκατη του πρωτου µηνος εισηλχοµεν εις

ιερουσαληµ κατα την κραταιαν ςειρα του κυ-

ϱιου ηµων την εφ ηµιν και ερρυσατο ηµας επι

της εισοδου απο παντος εςχρου και ηλχοµεν εις

ιερουσαληµ

61. και γενοµενης αυτοχι ηµερας τριτης στα-

χεν το αργυριον και το ςρυσιον παρεδοχη εν τω

οικω του κυριου ηµων µαρµωχι ουρια ιερει

62. και µετ αυτου ελεαζαρ ο του ϕινεες και

ησαν µετ αυτων ιωσαβδος ιησου και µωεχ σα-

ϐαννου οι λευιται προς αριχµον και ολκην

απαντα και εγραφη πασα η ολκη αυτων αυτη

τη ωρα

63. οι δε παραγενοµενοι εκ της αιςµαλωσιας

προσηνεγκαν χυσιας τω χεω του ισραηλ κυριω

ταυρους δωδεκα υπερ παντος ισραηλ κριους

ενενηκοντα εξ αρνας εβδοµηκοντα δυο τραγο-

υς υπερ σωτηριου δεκα δυο απαντα χυσιαν τω

κυριω

64. και απεδωκαν τα προσταγµατα του ϐασι-

λεως τοις ϐασιλικοις οικονοµοις και τοις επαρ-

ςοις κοιλης συριας και ϕοινικης και εδοξασαν

το εχνος και το ιερον του κυριου

65. και τουτων τελεσχεντων προσηλχοσαν µοι

οι ηγουµενοι λεγοντες

66. ουκ εςωρισαν το εχνος του ισραηλ και οι

αρςοντες και οι ιερεις και οι λευιται τα αλλο-

γενη εχνη της γης και τας ακαχαρσιας αυτων

ςαναναιων και ςετταιων και ϕερεζαιων και ιε-

ϐουσαιων και µωαβιτων και αιγυπτιων και ιδο-

υµαιων

67. συνωκησαν γαρ µετα των χυγατερων αυ-

των και αυτοι και οι υιοι αυτων και επεµιγη το

σπερµα το αγιον εις τα αλλογενη εχνη της γης

και µετειςον οι προηγουµενοι και οι µεγιστανες

της ανοµιας ταυτης απο της αρςης του πραγµα-

τος

68. και αµα τω ακουσαι µε ταυτα διερρηξα τα

ιµατια και την ιεραν εσχητα και κατετιλα του

τριςωµατος της κεφαλης και του πωγωνος και

εκαχισα συννους και περιλυπος
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69. και επισυνηςχησαν προς µε οσοι ποτε επε-

κινουντο τω ϱηµατι κυριου του ισραηλ εµου πε-

νχουντος επι τη ανοµια και εκαχηµην περιλυ-

πος εως της δειλινης χυσιας

70. και εξεγερχεις εκ της νηστειας διερρηγµε-

να εςων τα ιµατια και την ιεραν εσχητα καµψας

τα γονατα και εκτεινας τας ςειρας προς τον κυ-

ϱιον ελεγον

71. κυριε ησςυµµαι εντετραµµαι κατα προσω-

πον σου

72. αι γαρ αµαρτιαι ηµων επλεονασαν υπερ

τας κεφαλας ηµων αι δε αγνοιαι ηµων υπερη-

νεγκαν εως του ουρανου

73. απο των ςρονων των πατερων ηµων και

εσµεν εν µεγαλη αµαρτια εως της ηµερας ταυ-

της

74. και δια τας αµαρτιας ηµων και των πα-

τερων ηµων παρεδοχηµεν συν τοις αδελφοις

ηµων και συν τοις ϐασιλευσιν ηµων και συν

τοις ιερευσιν ηµων τοις ϐασιλευσιν της γης εις

ϱοµφαιαν και αιςµαλωσιαν και προνοµην µετα

αισςυνης µεςρι της σηµερον ηµερας

75. και νυν κατα ποσον τι εγενηχη ηµιν ελεος

παρα σου κυριε καταλειφχηναι ηµιν ϱιζαν και

ονοµα εν τω τοπω του αγιασµατος σου

76. και του ανακαλυψαι ϕωστηρα ηµων εν τω

οικω του κυριου ηµων δουναι ηµιν τροφην εν

τω καιρω της δουλειας ηµων

77. και εν τω δουλευειν ηµας ουκ εγκατελε-

ιφχηµεν υπο του κυριου ηµων αλλα εποιησεν

ηµας εν ςαριτι ενωπιον των ϐασιλεων περσων

78. δουναι ηµιν τροφην και δοξασαι το ιερον

του κυριου ηµων και εγειραι την ερηµον σιων

δουναι ηµιν στερεωµα εν τη ιουδαια και ιερο-

υσαληµ

79. και νυν τι ερουµεν κυριε εςοντες ταυτα

παρεβηµεν γαρ τα προσταγµατα σου α εδωκας

εν ςειρι των παιδων σου των προφητων λεγων

οτι

80. η γη εις ην εισερςεσχε κληρονοµησαι εσ-

τιν γη µεµολυσµενη µολυσµω των αλλογενων

της γης και της ακαχαρσιας αυτων ενεπλησαν

αυτην

81. και νυν τας χυγατερας υµων µη συνοικι-

σητε τοις υιοις αυτων και τας χυγατερας αυτων

µη λαβητε τοις υιοις υµων

82. και ου Ϲητησετε ειρηνευσαι τα προς αυ-

τους τον απαντα ςρονον ινα ισςυσαντες ϕαγητε

τα αγαχα της γης και κατακληρονοµησητε τοις

υιοις υµων εως αιωνος

83. και τα συµβαινοντα παντα ηµιν γιγνεται

δια τα εργα ηµων τα πονηρα και τας µεγαλας

αµαρτιας ηµων

84. συ γαρ κυριε εκουφισας τας αµαρτιας

ηµων και εδωκας ηµιν τοιαυτην ϱιζαν παλιν

ανεκαµψαµεν παραβηναι τον νοµον σου εις το

επιµιγηναι τη ακαχαρσια των εχνων της γης

85. ουςι ωργισχης ηµιν απολεσαι ηµας εως

του µη καταλιπειν ϱιζαν και σπερµα και ονοµα

ηµων

86. κυριε του ισραηλ αληχινος ει κατελειφχη-

µεν γαρ ϱιζα εν τη σηµερον

87. ιδου νυν εσµεν ενωπιον σου εν ταις ανο-

µιαις ηµων ου γαρ εστιν στηναι ετι εµπροσχεν

σου επι τουτοις

88. και οτε προσευςοµενος εσδρας ανχωµολο-

γειτο κλαιων ςαµαιπετης εµπροσχεν του ιερου

επισυνηςχησαν προς αυτον απο ιερουσαληµ

οςλος πολυς σφοδρα ανδρες και γυναικες και

νεανιαι κλαυχµος γαρ ην µεγας εν τω πληχει

89. και ϕωνησας ιεςονιας ιεηλου των υιων

ισραηλ ειπεν εσδρα ηµεις ηµαρτοµεν εις τον

κυριον και συνωκισαµεν γυναικας αλλογενεις

εκ των εχνων της γης και νυν εστιν ελπις τω

ισραηλ

90. εν τουτω γενεσχω ηµιν ορκωµοσια προς

τον κυριον εκβαλειν πασας τας γυναικας ηµων

τας εκ των αλλογενων συν τοις τεκνοις αυτων

ως εκριχη σοι και οσοι πειχαρςουσιν τω νοµω

του κυριου

91. αναστας επιτελει προς σε γαρ το πραγµα

και ηµεις µετα σου ισςυν ποιειν

92. και αναστας εσδρας ωρκισεν τους ϕυλαρ-

ςους των ιερεων και λευιτων παντος του ισραηλ

ποιησαι κατα ταυτα και ωµοσαν
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ελιασιβου
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2. και αυλισχεις εκει αρτου ουκ εγευσατο ουδε

υδωρ επιεν πενχων υπερ των ανοµιων των µε-

γαλων του πληχους

3. και εγενετο κηρυγµα εν ολη τη ιουδαια και

ιερουσαληµ πασι τοις εκ της αιςµαλωσιας συ-

ναςχηναι εις ιερουσαληµ

4. και οσοι αν µη απαντησωσιν εν δυσιν η τρι-

σιν ηµεραις κατα το κριµα των προκαχηµενων

πρεσβυτερων ανιερωχησονται τα κτηνη αυτων

και αυτος αλλοτριωχησεται απο του πληχους

της αιςµαλωσιας

5. και επισυνηςχησαν οι εκ της ϕυλης ιουδα

και ϐενιαµιν εν τρισιν ηµεραις εις ιερουσαληµ

ουτος ο µην ενατος τη εικαδι του µηνος

6. και συνεκαχισαν παν το πληχος εν τη ευ-

ϱυςωρω του ιερου τρεµοντες δια τον ενεστωτα

ςειµωνα

7. και αναστας εσδρας ειπεν αυτοις υµεις

ηνοµησατε και συνωκισατε γυναικας αλλογε-

νεις του προσχειναι αµαρτιαν τω ισραηλ

8. και νυν δοτε οµολογιαν δοξαν τω κυριω χεω

των πατερων ηµων

9. και ποιησατε το χεληµα αυτου και ςωρισχη-

τε απο των εχνων της γης και απο των γυναικων

των αλλογενων

10. και εφωνησαν απαν το πληχος και ειπον

µεγαλη τη ϕωνη ουτως ως ειρηκας ποιησοµεν

11. αλλα το πληχος πολυ και η ωρα ςειµερινη

και ουκ ισςυοµεν στηναι αιχριοι και ους ευρο-

µεν και το εργον ηµιν ουκ εστιν ηµερας µιας

ουδε δυο επι πλειον γαρ ηµαρτοµεν εν τουτοις

12. στητωσαν δε οι προηγουµενοι του πληχο-

υς και παντες οι εκ των κατοικιων ηµων οσοι

εςουσιν γυναικας αλλογενεις παραγενηχητω-

σαν λαβοντες ςρονον

13. και εκαστου δε τοπου τους πρεσβυτερους

και τους κριτας εως του λυσαι την οργην του

κυριου αφ ηµων του πραγµατος τουτου

14. ιωναχας αζαηλου και ιεζιας χοκανου επε-

δεξαντο κατα ταυτα και µοσολλαµος και λευις

και σαββαταιος συνεβραβευσαν αυτοις

15. και εποιησαν κατα παντα ταυτα οι εκ της

αιςµαλωσιας

16. και επελεξατο εαυτω εσδρας ο ιερευς αν-

δρας ηγουµενους των πατριων αυτων κατ ονο-

µα παντας και συνεκαχισαν τη νουµηνια του

µηνος του δεκατου ετασαι το πραγµα

17. και ηςχη επι περας τα κατα τους ανδρας

τους επισυνεςοντας γυναικας αλλογενεις εως

της νουµηνιας του πρωτου µηνος

18. και ευρεχησαν των ιερεων οι επισυνα-

ςχεντες αλλογενεις γυναικας εςοντες

19. εκ των υιων ιησου του ιωσεδεκ και των

αδελφων µασηας και ελεαζαρος και ιωριβος

και ιωδανος

20. και επεβαλον τας ςειρας εκβαλειν τας γυ-

ναικας αυτων και εις εξιλασµον κριους υπερ

της αγνοιας αυτων

21. και εκ των υιων εµµηρ ανανιας και Ϲαβδα-

ιος και µανης και σαµαιος και ιιηλ και αζαριας

22. και εκ των υιων ϕαισουρ ελιωναις µασσιας

ισµαηλος και ναχαναηλος και ωκιδηλος και

σαλχας

23. και εκ των λευιτων ιωζαβδος και σεµεις

και κωλιος ουτος καλιτας και παχαιος και ωο-

υδας και ιωανας

24. εκ των ιεροψαλτων ελιασιβος ϐακςουρος

25. εκ των χυρωρων σαλλουµος και τολ-

ϐανης

26. εκ του ισραηλ εκ των υιων ϕορος ιερµας

και ιεζιας και µελςιας και µιαµινος και ελεαζα-

ϱος και ασιβιας και ϐανναιας

27. εκ των υιων ηλαµ µατανιας και Ϲαςαριας

ιεζριηλος και ωβαδιος και ιερεµωχ και ηλιας

28. και εκ των υιων Ϲαµοχ ελιαδας ελιασιµος

οχονιας ιαριµωχ και σαβαχος και Ϲερδαιας

29. και εκ των υιων ϐηβαι ιωαννης και ανα-

νιας και Ϲαβδος και εµαχις

30. και εκ των υιων µανι ωλαµος µαµουςος

ιεδαιος ιασουβος και ασαηλος και ιερεµωχ

31. και εκ των υιων αδδι νααχος και µοοσσιας

λακκουνος και ναιδος και ϐεσκασπασµυς και

σεσχηλ και ϐαλνουος και µανασσηας

32. και εκ των υιων ανναν ελιωνας και ασαιας

και µελςιας και σαββαιας και σιµων ςοσαµαιος

33. και εκ των υιων ασοµ µαλτανναιος και

µατταχιας και σαβανναιους και ελιφαλατ και

µανασσης και σεµει

34. και εκ των υιων ϐαανι ιερεµιας µοµδιος

µαηρος ιουηλ µαµδαι και πεδιας και ανως

καραβασιων και ελιασιβος και µαµνιταναιµος
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ελιασις ϐαννους ελιαλις σοµεις σελεµιας να-

χανιας και εκ των υιων εζωρα σεσσις εζριλ

αζαηλος σαµατος Ϲαµβρις ιωσηπος

35. και εκ των υιων νοοµα µαζιτιας Ϲαβαδαιας

ηδαις ιουηλ ϐαναιας

36. παντες ουτοι συνωκισαν γυναικας αλλο-

γενεις και απελυσαν αυτας συν τεκνοις

37. και κατωκησαν οι ιερεις και οι λευιται

και οι εκ του ισραηλ εν ιερουσαληµ και εν τη

ςωρα τη νουµηνια του εβδοµου µηνος και οι υιοι

ισραηλ εν ταις κατοικιαις αυτων

38. και συνηςχη παν το πληχος οµοχυµαδον

επι το ευρυςωρον του προς ανατολας του ιερου

πυλωνος

39. και ειπον εσδρα τω αρςιερει και αναγνω-

στη κοµισαι τον νοµον µωυσεως τον παραδο-

χεντα υπο του κυριου χεου ισραηλ

40. και εκοµισεν εσδρας ο αρςιερευς τον νο-

µον παντι τω πληχει απο ανχρωπου εως γυνα-

ικος και πασιν τοις ιερευσιν ακουσαι του νοµου

νουµηνια του εβδοµου µηνος

41. και ανεγιγνωσκεν εν τω προ του ιερου

πυλωνος ευρυςωρω απο ορχρου εως µεσηµβρι-

νου ενωπιον ανδρων τε και γυναικων και επε-

δωκαν παν το πληχος τον νουν εις τον νοµον

42. και εστη εσδρας ο ιερευς και αναγνωστης

του νοµου επι του ξυλινου ϐηµατος του κατα-

σκευασχεντος

43. και εστησαν παρ αυτω µατταχιας σαµµους

ανανιας αζαριας ουριας εζεκιας ϐααλσαµος εκ

δεξιων

44. και εξ ευωνυµων ϕαδαιος µισαηλ µελςιας

λωχασουβος ναβαριας Ϲαςαριας

45. και αναλαβων εσδρας το ϐιβλιον του νο-

µου ενωπιον του πληχους προεκαχητο γαρ επι-

δοξως ενωπιον παντων

46. και εν τω λυσαι τον νοµον παντες ορχοι

εστησαν και ευλογησεν εσδρας τω κυριω χεω

υψιστω χεω σαβαωχ παντοκρατορι

47. και επεφωνησεν παν το πληχος αµην και

αραντες ανω τας ςειρας προσπεσοντες επι την

γην προσεκυνησαν τω κυριω

48. ιησους και αννιουχ και σαραβιας ιαδινος

ιακουβος σαββαταιος αυταιας µαιαννας και

καλιτας αζαριας και ιωζαβδος ανανιας ϕαλιας

οι λευιται εδιδασκον τον νοµον κυριου και προς

το πληχος ανεγινωσκον τον νοµον του κυριου

εµφυσιουντες αµα την αναγνωσιν

49. και ειπεν ατταρατης εσδρα τω αρςιερει και

αναγνωστη και τοις λευιταις τοις διδασκουσι το

πληχος επι παντας

50. η ηµερα αυτη εστιν αγια τω κυριω και παν-

τες εκλαιον εν τω ακουσαι του νοµου

51. ϐαδισαντες ουν ϕαγετε λιπασµατα και πιε-

τε γλυκασµατα και αποστειλατε αποστολας τοις

µη εςουσιν

52. αγια γαρ η ηµερα τω κυριω και µη λυπε-

ισχε ο γαρ κυριος δοξασει υµας

53. και οι λευιται εκελευον τω δηµω παντι

λεγοντες η ηµερα αυτη αγια µη λυπεισχε

54. και ωςοντο παντες ϕαγειν και πιειν και ευ-

ϕραινεσχαι και δουναι αποστολας τοις µη εςο-

υσιν και ευφρανχηναι µεγαλως

55. οτι και ενεφυσιωχησαν εν τοις ϱηµασιν οις

εδιδαςχησαν και επισυνηςχησαν
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ne1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του ϐασιλεως

περσων του τελεσχηναι λογον κυριου απο στο-

µατος ιερεµιου εξηγειρεν κυριος το πνευµα κυ-

ϱου ϐασιλεως περσων και παρηγγειλεν ϕωνην

εν παση ϐασιλεια αυτου και γε εν γραπτω λε-

γων

2. ουτως ειπεν κυρος ϐασιλευς περσων πασας

τας ϐασιλειας της γης εδωκεν µοι κυριος ο χεος

του ουρανου και αυτος επεσκεψατο επ εµε του

οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ τη εν

τη ιουδαια

3. τις εν υµιν απο παντος του λαου αυτου και

εσται ο χεος αυτου µετ αυτου και αναβησεται

εις ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια και οικοδοµη-

σατω τον οικον χεου ισραηλ αυτος ο χεος ο εν

ιερουσαληµ

4. και πας ο καταλειποµενος απο παντων των

τοπων ου αυτος παροικει εκει και ληµψονται

αυτον ανδρες του τοπου αυτου εν αργυριω και

ςρυσιω και αποσκευη και κτηνεσιν µετα του

εκουσιου εις οικον του χεου του εν ιερουσαληµ

5. και ανεστησαν αρςοντες των πατριων τω

ιουδα και ϐενιαµιν και οι ιερεις και οι λευιται

παντων ων εξηγειρεν ο χεος το πνευµα αυτων

του αναβηναι οικοδοµησαι τον οικον κυριου τον

εν ιερουσαληµ

6. και παντες οι κυκλοχεν ενισςυσαν εν ςερ-

σιν αυτων εν σκευεσιν αργυριου εν ςρυσω εν

αποσκευη και εν κτηνεσιν και εν ξενιοις παρεξ

των εν εκουσιοις

7. και ο ϐασιλευς κυρος εξηνεγκεν τα σκευη

οικου κυριου α ελαβεν ναβουςοδονοσορ απο

ιερουσαληµ και εδωκεν αυτα εν οικω χεου αυ-

του

8. και εξηνεγκεν αυτα κυρος ϐασιλευς περ-

σων επι ςειρα µιχραδατου γασβαρηνου και ηρι-

χµησεν αυτα τω σασαβασαρ αρςοντι του ιουδα

9. και ουτος ο αριχµος αυτων ψυκτηρες ςρυσοι

τριακοντα και ψυκτηρες αργυροι ςιλιοι παρηλ-

λαγµενα εννεα και εικοσι

10. κεφφουρη ςρυσοι τριακοντα και αργυροι

διακοσιοι και σκευη ετερα ςιλια

11. παντα τα σκευη τω ςρυσω και τω αργυρω

πεντακισςιλια και τετρακοσια τα παντα αναβα-

ινοντα µετα σασαβασαρ απο της αποικιας εκ

ϐαβυλωνος εις ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ne2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ουτοι οι υιοι της ςωρας οι αναβαινοντες

απο της αιςµαλωσιας της αποικιας ης απωκι-

σεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος εις

ϐαβυλωνα και επεστρεψαν εις ιερουσαληµ και

ιουδα ανηρ εις πολιν αυτου

2. οι ηλχον µετα Ϲοροβαβελ ιησους νεεµιας

σαραιας ϱεελιας µαρδοςαιος ϐαλασαν µασφαρ

ϐαγουι ϱεουµ ϐαανα ανδρων αριχµος λαου

ισραηλ

3. υιοι ϕορος δισςιλιοι εκατον εβδοµηκοντα

δυο

4. υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

5. υιοι ηρα επτακοσιοι εβδοµηκοντα πεντε

6. υιοι ϕααχµωαβ τοις υιοις ιησουε ιωαβ δισςι-

λιοι οκτακοσιοι δεκα δυο

7. υιοι αιλαµ ςιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσ-

σαρες

8. υιοι Ϲαχουα εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεν-

τε

9. υιοι Ϲακςου επτακοσιοι εξηκοντα

10. υιοι ϐανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο

11. υιοι ϐαβι εξακοσιοι εικοσι τρεις

12. υιοι ασγαδ τρισςιλιοι διακοσιοι εικοσι δυο

13. υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα εξ

14. υιοι ϐαγοι δισςιλιοι πεντηκοντα εξ

15. υιοι αδιν τετρακοσιοι πεντηκοντα τεσσα-

ϱες

16. υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω

17. υιοι ϐασου τριακοσιοι εικοσι τρεις

18. υιοι ιωρα εκατον δεκα δυο

19. υιοι ασεµ διακοσιοι εικοσι τρεις

20. υιοι γαβερ ενενηκοντα πεντε

21. υιοι ϐαιχλεεµ εκατον εικοσι τρεις

22. υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ

23. υιοι αναχωχ εκατον εικοσι οκτω

24. υιοι ασµωχ τεσσαρακοντα δυο
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25. υιοι καριαχιαριµ καφιρα και ϐηρωχ επτα-

κοσιοι τεσσαρακοντα τρεις

26. υιοι αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εις

27. ανδρες µαςµας εκατον εικοσι δυο

28. ανδρες ϐαιχηλ και αια τετρακοσιοι εικοσι

τρεις

29. υιοι ναβου πεντηκοντα δυο

30. υιοι µαγεβως εκατον πεντηκοντα εξ

31. υιοι ηλαµαρ ςιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα

τεσσαρες

32. υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι

33. υιοι λοδ αρωχ και ωνω επτακοσιοι εικοσι

πεντε

34. υιοι ιεριςω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

35. υιοι σαναα τρισςιλιοι εξακοσιοι τριακοντα

36. και οι ιερεις υιοι ιεδουα τω οικω ιησου

εννακοσιοι εβδοµηκοντα τρεις

37. υιοι εµµηρ ςιλιοι πεντηκοντα δυο

38. υιοι ϕασσουρ ςιλιοι διακοσιοι τεσσαρα-

κοντα επτα

39. υιοι ηρεµ ςιλιοι επτα

40. και οι λευιται υιοι ιησου και καδµιηλ τοις

υιοις ωδουια εβδοµηκοντα τεσσαρες

41. οι αδοντες υιοι ασαφ εκατον εικοσι οκτω

42. υιοι των πυλωρων υιοι σαλουµ υιοι ατηρ

υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβαου

οι παντες εκατον τριακοντα εννεα

43. οι ναχιναιοι υιοι σουια υιοι ασουφε υιοι

ταβαωχ

44. υιοι κηραος υιοι σωηα υιοι ϕαδων

45. υιοι λαβανω υιοι αγαβα υιοι ακαβωχ

46. υιοι αγαβ υιοι σαµαλαι υιοι αναν

47. υιοι κεδελ υιοι γαερ υιοι ϱεηα

48. υιοι ϱασων υιοι νεκωδα υιοι γαζεµ

49. υιοι ουσα υιοι ϕαση υιοι ϐασι

50. υιοι ασενα υιοι µαωνιµ υιοι ναφισων

51. υιοι ϐακβουκ υιοι ακιφα υιοι αρουρ

52. υιοι ϐασαλωχ υιοι µαουδα υιοι αρησα

53. υιοι ϐαρκους υιοι σισαρα υιοι χεµα

54. υιοι νασουε υιοι ατουφα

55. υιοι αβδησελµα υιοι σατι υιοι ασεφηραχ

υιοι ϕαδουρα

56. υιοι ιεηλα υιοι δαρκων υιοι γεδηλ

57. υιοι σαφατια υιοι ατιλ υιοι ϕαςεραχασε-

ϐωιν υιοι ηµι

58. παντες οι ναχινιν και υιοι αβδησελµα

τριακοσιοι ενενηκοντα δυο

59. και ουτοι οι αναβαντες απο χελµελεχ χε-

λαρησα ςαρουβ ηδαν εµµηρ και ουκ ηδυνα-

σχησαν του αναγγειλαι οικον πατριας αυτων

και σπερµα αυτων ει εξ ισραηλ εισιν

60. υιοι δαλαια υιοι ϐουα υιοι τωβια υιοι νε-

κωδα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο

61. και απο των υιων των ιερεων υιοι ςαβια

υιοι ακους υιοι ϐερζελλαι ος ελαβεν απο χυγα-

τερων ϐερζελλαι του γαλααδιτου γυναικα και

εκληχη επι τω ονοµατι αυτων

62. ουτοι εζητησαν γραφην αυτων οι µεχωεσιµ

και ους ευρεχησαν και ηγςιστευχησαν απο της

ιερατειας

63. και ειπεν αχερσαχα αυτοις του µη ϕαγειν

απο του αγιου των αγιων εως αναστη ιερευς τοις

ϕωτιζουσιν και τοις τελειοις

64. πασα δε η εκκλησια ως εις τεσσαρες µυ-

ϱιαδες δισςιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα

65. ςωρις δουλων αυτων και παιδισκων αυτων

ουτοι επτακισςιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα

και ουτοι αδοντες και αδουσαι διακοσιοι

66. ιπποι αυτων επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιο-

νοι αυτων διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

67. καµηλοι αυτων τετρακοσιοι τριακοντα

πεντε ονοι αυτων εξακισςιλιοι επτακοσιοι εικοσι

68. και απο αρςοντων πατριων εν τω ελχειν

αυτους εις οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ ηκο-

υσιασαντο εις οικον του χεου του στησαι αυτον

επι την ετοιµασιαν αυτου

69. ως η δυναµις αυτων εδωκαν εις χησαυρον

του εργου ςρυσιον καχαρον µναι εξ µυριαδες

και ςιλιαι και αργυριον µναι πεντακισςιλιαι και

κοχωνοι των ιερεων εκατον

70. και εκαχισαν οι ιερεις και οι λευιται και οι

απο του λαου και οι αδοντες και οι πυλωροι και

οι ναχινιµ εν πολεσιν αυτων και πας ισραηλ εν

πολεσιν αυτων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ne3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και εφχασεν ο µην ο εβδοµος και οι υιοι

ισραηλ εν πολεσιν αυτων και συνηςχη ο λαος

ως ανηρ εις εις ιερουσαληµ
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2. και ανεστη ιησους ο του ιωσεδεκ και οι

αδελφοι αυτου ιερεις και Ϲοροβαβελ ο του σα-

λαχιηλ και οι αδελφοι αυτου και ωκοδοµησαν

το χυσιαστηριον χεου ισραηλ του ανενεγκαι

επ αυτο ολοκαυτωσεις κατα τα γεγραµµενα εν

νοµω µωυση ανχρωπου του χεου

3. και ητοιµασαν το χυσιαστηριον επι την ετο-

ιµασιαν αυτου οτι εν καταπληξει επ αυτους απο

των λαων των γαιων και ανεβη επ αυτο ολο-

καυτωσις τω κυριω το πρωι και εις εσπεραν

4. και εποιησαν την εορτην των σκηνων κατα

το γεγραµµενον και ολοκαυτωσεις ηµεραν εν

ηµερα εν αριχµω ως η κρισις λογον ηµερας εν

ηµερα αυτου

5. και µετα τουτο ολοκαυτωσεις ενδελεςισµου

και εις τας νουµηνιας και εις πασας εορτας τας

ηγιασµενας και παντι εκουσιαζοµενω εκουσιον

τω κυριω

6. εν ηµερα µια του µηνος του εβδοµου ηρξαν-

το αναφερειν ολοκαυτωσεις τω κυριω και ο

οικος κυριου ουκ εχεµελιωχη

7. και εδωκαν αργυριον τοις λατοµοις και τοις

τεκτοσιν και ϐρωµατα και ποτα και ελαιον τοις

σηδανιν και τοις σωριν ενεγκαι ξυλα κεδρινα

απο του λιβανου προς χαλασσαν ιοππης κατ

επιςωρησιν κυρου ϐασιλεως περσων επ αυτους

8. και εν τω ετει τω δευτερω του ελχειν αυτο-

υς εις οικον του χεου εις ιερουσαληµ εν µηνι

τω δευτερω ηρξατο Ϲοροβαβελ ο του σαλαχιηλ

και ιησους ο του ιωσεδεκ και οι καταλοιποι των

αδελφων αυτων οι ιερεις και οι λευιται και παν-

τες οι ερςοµενοι απο της αιςµαλωσιας εις ιερο-

υσαληµ και εστησαν τους λευιτας απο εικοσα-

ετους και επανω επι τους ποιουντας τα εργα εν

οικω κυριου

9. και εστη ιησους και οι υιοι αυτου και οι

αδελφοι αυτου καδµιηλ και οι υιοι αυτου υιοι

ιουδα επι τους ποιουντας τα εργα εν οικω του

χεου υιοι ηναδαδ υιοι αυτων και αδελφοι αυτων

οι λευιται

10. και εχεµελιωσαν του οικοδοµησαι τον

οικον κυριου και εστησαν οι ιερεις εστολισµενοι

εν σαλπιγξιν και οι λευιται υιοι ασαφ εν κυµ-

ϐαλοις του αινειν τον κυριον επι ςειρας δαυιδ

ϐασιλεως ισραηλ

11. και απεκριχησαν εν αινω και ανχοµολο-

γησει τω κυριω οτι αγαχον οτι εις τον αιωνα το

ελεος αυτου επι ισραηλ και πας ο λαος εσηµα-

ινον ϕωνην µεγαλην αινειν τω κυριω επι χεµε-

λιωσει οικου κυριου

12. και πολλοι απο των ιερεων και των λευ-

ιτων και αρςοντες των πατριων οι πρεσβυτεροι

οι ειδοσαν τον οικον τον πρωτον εν χεµελιωσει

αυτου και τουτον τον οικον εν οφχαλµοις αυτων

εκλαιον ϕωνη µεγαλη και οςλος εν σηµασια

µετ ευφροσυνης του υψωσαι ωδην

13. και ουκ ην ο λαος επιγινωσκων ϕωνην

σηµασιας της ευφροσυνης απο της ϕωνης του

κλαυχµου του λαου οτι ο λαος εκραυγασεν

ϕωνη µεγαλη και η ϕωνη ηκουετο εως απο µα-

κροχεν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ne4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ηκουσαν οι χλιβοντες ιουδα και ϐενια-

µιν οτι οι υιοι της αποικιας οικοδοµουσιν οικον

τω κυριω χεω ισραηλ

2. και ηγγισαν προς Ϲοροβαβελ και προς το-

υς αρςοντας των πατριων και ειπαν αυτοις

οικοδοµησοµεν µεχ υµων οτι ως υµεις εκζητο-

υµεν τω χεω υµων και αυτω ηµεις χυσιαζοµεν

απο ηµερων ασαραδδων ϐασιλεως ασσουρ του

ενεγκαντος ηµας ωδε

3. και ειπεν προς αυτους Ϲοροβαβελ και ιησο-

υς και οι καταλοιποι των αρςοντων των πατριων

του ισραηλ ους ηµιν και υµιν του οικοδοµησαι

οικον τω χεω ηµων οτι ηµεις αυτοι επι το αυτο

οικοδοµησοµεν τω κυριω χεω ηµων ως ενετε-

ιλατο ηµιν κυρος ο ϐασιλευς περσων

4. και ην ο λαος της γης εκλυων τας ςειρας

του λαου ιουδα και ενεποδιζον αυτους του οικο-

δοµειν

5. και µισχουµενοι επ αυτους ϐουλευοµενοι

του διασκεδασαι ϐουλην αυτων πασας τας ηµε-

ϱας κυρου ϐασιλεως περσων και εως ϐασιλειας

δαρειου ϐασιλεως περσων

6. και εν ϐασιλεια ασουηρου εν αρςη ϐασι-

λειας αυτου εγραψαν επιστολην επι οικουντας

ιουδα και ιερουσαληµ

7. και εν ηµεραις αρχασασχα εγραψεν εν

ειρηνη µιχραδατη ταβεηλ συν και τοις λοιπο-

ις συνδουλοις αυτου προς αρχασασχα ϐασιλεα
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περσων εγραψεν ο ϕορολογος γραφην συριστι

και ηρµηνευµενην

8. ϱαουµ ϐααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευς

εγραψαν επιστολην µιαν κατα ιερουσαληµ τω

αρχασασχα ϐασιλει

9. ταδε εκρινεν ϱαουµ ϐααλταµ και σαµσαι ο

γραµµατευς και οι καταλοιποι συνδουλοι ηµων

διναιοι αφαρσαχαςαιοι ταρφαλλαιοι αφαρσα-

ιοι αρςυαιοι ϐαβυλωνιοι σουσαναςαιοι οι εισιν

ηλαµαιοι

10. και οι καταλοιποι εχνων ων απωκισεν

ασενναφαρ ο µεγας και ο τιµιος και κατωκισεν

αυτους εν πολεσιν της σοµορων και το καταλο-

ιπον περαν του ποταµου

11. αυτη η διαταγη της επιστολης ης απεστε-

ιλαν προς αυτον προς αρχασασχα ϐασιλεα πα-

ιδες σου ανδρες περαν του ποταµου

12. γνωστον εστω τω ϐασιλει οτι οι ιουδαιοι

αναβαντες απο σου εφ ηµας ηλχοσαν εις ιερο-

υσαληµ την πολιν την αποστατιν και πονηραν

οικοδοµουσιν και τα τειςη αυτης κατηρτισµενοι

εισιν και χεµελιους αυτης ανυψωσαν

13. νυν ουν γνωστον εστω τω ϐασιλει οτι εαν

η πολις εκεινη ανοικοδοµηχη και τα τειςη αυ-

της καταρτισχωσιν ϕοροι ουκ εσονται σοι ουδε

δωσουσιν και τουτο ϐασιλεις κακοποιει

14. και ασςηµοσυνην ϐασιλεως ουκ εξεστιν

ηµιν ιδειν δια τουτο επεµψαµεν και εγνωρισα-

µεν τω ϐασιλει

15. ινα επισκεψηται εν ϐιβλιω υποµνηµατι-

σµου των πατερων σου και ευρησεις και γνωση

οτι η πολις εκεινη πολις αποστατις και κακοπο-

ιουσα ϐασιλεις και ςωρας και ϕυγαδια δουλων

εν µεσω αυτης απο ςρονων αιωνος δια ταυτα η

πολις αυτη ηρηµωχη

16. γνωριζοµεν ουν ηµεις τω ϐασιλει οτι εαν

η πολις εκεινη οικοδοµηχη και τα τειςη αυτης

καταρτισχη ουκ εστιν σοι ειρηνη

17. και απεστειλεν ο ϐασιλευς προς ϱαουµ

ϐααλταµ και σαµσαι γραµµατεα και τους κα-

ταλοιπους συνδουλους αυτων τους οικουντας

εν σαµαρεια και τους καταλοιπους περαν του

ποταµου ειρηνην και ϕησιν

18. ο ϕορολογος ον απεστειλατε προς ηµας

εκληχη εµπροσχεν εµου

19. και παρ εµου ετεχη γνωµη και επεσκεψ-

αµεχα και ευραµεν οτι η πολις εκεινη αφ

ηµερων αιωνος επι ϐασιλεις επαιρεται και απο-

στασεις και ϕυγαδια γινονται εν αυτη

20. και ϐασιλεις ισςυροι γινονται επι ιερο-

υσαληµ και επικρατουντες ολης της εσπερας

του ποταµου και ϕοροι πληρεις και µερος διδο-

ται αυτοις

21. και νυν χετε γνωµην καταργησαι τους αν-

δρας εκεινους και η πολις εκεινη ουκ οικοδοµ-

ηχησεται ετι οπως απο της γνωµης

22. πεφυλαγµενοι ητε ανεσιν ποιησαι περι το-

υτου µηποτε πληχυνχη αφανισµος εις κακοπο-

ιησιν ϐασιλευσιν

23. τοτε ο ϕορολογος του αρχασασχα ϐασι-

λεως ανεγνω ενωπιον ϱαουµ και σαµσαι γραµ-

µατεως και συνδουλων αυτων και επορευχη-

σαν σπουδη εις ιερουσαληµ και εν ιουδα και

κατηργησαν αυτους εν ιπποις και δυναµει

24. τοτε ηργησεν το εργον οικου του χεου του

εν ιερουσαληµ και ην αργουν εως δευτερου ετο-

υς της ϐασιλειας δαρειου του ϐασιλεως περσων

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ne5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και επροφητευσεν αγγαιος ο προφητης και

Ϲαςαριας ο του αδδω προφητειαν επι τους ιο-

υδαιους τους εν ιουδα και ιερουσαληµ εν ονο-

µατι χεου ισραηλ επ αυτους

2. τοτε ανεστησαν Ϲοροβαβελ ο του σαλαχιηλ

και ιησους ο υιος ιωσεδεκ και ηρξαντο οικο-

δοµησαι τον οικον του χεου τον εν ιερουσαληµ

και µετ αυτων οι προφηται του χεου ϐοηχουντες

αυτοις

3. εν αυτω τω καιρω ηλχεν επ αυτους χανχα-

ναι επαρςος περαν του ποταµου και σαχαρβο-

υζανα και οι συνδουλοι αυτων και τοια ειπαν

αυτοις τις εχηκεν υµιν γνωµην του οικοδοµη-

σαι τον οικον τουτον και την ςορηγιαν ταυτην

καταρτισασχαι

4. τοτε ταυτα ειποσαν αυτοις τινα εστιν τα ονο-

µατα των ανδρων των οικοδοµουντων την πολιν

ταυτην

5. και οι οφχαλµοι του χεου επι την αις-

µαλωσιαν ιουδα και ου κατηργησαν αυτους εως

γνωµη τω δαρειω απηνεςχη και τοτε απεσταλη

τω ϕορολογω υπερ τουτου
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6. διασαφησις επιστολης ης απεστειλεν χα-

νχαναι ο επαρςος του περαν του ποταµου και

σαχαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρ-

σαςαιοι οι εν τω περαν του ποταµου δαρειω τω

ϐασιλει

7. ϱησιν απεστειλαν προς αυτον και ταδε γε-

γραπται εν αυτω δαρειω τω ϐασιλει ειρηνη πα-

σα

8. γνωστον εστω τω ϐασιλει οτι επορευχηµεν

εις την ιουδαιαν ςωραν εις οικον του χεου του

µεγαλου και αυτος οικοδοµειται λιχοις εκλεκ-

τοις και ξυλα εντιχεται εν τοις τοιςοις και το

εργον εκεινο επιδεξιον γινεται και ευοδουται εν

ταις ςερσιν αυτων

9. τοτε ηρωτησαµεν τους πρεσβυτερους εκε-

ινους και ουτως ειπαµεν αυτοις τις εχηκεν υµιν

γνωµην τον οικον τουτον οικοδοµησαι και την

ςορηγιαν ταυτην καταρτισασχαι

10. και τα ονοµατα αυτων ηρωτησαµεν αυτους

γνωρισαι σοι ωστε γραψαι σοι τα ονοµατα των

ανδρων των αρςοντων αυτων

11. και τοιουτο ϱηµα απεκριχησαν ηµιν λε-

γοντες ηµεις εσµεν δουλοι του χεου του ουρα-

νου και της γης και οικοδοµουµεν τον οικον ος

ην ωκοδοµηµενος προ τουτου ετη πολλα και

ϐασιλευς του ισραηλ µεγας ωκοδοµησεν αυτον

και κατηρτισατο αυτον

12. αυτοις αφ οτε δε παρωργισαν οι πατερες

ηµων τον χεον του ουρανου εδωκεν αυτους εις

ςειρας ναβουςοδονοσορ ϐασιλεως ϐαβυλωνος

του ςαλδαιου και τον οικον τουτον κατελυσεν

και τον λαον απωκισεν εις ϐαβυλωνα

13. αλλ εν ετει πρωτω κυρου του ϐασιλεως

κυρος ο ϐασιλευς εχετο γνωµην τον οικον του

χεου τουτον οικοδοµηχηναι

14. και τα σκευη του οικου του χεου τα ςρυσα

και τα αργυρα α ναβουςοδονοσορ εξηνεγκεν

απο οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν

αυτα εις ναον του ϐασιλεως εξηνεγκεν αυτα

κυρος ο ϐασιλευς απο ναου του ϐασιλεως και

εδωκεν τω σασαβασαρ τω χησαυροφυλακι τω

επι του χησαυρου

15. και ειπεν αυτω παντα τα σκευη λαβε και

πορευου χες αυτα εν τω οικω τω εν ιερουσαληµ

εις τον εαυτων τοπον

16. τοτε σασαβασαρ εκεινος ηλχεν και εδω-

κεν χεµελιους του οικου του χεου του εν ιερο-

υσαληµ και απο τοτε εως του νυν ωκοδοµηχη

και ουκ ετελεσχη

17. και νυν ει επι τον ϐασιλεα αγαχον επισκε-

πητω εν οικω της γαζης του ϐασιλεως ϐαβυλω-

νος οπως γνως οτι απο ϐασιλεως κυρου ετεχη

γνωµη οικοδοµησαι τον οικον του χεου εκεινον

τον εν ιερουσαληµ και γνους ο ϐασιλευς περι

τουτου πεµψατω προς ηµας

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ne6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 τοτε δαρειος ο ϐασιλευς εχηκεν γνωµην

και επεσκεψατο εν ταις ϐιβλιοχηκαις οπου η

γαζα κειται εν ϐαβυλωνι

2. και ευρεχη εν πολει εν τη ϐαρει της µηδων

πολεως κεφαλις µια και τουτο ην γεγραµµενον

εν αυτη υποµνηµα

3. εν ετει πρωτω κυρου ϐασιλεως κυρος ο

ϐασιλευς εχηκεν γνωµην περι οικου του χεου

του εν ιερουσαληµ οικος οικοδοµηχητω και το-

πος ου χυσιαζουσιν τα χυσιασµατα και εχηκεν

επαρµα υψος πηςεις εξηκοντα πλατος αυτου

πηςεων εξηκοντα

4. και δοµοι λιχινοι κραταιοι τρεις και δοµος

ξυλινος εις και η δαπανη εξ οικου του ϐασιλεως

δοχησεται

5. και τα σκευη οικου του χεου τα αργυρα

και τα ςρυσα α ναβουςοδονοσορ εξηνεγκεν απο

οικου του εν ιερουσαληµ και εκοµισεν εις ϐα-

ϐυλωνα και δοχητω και απελχατω εις τον ναον

τον εν ιερουσαληµ επι τοπου ου ετεχη εν οικω

του χεου

6. νυν δωσετε επαρςοι περαν του ποταµου σα-

χαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσα-

ςαιοι οι εν περα του ποταµου µακραν οντες εκε-

ιχεν

7. αφετε το εργον οικου του χεου οι αφηγο-

υµενοι των ιουδαιων και οι πρεσβυτεροι των ιο-

υδαιων οικον του χεου εκεινον οικοδοµειτωσαν

επι του τοπου αυτου

8. και απ εµου ετεχη γνωµη µηποτε τι ποιη-

σητε µετα των πρεσβυτερων των ιουδαιων του

οικοδοµησαι οικον του χεου εκεινον και απο
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υπαρςοντων ϐασιλεως των ϕορων περαν του

ποταµου επιµελως δαπανη εστω διδοµενη τοις

ανδρασιν εκεινοις το µη καταργηχηναι

9. και ο αν υστερηµα και υιους ϐοων και κριων

και αµνους εις ολοκαυτωσεις τω χεω του ουρα-

νου πυρους αλας οινον ελαιον κατα το ϱηµα

των ιερεων των εν ιερουσαληµ εστω διδοµενον

αυτοις ηµεραν εν ηµερα ο εαν αιτησωσιν

10. ινα ωσιν προσφεροντες ευωδιας τω χεω

του ουρανου και προσευςωνται εις Ϲωην του ϐα-

σιλεως και των υιων αυτου

11. και απ εµου ετεχη γνωµη οτι πας ανχρω-

πος ος αλλαξει το ϱηµα τουτο καχαιρεχησεται

ξυλον εκ της οικιας αυτου και ωρχωµενος πα-

γησεται επ αυτου και ο οικος αυτου το κατ εµε

ποιηχησεται

12. και ο χεος ου κατασκηνοι το ονοµα εκει

καταστρεψει παντα ϐασιλεα και λαον ος εκτε-

νει την ςειρα αυτου αλλαξαι η αφανισαι τον

οικον του χεου εκεινον τον εν ιερουσαληµ εγω

δαρειος εχηκα γνωµην επιµελως εσται

13. τοτε χανχαναι επαρςος περαν του πο-

ταµου σαχαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτου

προς ο απεστειλεν δαρειος ο ϐασιλευς ουτως

εποιησαν επιµελως

14. και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων ωκοδο-

µουσαν και οι λευιται εν προφητεια αγγαιου του

προφητου και Ϲαςαριου υιου αδδω και ανωκο-

δοµησαν και κατηρτισαντο απο γνωµης χεου

ισραηλ και απο γνωµης κυρου και δαρειου και

αρχασασχα ϐασιλεων περσων

15. και ετελεσαν τον οικον τουτον εως ηµερας

τριτης µηνος αδαρ ο εστιν ετος εκτον τη ϐασι-

λεια δαρειου του ϐασιλεως

16. και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ιερεις και

οι λευιται και οι καταλοιποι υιων αποικεσιας

εγκαινια του οικου του χεου εν ευφροσυνη

17. και προσηνεγκαν εις τα εγκαινια του οικου

του χεου µοσςους εκατον κριους διακοσιους αµ-

νους τετρακοσιους ςιµαρους αιγων περι αµαρ-

τιας υπερ παντος ισραηλ δωδεκα εις αριχµον

ϕυλων ισραηλ

18. και εστησαν τους ιερεις εν διαιρεσεσιν αυ-

των και τους λευιτας εν µερισµοις αυτων επι

δουλεια χεου του εν ιερουσαληµ κατα την γρα-

ϕην ϐιβλιου µωυση

19. και εποιησαν οι υιοι της αποικεσιας το πα-

σςα τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνος του πρω-

του

20. οτι εκαχαρισχησαν οι ιερεις και οι λευιται

εως εις παντες καχαροι και εσφαξαν το πασςα

τοις πασιν υιοις της αποικεσιας και τοις αδελ-

ϕοις αυτων τοις ιερευσιν και εαυτοις

21. και εφαγον οι υιοι ισραηλ το πασςα οι

απο της αποικεσιας και πας ο ςωριζοµενος της

ακαχαρσιας εχνων της γης προς αυτους του εκ-

Ϲητησαι κυριον χεον ισραηλ

22. και εποιησαν την εορτην των αζυµων επ-

τα ηµερας εν ευφροσυνη οτι ευφρανεν αυτους

κυριος και επεστρεψεν καρδιαν ϐασιλεως ασ-

σουρ επ αυτους κραταιωσαι τας ςειρας αυτων

εν εργοις οικου του χεου ισραηλ

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-ne7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και µετα τα ϱηµατα ταυτα εν ϐασιλεια

αρχασασχα ϐασιλεως περσων ανεβη εσδρας

υιος σαραιου υιου αζαριου υιου ελκια

2. υιου σαλουµ υιου σαδδουκ υιου αςιτωβ

3. υιου σαµαρια υιου εσρια υιου µαρερωχ

4. υιου Ϲαραια υιου σαουια υιου ϐοκκι

5. υιου αβισουε υιου ϕινεες υιου ελεαζαρ υιου

ααρων του ιερεως του πρωτου

6. αυτος εσδρας ανεβη εκ ϐαβυλωνος και αυ-

τος γραµµατευς ταςυς εν νοµω µωυση ον εδω-

κεν κυριος ο χεος ισραηλ και εδωκεν αυτω ο

ϐασιλευς οτι ςειρ κυριου χεου αυτου επ αυτον

εν πασιν οις εζητει αυτος

7. και ανεβησαν απο υιων ισραηλ και απο των

ιερεων και απο των λευιτων και οι αδοντες και

οι πυλωροι και οι ναχινιµ εις ιερουσαληµ εν

ετει εβδοµω τω αρχασασχα τω ϐασιλει

8. και ηλχοσαν εις ιερουσαληµ τω µηνι τω

πεµπτω τουτο ετος εβδοµον τω ϐασιλει

9. οτι εν µια του µηνος του πρωτου αυτος εχε-

µελιωσεν την αναβασιν την απο ϐαβυλωνος εν

δε τη πρωτη του µηνος του πεµπτου ηλχοσαν

εις ιερουσαληµ οτι ςειρ χεου αυτου ην αγαχη

επ αυτον

10. οτι εσδρας εδωκεν εν καρδια αυτου Ϲητη-

σαι τον νοµον και ποιειν και διδασκειν εν

ισραηλ προσταγµατα και κριµατα
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11. και αυτη η διασαφησις του διαταγµατος

ου εδωκεν αρχασασχα τω εσδρα τω ιερει τω

γραµµατει ϐιβλιου λογων εντολων κυριου και

προσταγµατων αυτου επι τον ισραηλ

12. αρχασασχα ϐασιλευς ϐασιλεων εσδρα

γραµµατει νοµου του χεου του ουρανου τετε-

λεσται ο λογος και η αποκρισις

13. απ εµου ετεχη γνωµη οτι πας ο εκουσια-

Ϲοµενος εν ϐασιλεια µου απο λαου ισραηλ και

ιερεων και λευιτων πορευχηναι εις ιερουσαληµ

µετα σου πορευχηναι

14. απο προσωπου του ϐασιλεως και των επ-

τα συµβουλων απεσταλη επισκεψασχαι επι την

ιουδαιαν και εις ιερουσαληµ νοµω χεου αυτων

τω εν ςειρι σου

15. και εις οικον κυριου αργυριον και ςρυσιον

ο ο ϐασιλευς και οι συµβουλοι ηκουσιασχησαν

τω χεω του ισραηλ τω εν ιερουσαληµ κατασκη-

νουντι

16. και παν αργυριον και ςρυσιον ο τι εαν

ευρης εν παση ςωρα ϐαβυλωνος µετα εκουσια-

σµου του λαου και ιερεων των εκουσιαζοµενων

εις οικον χεου τον εν ιερουσαληµ

17. και παν προσπορευοµενον τουτον ετοιµως

ενταξον εν ϐιβλιω τουτω µοσςους κριους αµ-

νους και χυσιας αυτων και σπονδας αυτων και

προσοισεις αυτα επι χυσιαστηριου του οικου του

χεου υµων του εν ιερουσαληµ

18. και ει τι επι σε και τους αδελφους σου

αγαχυνχη εν καταλοιπω του αργυριου και του

ςρυσιου ποιησαι ως αρεστον τω χεω υµων ποιη-

σατε

19. και τα σκευη τα διδοµενα σοι εις λειτουρ-

γιαν οικου χεου παραδος ενωπιον του χεου εν

ιερουσαληµ

20. και καταλοιπον ςρειας οικου χεου σου ο

αν ϕανη σοι δουναι δωσεις απο οικων γαζης

ϐασιλεως

21. και απ εµου εγω αρχασασχα ϐασιλευς

εχηκα γνωµην πασαις ταις γαζαις ταις εν περα

του ποταµου οτι παν ο αν αιτηση υµας εσδρας ο

ιερευς και γραµµατευς του νοµου του χεου του

ουρανου ετοιµως γιγνεσχω

22. εως αργυριου ταλαντων εκατον και εως

πυρου κορων εκατον και εως οινου ϐαδων εκα-

τον και εως ελαιου ϐαδων εκατον και αλας ου

ουκ εστιν γραφη

23. παν ο εστιν εν γνωµη χεου του ουρανου

γιγνεσχω προσεςετε µη τις επιςειρηση εις οικον

χεου του ουρανου µηποτε γενηται οργη επι την

ϐασιλειαν του ϐασιλεως και των υιων αυτου

24. και υµιν εγνωρισται εν πασιν τοις ιερευσιν

και τοις λευιταις αδουσιν πυλωροις ναχινιµ και

λειτουργοις οικου χεου τουτου ϕορος µη εστω

σοι ουκ εξουσιασεις καταδουλουσχαι αυτους

25. και συ εσδρα ως η σοφια του χεου εν ςειρι

σου καταστησον γραµµατεις και κριτας ινα ωσιν

κρινοντες παντι τω λαω τω εν περα του ποταµου

πασιν τοις ειδοσιν νοµον του χεου σου και τω µη

ειδοτι γνωριειτε

26. και πας ος αν µη η ποιων νοµον του χεου

και νοµον του ϐασιλεως ετοιµως το κριµα εσται

γιγνοµενον εξ αυτου εαν τε εις χανατον εαν τε

εις παιδειαν εαν τε εις Ϲηµιαν του ϐιου εαν τε

εις δεσµα

27. ευλογητος κυριος ο χεος των πατερων

ηµων ος εδωκεν ουτως εν καρδια του ϐασι-

λεως του δοξασαι τον οικον κυριου τον εν ιε-

ϱουσαληµ

28. και επ εµε εκλινεν ελεος εν οφχαλµοις

του ϐασιλεως και των συµβουλων αυτου και

παντων των αρςοντων του ϐασιλεως των επηρ-

µενων και εγω εκραταιωχην ως ςειρ χεου η

αγαχη επ εµε και συνηξα απο ισραηλ αρςοντας

αναβηναι µετ εµου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-ne8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ουτοι οι αρςοντες πατριων αυτων οι οδ-

ηγοι αναβαινοντες µετ εµου εν ϐασιλεια αρχα-

σασχα του ϐασιλεως ϐαβυλωνος

2. απο υιων ϕινεες γηρσωµ απο υιων ιχαµαρ

δανιηλ απο υιων δαυιδ ατους

3. απο υιων σαςανια απο υιων ϕορος Ϲαςαριας

και µετ αυτου το συστρεµµα εκατον και πεντη-

κοντα

4. απο υιων ϕααχµωαβ ελιανα υιος Ϲαραια

και µετ αυτου διακοσιοι τα αρσενικα

5. απο υιων Ϲαχοης σεςενιας υιος αζιηλ και

µετ αυτου τριακοσιοι τα αρσενικα

6. και απο υιων αδιν ωβηχ υιος ιωναχαν και

µετ αυτου πεντηκοντα τα αρσενικα
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7. και απο υιων ηλαµ ιεσια υιος αχελια και

µετ αυτου εβδοµηκοντα τα αρσενικα

8. και απο υιων σαφατια Ϲαβδια υιος µιςαηλ

και µετ αυτου ογδοηκοντα τα αρσενικα

9. και απο υιων ιωαβ αβαδια υιος ιιηλ και µετ

αυτου διακοσιοι δεκα οκτω τα αρσενικα

10. και απο υιων ϐαανι σαλιµουχ υιος ιωσε-

ϕια και µετ αυτου εκατον εξηκοντα τα αρσενικα

11. και απο υιων ϐαβι Ϲαςαρια υιος ϐαβι και

µετ αυτου εβδοµηκοντα οκτω τα αρσενικα

12. και απο υιων ασγαδ ιωαναν υιος ακαταν

και µετ αυτου εκατον δεκα τα αρσενικα

13. και απο υιων αδωνικαµ εσςατοι και ταυτα

τα ονοµατα αυτων αλιφαλατ ιιηλ και σαµαια

και µετ αυτων εξηκοντα τα αρσενικα

14. και απο υιων ϐαγο ουχι και µετ αυτου εβ-

δοµηκοντα τα αρσενικα

15. και συνηξα αυτους προς τον ποταµον τον

ερςοµενον προς τον ευι και παρενεβαλοµεν

εκει ηµερας τρεις και συνηκα εν τω λαω και

εν τοις ιερευσιν και απο υιων λευι ους ευρον

εκει

16. και απεστειλα τω ελεαζαρ τω αριηλ τω

σαµαια και τω αλωναµ και τω ιαριβ και τω ελ-

ναχαν και τω ναχαν και τω Ϲαςαρια και τω µε-

σουλαµ ανδρας και τω ιωαριβ και τω ελναχαν

συνιοντας

17. και εξηνεγκα αυτους επι αρςοντος εν αρ-

γυριω του τοπου και εχηκα εν στοµατι αυτων

λογους λαλησαι προς τους αδελφους αυτων

τους ναχινιµ εν αργυριω του τοπου του ενεγκαι

ηµιν αδοντας εις οικον χεου ηµων

18. και ηλχοσαν ηµιν ως ςειρ χεου ηµων αγα-

χη εφ ηµας ανηρ σαςωλ απο υιων µοολι υιου

λευι υιου ισραηλ και αρςην ηλχοσαν υιοι αυτου

και αδελφοι αυτου οκτωκαιδεκα

19. και τον ασεβια και τον ωσαιαν απο υιων

µεραρι αδελφοι αυτου και υιοι αυτων εικοσι

20. και απο των ναχινιµ ων εδωκεν δαυιδ και

οι αρςοντες εις δουλειαν των λευιτων ναχινιµ

διακοσιοι και εικοσι παντες συνηςχησαν εν ονο-

µασιν

21. και εκαλεσα εκει νηστειαν επι τον ποτα-

µον αουε του ταπεινωχηναι ενωπιον χεου ηµων

Ϲητησαι παρ αυτου οδον ευχειαν ηµιν και τοις

τεκνοις ηµων και παση τη κτησει ηµων

22. οτι ησςυνχην αιτησασχαι παρα του ϐα-

σιλεως δυναµιν και ιππεις σωσαι ηµας απο

εςχρου εν τη οδω οτι ειπαµεν τω ϐασιλει λε-

γοντες ςειρ του χεου ηµων επι παντας τους Ϲητο-

υντας αυτον εις αγαχον και κρατος αυτου και

χυµος αυτου επι παντας εγκαταλειποντας αυ-

τον

23. και ενηστευσαµεν και εζητησαµεν παρα

του χεου ηµων περι τουτου και επηκουσεν ηµιν

24. και διεστειλα απο αρςοντων των ιερεων

δωδεκα τω σαραια ασαβια και µετ αυτων απο

αδελφων αυτων δεκα

25. και εστησα αυτοις το αργυριον και το ςρυ-

σιον και τα σκευη απαρςης οικου χεου ηµων α

υψωσεν ο ϐασιλευς και οι συµβουλοι αυτου και

οι αρςοντες αυτου και πας ισραηλ οι ευρισκο-

µενοι

26. και εστησα επι ςειρας αυτων αργυριου τα-

λαντα εξακοσια και πεντηκοντα και σκευη αρ-

γυρα εκατον και ταλαντα ςρυσιου εκατον

27. και καφουρη ςρυσοι εικοσι εις την οδον

ςαµανιµ ςιλιοι και σκευη ςαλκου στιλβοντος

αγαχου διαφορα επιχυµητα εν ςρυσιω

28. και ειπα προς αυτους υµεις αγιοι τω κυ-

ϱιω και τα σκευη αγια και το αργυριον και το

ςρυσιον εκουσια τω κυριω χεω πατερων υµων

29. αγρυπνειτε και τηρειτε εως στητε ενωπιον

αρςοντων των ιερεων και των λευιτων και των

αρςοντων των πατριων εν ιερουσαληµ εις σκη-

νας οικου κυριου

30. και εδεξαντο οι ιερεις και οι λευιται στα-

χµον του αργυριου και του ςρυσιου και των

σκευων ενεγκειν εις ιερουσαληµ εις οικον χεου

ηµων

31. και εξηραµεν απο του ποταµου αουε εν τη

δωδεκατη του µηνος του πρωτου του ελχειν εις

ιερουσαληµ και ςειρ χεου ηµων ην εφ ηµιν και

ερρυσατο ηµας απο ςειρος εςχρου και πολεµιου

εν τη οδω

32. και ηλχοµεν εις ιερουσαληµ και εκαχισα-

µεν εκει ηµερας τρεις

33. και εγενηχη τη ηµερα τη τεταρτη εστησα-

µεν το αργυριον και το ςρυσιον και τα σκευη εν

οικω χεου ηµων επι ςειρα µεριµωχ υιου ουρια

του ιερεως και µετ αυτου ελεαζαρ υιος ϕινεες

και µετ αυτων ιωζαβαδ υιος ιησου και νωαδια

υιος ϐαναια οι λευιται
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34. εν αριχµω και εν σταχµω τα παντα και

εγραφη πας ο σταχµος εν τω καιρω εκεινω

35. οι ελχοντες απο της αιςµαλωσιας υιοι της

παροικιας προσηνεγκαν ολοκαυτωσεις τω χεω

ισραηλ µοσςους δωδεκα περι παντος ισραηλ

κριους ενενηκοντα εξ αµνους εβδοµηκοντα και

επτα ςιµαρους περι αµαρτιας δωδεκα τα παντα

ολοκαυτωµατα τω κυριω

36. και εδωκαν το νοµισµα του ϐασιλεως το-

ις διοικηταις του ϐασιλεως και επαρςοις περαν

του ποταµου και εδοξασαν τον λαον και τον

οικον του χεου

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-ne9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ως ετελεσχη ταυτα ηγγισαν προς µε

οι αρςοντες λεγοντες ουκ εςωρισχη ο λαος

ισραηλ και οι ιερεις και οι λευιται απο λαων

των γαιων εν µακρυµµασιν αυτων τω ςανανι ο

εχι ο ϕερεζι ο ιεβουσι ο αµµωνι ο µωαβι ο µοσερι

και ο αµορι

2. οτι ελαβοσαν απο χυγατερων αυτων εαυτο-

ις και τοις υιοις αυτων και παρηςχη σπερµα το

αγιον εν λαοις των γαιων και ςειρ των αρςοντων

εν τη ασυνχεσια ταυτη εν αρςη

3. και ως ηκουσα τον λογον τουτον διερρηξα

τα ιµατια µου και επαλλοµην και ετιλλον απο

των τριςων της κεφαλης µου και απο του πωγω-

νος µου και εκαχηµην ηρεµαζων

4. και συνηςχησαν προς µε πας ο διωκων λο-

γον χεου ισραηλ επι ασυνχεσια της αποικιας

και εγω καχηµενος ηρεµαζων εως της χυσιας

της εσπερινης

5. και εν χυσια τη εσπερινη ανεστην απο ταπε-

ινωσεως µου και εν τω διαρρηξαι µε τα ιµατια

µου και επαλλοµην και κλινω επι τα γονατα

µου και εκπεταζω τας ςειρας µου προς κυριον

τον χεον

6. και ειπα κυριε ησςυνχην και ενετραπην του

υψωσαι το προσωπον µου προς σε οτι αι ανοµιαι

ηµων επληχυνχησαν υπερ κεφαλης ηµων και

αι πληµµελειαι ηµων εµεγαλυνχησαν εως εις

ουρανον

7. απο ηµερων πατερων ηµων εσµεν εν πληµ-

µελεια µεγαλη εως της ηµερας ταυτης και εν

ταις ανοµιαις ηµων παρεδοχηµεν ηµεις και οι

ϐασιλεις ηµων και οι υιοι ηµων εν ςειρι ϐασι-

λεων των εχνων εν ϱοµφαια και εν αιςµαλω-

σια και εν διαρπαγη και εν αισςυνη προσωπου

ηµων ως η ηµερα αυτη

8. και νυν επιεικευσατο ηµιν κυριος ο χεος

ηµων του καταλιπειν ηµιν εις σωτηριαν και δο-

υναι ηµιν στηριγµα εν τοπω αγιασµατος αυτου

του ϕωτισαι οφχαλµους ηµων και δουναι Ϲωο-

ποιησιν µικραν εν τη δουλεια ηµων

9. οτι δουλοι εσµεν και εν τη δουλεια ηµων

ουκ εγκατελιπεν ηµας κυριος ο χεος ηµων και

εκλινεν εφ ηµας ελεος ενωπιον ϐασιλεων περ-

σων δουναι ηµιν Ϲωοποιησιν του υψωσαι αυτους

τον οικον του χεου ηµων και αναστησαι τα ερη-

µα αυτης και του δουναι ηµιν ϕραγµον εν ιουδα

και εν ιερουσαληµ

10. τι ειπωµεν ο χεος ηµων µετα τουτο οτι εγ-

κατελιποµεν εντολας σου

11. ας εδωκας ηµιν εν ςειρι δουλων σου των

προφητων λεγων η γη εις ην εισπορευεσχε κλη-

ϱονοµησαι αυτην γη µετακινουµενη εστιν εν µε-

τακινησει λαων των εχνων εν µακρυµµασιν αυ-

των ων επλησαν αυτην απο στοµατος επι στοµα

εν ακαχαρσιαις αυτων

12. και νυν τας χυγατερας υµων µη δωτε το-

ις υιοις αυτων και απο των χυγατερων αυτων

µη λαβητε τοις υιοις υµων και ουκ εκζητησετε

ειρηνην αυτων και αγαχον αυτων εως αιωνος

οπως ενισςυσητε και ϕαγητε τα αγαχα της γης

και κληροδοτησητε τοις υιοις υµων εως αιωνος

13. και µετα παν το ερςοµενον εφ ηµας εν πο-

ιηµασιν ηµων τοις πονηροις και εν πληµµελεια

ηµων τη µεγαλη οτι ουκ εστιν ως ο χεος ηµων

οτι εκουφισας ηµων τας ανοµιας και εδωκας

ηµιν σωτηριαν

14. οτι επεστρεψαµεν διασκεδασαι εντολας

σου και επιγαµβρευσαι τοις λαοις των γαιων

µη παροξυνχης εν ηµιν εως συντελειας του µη

ειναι εγκαταλειµµα και διασωζοµενον

15. κυριε ο χεος ισραηλ δικαιος συ οτι κατε-

λειφχηµεν διασωζοµενοι ως η ηµερα αυτη ιδου

ηµεις εναντιον σου εν πληµµελειαις ηµων οτι

ουκ εστιν στηναι ενωπιον σου επι τουτω
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Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-ne10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ως προσηυξατο εσδρας και ως εξη-

γορευσεν κλαιων και προσευςοµενος ενωπιον

οικου του χεου συνηςχησαν προς αυτον απο

ισραηλ εκκλησια πολλη σφοδρα ανδρες και

γυναικες και νεανισκοι οτι εκλαυσεν ο λαος

και υψωσεν κλαιων

2. και απεκριχη σεςενιας υιος ιιηλ απο υιων

ηλαµ και ειπεν τω εσδρα ηµεις ησυνχετησαµεν

τω χεω ηµων και εκαχισαµεν γυναικας αλλο-

τριας απο λαων της γης και νυν εστιν υποµονη

τω ισραηλ επι τουτω

3. και νυν διαχωµεχα διαχηκην τω χεω ηµων

εκβαλειν πασας τας γυναικας και τα γενοµενα

εξ αυτων ως αν ϐουλη αναστηχι και ϕοβερισον

αυτους εν εντολαις χεου ηµων και ως ο νοµος

γενηχητω

4. αναστα οτι επι σε το ϱηµα και ηµεις µετα

σου κραταιου και ποιησον

5. και ανεστη εσδρας και ωρκισεν τους αρςον-

τας τους ιερεις και λευιτας και παντα ισραηλ

του ποιησαι κατα το ϱηµα τουτο και ωµοσαν

6. και ανεστη εσδρας απο προσωπου οικου

του χεου και επορευχη εις γαζοφυλακιον ιωα-

ναν υιου ελισουβ και επορευχη εκει αρτον ουκ

εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν οτι επενχει επι τη

ασυνχεσια της αποικιας

7. και παρηνεγκαν ϕωνην εν ιουδα και εν ιε-

ϱουσαληµ πασιν τοις υιοις της αποικιας του συ-

ναχροισχηναι εις ιερουσαληµ

8. και πας ος αν µη ελχη εις τρεις ηµερας ως

η ϐουλη των αρςοντων και των πρεσβυτερων

αναχεµατισχησεται πασα η υπαρξις αυτου και

αυτος διασταλησεται απο εκκλησιας της απο-

ικιας

9. και συνηςχησαν παντες ανδρες ιουδα και

ϐενιαµιν εις ιερουσαληµ εις τας τρεις ηµερας

ουτος ο µην ο ενατος εν εικαδι του µηνος εκα-

χισεν πας ο λαος εν πλατεια οικου του χεου

απο χορυβου αυτων περι του ϱηµατος και απο

του ςειµωνος

10. και ανεστη εσδρας ο ιερευς και ειπεν προς

αυτους υµεις ησυνχετηκατε και εκαχισατε γυ-

ναικας αλλοτριας του προσχειναι επι πληµµε-

λειαν ισραηλ

11. και νυν δοτε αινεσιν κυριω τω χεω των

πατερων υµων και ποιησατε το αρεστον ενωπιον

αυτου και διασταλητε απο λαων της γης και

απο των γυναικων των αλλοτριων

12. και απεκριχησαν πασα η εκκλησια και

ειπαν µεγα τουτο το ϱηµα σου εφ ηµας ποιησαι

13. αλλα ο λαος πολυς και ο καιρος ςειµε-

ϱινος και ουκ εστιν δυναµις στηναι εξω και το

εργον ουκ εις ηµεραν µιαν και ουκ εις δυο οτι

επληχυναµεν του αδικησαι εν τω ϱηµατι τουτω

14. στητωσαν δη οι αρςοντες ηµων τη παση

εκκλησια και παντες οι εν πολεσιν ηµων ος

εκαχισεν γυναικας αλλοτριας ελχετωσαν εις

καιρους απο συνταγων και µετ αυτων πρεσβυ-

τεροι πολεως και πολεως και κριται του απο-

στρεψαι οργην χυµου χεου ηµων εξ ηµων περι

του ϱηµατος τουτου

15. πλην ιωναχαν υιος ασαηλ και ιαζια υιος

χεκουε µετ εµου περι τουτου και µεσουλαµ και

σαβαχαι ο λευιτης ϐοηχων αυτοις

16. και εποιησαν ουτως υιοι της αποικιας και

διεσταλησαν εσδρας ο ιερευς και ανδρες αρ-

ςοντες πατριων τω οικω και παντες εν ονοµασιν

οτι επεστρεψαν εν ηµερα µια του µηνος του δε-

κατου εκζητησαι το ϱηµα

17. και ετελεσαν εν πασιν ανδρασιν οι εκαχι-

σαν γυναικας αλλοτριας εως ηµερας µιας του

µηνος του πρωτου

18. και ευρεχησαν απο υιων των ιερεων οι

εκαχισαν γυναικας αλλοτριας απο υιων ιησου

υιου ιωσεδεκ και αδελφοι αυτου µαασηα και

ελιεζερ και ιαριβ και γαδαλια

19. και εδωκαν ςειρα αυτων του εξενεγκαι γυ-

ναικας αυτων και πληµµελειας κριον εκ προ-

ϐατων περι πληµµελησεως αυτων

20. και απο υιων εµµηρ ανανι και Ϲαβδια

21. και απο υιων ηραµ µασαια και ελια και

σαµαια και ιιηλ και οζια

22. και απο υιων ϕασουρ ελιωηναι µαασα-

ια και ισµαηλ και ναχαναηλ και ιωζαβαδ και

ηλασα

23. και απο των λευιτων ιωζαβαδ και σαµου

και κωλια αυτος κωλιτας και ϕαχαια και ιοδοµ

και ελιεζερ

24. και απο των αδοντων ελισαφ και απο των

πυλωρων σελληµ και τεληµ και ωδουε
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25. και απο ισραηλ απο υιων ϕορος ϱαµια

και ιαζια και µελςια και µεαµιν και ελεαζαρ

και ασαβια και ϐαναια

26. και απο υιων ηλαµ µαχανια και Ϲαςαρια

και ιαιηλ και αβδια και ιαριµωχ και ηλια

27. και απο υιων Ϲαχουα ελιωηναι ελισουβ

µαχανια και ιαρµωχ και Ϲαβαδ και οζιζα

28. και απο υιων ϐαβι ιωαναν ανανια και Ϲα-

ϐου οχαλι

29. και απο υιων ϐανουι µεσουλαµ µαλους

αδαιας ιασουβ και σαλουια και ϱηµωχ

30. και απο υιων ϕααχµωαβ εδενε ςαληλ ϐα-

ναια µασηα µαχανια ϐεσεληλ και ϐανουι και

µανασση

31. και απο υιων ηραµ ελιεζερ ιεσσια µελςια

σαµαια σεµεων

32. ϐενιαµιν µαλους σαµαρια

33. και απο υιων ησαµ µαχανι µαχαχα Ϲαβεδ

ελιφαλεχ ιεραµι µανασση σεµει

34. απο υιων ϐανι µοοδι αµραµ ουηλ

35. ϐαναια ϐαδαια ςελια

36. ουιεςωα ιεραµωχ ελιασιβ

37. µαχανια µαχαναι και εποιησαν

38. οι υιοι ϐανουι και οι υιοι σεµει

39. και σελεµια και ναχαν και αδαια

40. µαςναδαβου σεσι σαρου

41. εζερηλ και σελεµια και σαµαρια

42. και σαλουµ αµαρια ιωσηφ

43. απο υιων ναβου ιιηλ µαχαχια σεδεµ Ϲα-

µβινα ιαδαι και ιωηλ και ϐαναια

44. παντες ουτοι ελαβοσαν γυναικας αλλο-

τριας και εγεννησαν εξ αυτων υιους

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-ne11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 λογοι νεεµια υιου αςαλια και εγενετο εν

µηνι ςασεηλου ετους εικοστου και εγω ηµην εν

σουσαν αβιρα

2. και ηλχεν ανανι εις απο αδελφων µου αυ-

τος και ανδρες ιουδα και ηρωτησα αυτους περι

των σωχεντων οι κατελειφχησαν απο της αις-

µαλωσιας και περι ιερουσαληµ

3. και ειποσαν προς µε οι καταλειποµενοι οι

καταλειφχεντες απο της αιςµαλωσιας εκει εν

τη ςωρα εν πονηρια µεγαλη και εν ονειδισµω

και τειςη ιερουσαληµ καχηρηµενα και αι πυλαι

αυτης ενεπρησχησαν εν πυρι

4. και εγενετο εν τω ακουσαι µε τους λογο-

υς τουτους εκαχισα και εκλαυσα και επενχησα

ηµερας και ηµην νηστευων και προσευςοµενος

ενωπιον χεου του ουρανου

5. και ειπα µη δη κυριε ο χεος του ουρανου ο

ισςυρος ο µεγας και ο ϕοβερος ϕυλασσων την

διαχηκην και το ελεος τοις αγαπωσιν αυτον και

τοις ϕυλασσουσιν τας εντολας αυτου

6. εστω δη το ους σου προσεςον και οι οφχαλ-

µοι σου ανεωγµενοι του ακουσαι προσευςην

δουλου σου ην εγω προσευςοµαι ενωπιον σου

σηµερον ηµεραν και νυκτα περι υιων ισραηλ

δουλων σου και εξαγορευω επι αµαρτιαις υιων

ισραηλ ας ηµαρτοµεν σοι και εγω και ο οικος

πατρος µου ηµαρτοµεν

7. διαλυσει διελυσαµεν προς σε και ουκ εφυ-

λαξαµεν τας εντολας και τα προσταγµατα και

τα κριµατα α ενετειλω τω µωυση παιδι σου

8. µνησχητι δη τον λογον ον ενετειλω τω

µωυση παιδι σου λεγων υµεις εαν ασυνχετη-

σητε εγω διασκορπιω υµας εν τοις λαοις

9. και εαν επιστρεψητε προς µε και ϕυλαξη-

τε τας εντολας µου και ποιησητε αυτας εαν η

η διασπορα υµων απ ακρου του ουρανου εκε-

ιχεν συναξω αυτους και εισαξω αυτους εις τον

τοπον ον εξελεξαµην κατασκηνωσαι το ονοµα

µου εκει

10. και αυτοι παιδες σου και λαος σου ους

ελυτρωσω εν δυναµει σου τη µεγαλη και εν τη

ςειρι σου τη κραταια

11. µη δη κυριε αλλ εστω το ους σου προσε-

ςον εις την προσευςην του δουλου σου και εις

την προσευςην παιδων σου των χελοντων ϕοβε-

ισχαι το ονοµα σου και ευοδωσον δη τω παιδι

σου σηµερον και δος αυτον εις οικτιρµους ενω-

πιον του ανδρος τουτου και εγω ηµην οινοςοος

τω ϐασιλει

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-ne12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και εγενετο εν µηνι νισαν ετους εικο-

στου αρχασασχα ϐασιλει και ην ο οινος ενω-
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πιον εµου και ελαβον τον οινον και εδωκα τω

ϐασιλει και ουκ ην ετερος ενωπιον αυτου

2. και ειπεν µοι ο ϐασιλευς δια τι το προσωπον

σου πονηρον και ουκ ει µετριαζων ουκ εστιν το-

υτο ει µη πονηρια καρδιας και εφοβηχην πολυ

σφοδρα

3. και ειπα τω ϐασιλει ο ϐασιλευς εις τον αιω-

να Ϲητω δια τι ου µη γενηται πονηρον το προσω-

πον µου διοτι η πολις οικος µνηµειων πατερων

µου ηρηµωχη και αι πυλαι αυτης κατεβρωχη-

σαν εν πυρι

4. και ειπεν µοι ο ϐασιλευς περι τινος τουτο

συ Ϲητεις και προσηυξαµην προς τον χεον του

ουρανου

5. και ειπα τω ϐασιλει ει επι τον ϐασιλεα αγα-

χον και ει αγαχυνχησεται ο παις σου ενωπιον

σου ωστε πεµψαι αυτον εις ιουδα εις πολιν µνη-

µειων πατερων µου και ανοικοδοµησω αυτην

6. και ειπεν µοι ο ϐασιλευς και η παλλακη

η καχηµενη εςοµενα αυτου εως ποτε εσται η

πορεια σου και ποτε επιστρεψεις και ηγαχυνχη

ενωπιον του ϐασιλεως και απεστειλεν µε και

εδωκα αυτω ορον

7. και ειπα τω ϐασιλει ει επι τον ϐασιλεα αγα-

χον δοτω µοι επιστολας προς τους επαρςους

περαν του ποταµου ωστε παραγαγειν µε εως

ελχω επι ιουδαν

8. και επιστολην επι ασαφ ϕυλακα του πα-

ϱαδεισου ος εστιν τω ϐασιλει ωστε δουναι µοι

ξυλα στεγασαι τας πυλας και εις το τειςος της

πολεως και εις οικον ον εισελευσοµαι εις αυ-

τον και εδωκεν µοι ο ϐασιλευς ως ςειρ χεου η

αγαχη

9. και ηλχον προς τους επαρςους περαν του

ποταµου και εδωκα αυτοις τας επιστολας του

ϐασιλεως και απεστειλεν µετ εµου ο ϐασιλευς

αρςηγους δυναµεως και ιππεις

10. και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και

τωβια ο δουλος ο αµµωνι και πονηρον αυτοις

εγενετο οτι ηκει ανχρωπος Ϲητησαι αγαχον τοις

υιοις ισραηλ

11. και ηλχον εις ιερουσαληµ και ηµην εκει

ηµερας τρεις

12. και ανεστην νυκτος εγω και ανδρες ολιγοι

µετ εµου και ουκ απηγγειλα ανχρωπω τι ο χεος

διδωσιν εις καρδιαν µου του ποιησαι µετα του

ισραηλ και κτηνος ουκ εστιν µετ εµου ει µη το

κτηνος ω εγω επιβαινω επ αυτω

13. και εξηλχον εν πυλη του γωληλα και

προς στοµα πηγης των συκων και εις πυλην της

κοπριας και ηµην συντριβων εν τω τειςει ιερο-

υσαληµ ο αυτοι καχαιρουσιν και πυλαι αυτης

κατεβρωχησαν πυρι

14. και παρηλχον επι πυλην του αιν και εις

κολυµβηχραν του ϐασιλεως και ουκ ην τοπος

τω κτηνει παρελχειν υποκατω µου

15. και ηµην αναβαινων εν τω τειςει ςειµαρ-

ϱου νυκτος και ηµην συντριβων εν τω τειςει και

ηµην εν πυλη της ϕαραγγος και επεστρεψα

16. και οι ϕυλασσοντες ουκ εγνωσαν τι επο-

ϱευχην και τι εγω ποιω και τοις ιουδαιοις και

τοις ιερευσιν και τοις εντιµοις και τοις στρατη-

γοις και τοις καταλοιποις τοις ποιουσιν τα εργα

εως τοτε ουκ απηγγειλα

17. και ειπα προς αυτους υµεις ϐλεπετε την

πονηριαν εν η εσµεν εν αυτη πως ιερουσαληµ

ερηµος και αι πυλαι αυτης εδοχησαν πυρι δευτε

και διοικοδοµησωµεν το τειςος ιερουσαληµ και

ουκ εσοµεχα ετι ονειδος

18. και απηγγειλα αυτοις την ςειρα του χεου

η εστιν αγαχη επ εµε και τους λογους του ϐα-

σιλεως ους ειπεν µοι και ειπα αναστωµεν και

οικοδοµησωµεν και εκραταιωχησαν αι ςειρες

αυτων εις αγαχον

19. και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και

τωβια ο δουλος ο αµµωνι και γησαµ ο αραβι

και εξεγελασαν ηµας και ηλχον εφ ηµας και

ειπαν τι το ϱηµα τουτο ο υµεις ποιειτε η επι τον

ϐασιλεα υµεις αποστατειτε

20. και επεστρεψα αυτοις λογον και ειπα αυ-

τοις ο χεος του ουρανου αυτος ευοδωσει ηµιν

και ηµεις δουλοι αυτου καχαροι και οικοδοµη-

σοµεν και υµιν ουκ εστιν µερις και δικαιοσυνη

και µνηµοσυνον εν ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-ne13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 και ανεστη ελισουβ ο ιερευς ο µεγας και

οι αδελφοι αυτου οι ιερεις και ωκοδοµησαν την

πυλην την προβατικην αυτοι ηγιασαν αυτην και

εστησαν χυρας αυτης και εως πυργου των εκα-

τον ηγιασαν εως πυργου ανανεηλ
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2. και επι ςειρας υιων ανδρων ιεριςω και επι

ςειρας υιων Ϲακςουρ υιου αµαρι

3. και την πυλην την ιςχυηραν ωκοδοµησαν

υιοι ασανα αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν

χυρας αυτης και κλειχρα αυτης και µοςλους

αυτης

4. και επι ςειρα αυτων κατεσςεν απο ϱαµωχ

υιος ουρια υιου ακως και επι ςειρα αυτων κατε-

σςεν µοσολλαµ υιος ϐαραςιου υιου µασεζεβηλ

και επι ςειρα αυτων κατεσςεν σαδωκ υιος ϐα-

ανα

5. και επι ςειρα αυτων κατεσςοσαν οι χεκωιν

και αδωρηεµ ουκ εισηνεγκαν τραςηλον αυτων

εις δουλειαν αυτων

6. και την πυλην του ισανα εκρατησαν ιοιδα

υιος ϕασεκ και µεσουλαµ υιος ϐασωδια αυτοι

εστεγασαν αυτην και εστησαν χυρας αυτης και

κλειχρα αυτης και µοςλους αυτης

8. και επι ςειρα αυτων εκρατησεν ανανιας υιος

του ϱωκειµ και κατελιπον ιερουσαληµ εως του

τειςους του πλατεος

9. και επι ςειρα αυτων εκρατησεν ϱαφαια αρ-

ςων ηµισους περιςωρου ιερουσαληµ

10. και επι ςειρα αυτων εκρατησεν ιεδαια υιος

ερωµαφ και κατεναντι οικιας αυτου και επι ςε-

ιρα αυτου εκρατησεν ατους υιος ασβανια

11. και δευτερος εκρατησεν µελςιας υιος

ηραµ και ασουβ υιος ϕααχµωαβ και εως πυρ-

γου των χαννουριµ

12. και επι ςειρα αυτου εκρατησεν σαλουµ

υιος αλλωης αρςων ηµισους περιςωρου ιερο-

υσαληµ αυτος και αι χυγατερες αυτου

13. την πυλην της ϕαραγγος εκρατησαν ανο-

υν και οι κατοικουντες Ϲανω αυτοι ωκοδοµησαν

αυτην και εστησαν χυρας αυτης και κλειχρα

αυτης και µοςλους αυτης και ςιλιους πηςεις εν

τω τειςει εως πυλης της κοπριας

14. και την πυλην της κοπριας εκρατησεν

µελςια υιος ϱηςαβ αρςων περιςωρου ϐηχαςαρµ

αυτος και οι υιοι αυτου και εσκεπασαν αυτην

και εστησαν χυρας αυτης και κλειχρα αυτης

και µοςλους αυτης

15. και το τειςος κολυµβηχρας των κωδιων τη

κουρα του ϐασιλεως και εως των κλιµακων των

καταβαινουσων απο πολεως δαυιδ

16. οπισω αυτου εκρατησεν νεεµιας υιος αζα-

ϐους αρςων ηµισους περιςωρου ϐηχσουρ εως

κηπου ταφου δαυιδ και εως της κολυµβηχρας

της γεγονυιας και εως ϐηχαγγαβαριµ

17. οπισω αυτου εκρατησαν οι λευιται ϱαουµ

υιος ϐανι επι ςειρα αυτου εκρατησεν ασαβια

αρςων ηµισους περιςωρου κειλα τω περιςωρω

αυτου

18. µετ αυτον εκρατησαν αδελφοι αυτων ϐενι

υιος ηναδαδ αρςων ηµισους περιςωρου κειλα

19. και εκρατησεν επι ςειρα αυτου αζουρ υιος

ιησου αρςων του µασφε µετρον δευτερον πυρ-

γου αναβασεως της συναπτουσης της γωνιας

20. µετ αυτον εκρατησεν ϐαρους υιος Ϲαβου

µετρον δευτερον απο της γωνιας εως χυρας

ϐηχελισουβ του ιερεως του µεγαλου

21. µετ αυτον εκρατησεν µεραµωχ υιος ουρια

υιου ακως µετρον δευτερον απο χυρας ϐηχελι-

σουβ εως εκλειψεως ϐηχελισουβ

22. και µετ αυτον εκρατησαν οι ιερεις ανδρες

αςεςαρ

23. και µετ αυτον εκρατησεν ϐενιαµιν και

ασουβ κατεναντι οικου αυτων µετ αυτον εκρα-

τησεν αζαρια υιος µαασηα υιου ανανια εςοµενα

οικου αυτου

24. µετ αυτον εκρατησεν ϐανι υιος ηναδαδ

µετρον δευτερον απο ϐηχαζαρια εως της γωνιας

και εως της καµπης

25. ϕαλαλ υιου ευζαι εξ εναντιας της γωνιας

και ο πυργος ο εξεςων εκ του οικου του ϐασι-

λεως ο ανωτερος ο της αυλης της ϕυλακης και

µετ αυτον ϕαδαια υιος ϕορος

26. και οι ναχινιµ ησαν οικουντες εν τω ωφαλ

εως κηπου πυλης του υδατος εις ανατολας και

ο πυργος ο εξεςων

27. µετ αυτον εκρατησαν οι χεκωιν µετρον

δευτερον εξ εναντιας του πυργου του µεγαλου

του εξεςοντος και εως του τειςους του οφλα

28. ανωτερον πυλης των ιππων εκρατησαν οι

ιερεις ανηρ εξ εναντιας οικου αυτου

29. µετ αυτον εκρατησεν σαδδουκ υιος εµµηρ

εξ εναντιας οικου αυτου και µετ αυτον εκρατη-

σεν σαµαια υιος σεςενια ϕυλαξ της πυλης της

ανατολης

30. µετ αυτον εκρατησεν ανανια υιος σελεµια

και ανουµ υιος σελεφ ο εκτος µετρον δευτερον

µετ αυτον εκρατησεν µεσουλαµ υιος ϐαρςια εξ

εναντιας γαζοφυλακιου αυτου
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31. µετ αυτον εκρατησεν µελςια υιος του σα-

ϱαφι εως ϐηχαναχινιµ και οι ϱοποπωλαι απε-

ναντι πυλης του µαφεκαδ και εως αναβασεως

της καµπης

32. και ανα µεσον αναβασεως της πυλης της

προβατικης εκρατησαν οι ςαλκεις και οι ϱοπο-

πωλαι

33. και εγενετο ηνικα ηκουσεν σαναβαλλατ

οτι ηµεις οικοδοµουµεν το τειςος και πονηρον

ην αυτω και ωργισχη επι πολυ και εξεγελα επι

τοις ιουδαιοις

34. και ειπεν ενωπιον των αδελφων αυτου

αυτη η δυναµις σοµορων οτι οι ιουδαιοι ουτοι

οικοδοµουσιν την εαυτων πολιν

35. και τωβιας ο αµµανιτης εςοµενα αυτου

ηλχεν και ειπαν προς εαυτους µη χυσιασουσιν

η ϕαγονται επι του τοπου αυτων ουςι αναβησε-

ται αλωπηξ και καχελει το τειςος λιχων αυτων

36. ακουσον ο χεος ηµων οτι εγενηχηµεν εις

µυκτηρισµον και επιστρεψον ονειδισµον αυτων

εις κεφαλην αυτων και δος αυτους εις µυκτη-

ϱισµον εν γη αιςµαλωσιας

37. και µη καλυψης επι ανοµιαν

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-ne14*

14 και εγενετο ως ηκουσεν σαναβαλλατ

και τωβια και οι αραβες και οι αµµανιται οτι

ανεβη ϕυη τοις τειςεσιν ιερουσαληµ οτι ηρξαν-

το αι διασφαγαι αναφρασσεσχαι και πονηρον

αυτοις εφανη σφοδρα

2. και συνηςχησαν παντες επι το αυτο ελχειν

παραταξασχαι εν ιερουσαληµ

3. και προσηυξαµεχα προς τον χεον ηµων και

εστησαµεν προφυλακας επ αυτους ηµερας και

νυκτος απο προσωπου αυτων

4. και ειπεν ιουδας συνετριβη η ισςυς των

εςχρων και ο ςους πολυς και ηµεις ου δυνη-

σοµεχα οικοδοµειν εν τω τειςει

5. και ειπαν οι χλιβοντες ηµας ου γνωσονται

και ουκ οψονται εως οτου ελχωµεν εις µεσον

αυτων και ϕονευσωµεν αυτους και καταπαυ-

σωµεν το εργον

6. και εγενετο ως ηλχοσαν οι ιουδαιοι οι οικο-

υντες εςοµενα αυτων και ειποσαν ηµιν αναβα-

ινουσιν εκ παντων των τοπων εφ ηµας

7. και εστησα εις τα κατωτατα του τοπου κατο-

πισχεν του τειςους εν τοις σκεπεινοις και εστησα

τον λαον κατα δηµους µετα ϱοµφαιων αυτων

λογςας αυτων και τοξα αυτων

8. και ειδον και ανεστην και ειπα προς τους

εντιµους και προς τους στρατηγους και προς

τους καταλοιπους του λαου µη ϕοβηχητε απο

προσωπου αυτων µνησχητε του χεου ηµων του

µεγαλου και ϕοβερου και παραταξασχε περι

των αδελφων υµων υιων υµων και χυγατερων

υµων γυναικων υµων και οικων υµων

9. και εγενετο ηνικα ηκουσαν οι εςχροι ηµων

οτι εγνωσχη ηµιν και διεσκεδασεν ο χεος την

ϐουλην αυτων και επεστρεψαµεν παντες ηµεις

εις το τειςος ανηρ εις το εργον αυτου

10. και εγενετο απο της ηµερας εκεινης ηµισυ

των εκτετιναγµενων εποιουν το εργον και ηµι-

συ αυτων αντειςοντο και λογςαι και χυρεοι και

τα τοξα και οι χωρακες και οι αρςοντες οπισω

παντος οικου ιουδα

11. των οικοδοµουντων εν τω τειςει και οι

αιροντες εν τοις αρτηρσιν εν οπλοις εν µια ςειρι

εποιει αυτο το εργον και µια εκρατει την ϐολιδα

12. και οι οικοδοµοι ανηρ ϱοµφαιαν αυτου

εζωσµενος επι την οσφυν αυτου και ωκοδοµο-

υσαν και ο σαλπιζων εν τη κερατινη εςοµενα

αυτου

13. και ειπα προς τους εντιµους και προς τους

αρςοντας και προς τους καταλοιπους του λα-

ου το εργον πλατυ και πολυ και ηµεις σκορπι-

Ϲοµεχα επι του τειςους µακραν ανηρ απο του

αδελφου αυτου

14. εν τοπω ου εαν ακουσητε την ϕωνην της

κερατινης εκει συναςχησεσχε προς ηµας και ο

χεος ηµων πολεµησει περι ηµων

15. και ηµεις ποιουντες το εργον και ηµισυ

αυτων κρατουντες τας λογςας απο αναβασεως

του ορχρου εως εξοδου των αστρων

16. και εν τω καιρω εκεινω ειπα τω λαω αυλι-

σχητε εν µεσω ιερουσαληµ και εστω υµιν η νυξ

προφυλακη και η ηµερα εργον

17. και ηµην εγω και οι ανδρες της προφυλα-

κης οπισω µου και ουκ ην εξ ηµων εκδιδυσκο-

µενος ανηρ τα ιµατια αυτου
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Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-ne15*

15 και ην κραυγη του λαου και γυναικων

αυτων µεγαλη προς τους αδελφους αυτων τους

ιουδαιους

2. και ησαν τινες λεγοντες εν υιοις ηµων και εν

χυγατρασιν ηµων ηµεις πολλοι και ληµψοµεχα

σιτον και ϕαγοµεχα και Ϲησοµεχα

3. και εισιν τινες λεγοντες αγροι ηµων και αµ-

πελωνες ηµων και οικιαι ηµων ηµεις διεγγυω-

µεν και ληµψοµεχα σιτον και ϕαγοµεχα

4. και εισιν τινες λεγοντες εδανεισαµεχα αρ-

γυριον εις ϕορους του ϐασιλεως αγροι ηµων και

αµπελωνες ηµων και οικιαι ηµων

5. και νυν ως σαρξ αδελφων ηµων σαρξ ηµων

ως υιοι αυτων υιοι ηµων και ιδου ηµεις κατα-

δυναστευοµεν τους υιους ηµων και τας χυγατε-

ϱας ηµων εις δουλους και εισιν απο χυγατερων

ηµων καταδυναστευοµεναι και ουκ εστιν δυνα-

µις ςειρων ηµων και αγροι ηµων και αµπελωνες

ηµων τοις εντιµοις

6. και ελυπηχην σφοδρα καχως ηκουσα την

κραυγην αυτων και τους λογους τουτους

7. και εβουλευσατο καρδια µου επ εµε και

εµαςεσαµην προς τους εντιµους και τους αρςον-

τας και ειπα αυτοις απαιτησει ανηρ τον αδελ-

ϕον αυτου υµεις απαιτειτε και εδωκα επ αυτους

εκκλησιαν µεγαλην

8. και ειπα αυτοις ηµεις κεκτηµεχα τους αδελ-

ϕους ηµων τους ιουδαιους τους πωλουµενους

τοις εχνεσιν εν εκουσιω ηµων και υµεις πωλε-

ιτε τους αδελφους υµων και ησυςασαν και ους

ευροσαν λογον

9. και ειπα ουκ αγαχος ο λογος ον υµεις ποιε-

ιτε ους ουτως εν ϕοβω χεου ηµων απελευσεσχε

απο ονειδισµου των εχνων των εςχρων ηµων

10. και οι αδελφοι µου και οι γνωστοι µου

και εγω εχηκαµεν εν αυτοις αργυριον και σιτον

εγκαταλιπωµεν δη την απαιτησιν ταυτην

11. επιστρεψατε δη αυτοις ως σηµερον αγρο-

υς αυτων αµπελωνας αυτων ελαιας αυτων και

οικιας αυτων και απο του αργυριου τον σιτον

και τον οινον και το ελαιον εξενεγκατε αυτοις

12. και ειπαν αποδωσοµεν και παρ αυτων ου

Ϲητησοµεν ουτως ποιησοµεν καχως συ λεγεις

και εκαλεσα τους ιερεις και ωρκισα αυτους πο-

ιησαι ως το ϱηµα τουτο

13. και την αναβολην µου εξετιναξα και ειπα

ουτως εκτιναξαι ο χεος παντα ανδρα ος ου στη-

σει τον λογον τουτον εκ του οικου αυτου και

εκ κοπου αυτου και εσται ουτως εκτετιναγµε-

νος και κενος και ειπεν πασα η εκκλησια αµην

και ηνεσαν τον κυριον και εποιησεν ο λαος το

ϱηµα τουτο

14. απο της ηµερας ης ενετειλατο µοι ειναι

εις αρςοντα αυτων εν γη ιουδα απο ετους εικο-

στου και εως ετους τριακοστου και δευτερου τω

αρχασασχα ετη δωδεκα εγω και οι αδελφοι µου

ϐιαν αυτων ουκ εφαγον

15. και τας ϐιας τας πρωτας ας προ εµου εβα-

ϱυναν επ αυτους και ελαβοσαν παρ αυτων εν

αρτοις και εν οινω εσςατον αργυριον διδραςµα

τεσσαρακοντα και οι εκτετιναγµενοι αυτων εξο-

υσιαζονται επι τον λαον και εγω ουκ εποιησα

ουτως απο προσωπου ϕοβου χεου

16. και εν εργω του τειςους τουτων ουκ

εκρατησα αγρον ουκ εκτησαµην και παντες οι

συνηγµενοι εκει επι το εργον

17. και οι ιουδαιοι εκατον και πεντηκοντα αν-

δρες και οι ερςοµενοι προς ηµας απο των εχνων

των κυκλω ηµων επι τραπεζαν µου

18. και ην γινοµενον εις ηµεραν µιαν µοσςος

εις και προβατα εξ εκλεκτα και ςιµαρος εγι-

νοντο µοι και ανα µεσον δεκα ηµερων εν πασιν

οινος τω πληχει και συν τουτοις αρτους της ϐιας

ουκ εζητησα οτι ϐαρεια η δουλεια επι τον λαον

τουτον

19. µνησχητι µου ο χεος εις αγαχον παντα

οσα εποιησα τω λαω τουτω

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-ne16*

16 και εγενετο καχως ηκουσχη τω σανα-

ϐαλλατ και τωβια και τω γησαµ τω αραβι και

τοις καταλοιποις των εςχρων ηµων οτι ωκο-

δοµησα το τειςος και ου κατελειφχη εν αυτοις

πνοη εως του καιρου εκεινου χυρας ουκ επε-

στησα εν ταις πυλαις

2. και απεστειλεν σαναβαλλατ και γησαµ

προς µε λεγων δευρο και συναςχωµεν επι το
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αυτο εν ταις κωµαις εν πεδιω ωνω και αυτοι

λογιζοµενοι ποιησαι µοι πονηριαν

3. και απεστειλα επ αυτους αγγελους λεγων

εργον µεγα εγω ποιω και ου δυνησοµαι καταβη-

ναι µηποτε καταπαυση το εργον ως αν τελειωσω

αυτο καταβησοµαι προς υµας

4. και απεστειλαν προς µε ως το ϱηµα τουτο

και απεστειλα αυτοις κατα ταυτα

5. και απεστειλεν προς µε σαναβαλλατ τον

παιδα αυτου και επιστολην ανεωγµενην εν ςειρι

αυτου

6. και ην γεγραµµενον εν αυτη εν εχνεσιν ηκο-

υσχη οτι συ και οι ιουδαιοι λογιζεσχε αποστα-

τησαι δια τουτο συ οικοδοµεις το τειςος και συ

γινη αυτοις εις ϐασιλεα

7. και προς τουτοις προφητας εστησας σεαυτω

ινα καχισης εν ιερουσαληµ εις ϐασιλεα εν ιο-

υδα και νυν απαγγελησονται τω ϐασιλει οι λο-

γοι ουτοι και νυν δευρο ϐουλευσωµεχα επι το

αυτο

8. και απεστειλα προς αυτον λεγων ουκ εγεν-

ηχη ως οι λογοι ουτοι ους συ λεγεις οτι απο

καρδιας σου συ ψευδη αυτους

9. οτι παντες ϕοβεριζουσιν ηµας λεγοντες

εκλυχησονται αι ςειρες αυτων απο του εργου

τουτου και ου ποιηχησεται και νυν εκραταιωσα

τας ςειρας µου

10. και εγω εισηλχον εις οικον σεµει υιου δα-

λαια υιου µεηταβηλ και αυτος συνεςοµενος και

ειπεν συναςχωµεν εις οικον του χεου εν µεσω

αυτου και κλεισωµεν τας χυρας αυτου οτι ερ-

ςονται νυκτος ϕονευσαι σε

11. και ειπα τις εστιν ο ανηρ ος εισελευσεται

εις τον οικον και Ϲησεται

12. και επεγνων και ιδου ο χεος ουκ απεστε-

ιλεν αυτον οτι η προφητεια λογος κατ εµου και

τωβιας και σαναβαλλατ εµισχωσαντο

13. επ εµε οςλον οπως ϕοβηχω και ποιησω

ουτως και αµαρτω και γενωµαι αυτοις εις ονοµα

πονηρον οπως ονειδισωσιν µε

14. µνησχητι ο χεος τω τωβια και τω σανα-

ϐαλλατ ως τα ποιηµατα αυτου ταυτα και τω

νωαδια τω προφητη και τοις καταλοιποις των

προφητων οι ησαν ϕοβεριζοντες µε

15. και ετελεσχη το τειςος πεµπτη και εικαδι

του ελουλ εις πεντηκοντα και δυο ηµερας

16. και εγενετο ηνικα ηκουσαν παντες οι

εςχροι ηµων και εφοβηχησαν παντα τα εχνη

τα κυκλω ηµων και επεπεσεν ϕοβος σφοδρα

εν οφχαλµοις αυτων και εγνωσαν οτι παρα του

χεου ηµων εγενηχη τελειωχηναι το εργον τουτο

17. και εν ταις ηµεραις εκειναις απο πολ-

λων εντιµων ιουδα επιστολαι επορευοντο προς

τωβιαν και αι τωβια ηρςοντο προς αυτους

18. οτι πολλοι εν ιουδα ενορκοι ησαν αυτω

οτι γαµβρος ην του σεςενια υιου ηραε και ιωα-

ναν υιος αυτου ελαβεν την χυγατερα µεσουλαµ

υιου ϐαραςια εις γυναικα

19. και τους λογους αυτου ησαν λεγοντες

προς µε και λογους µου ησαν εκφεροντες αυτω

και επιστολας απεστειλεν τωβιας ϕοβερισαι µε

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-ne17*

17 και εγενετο ηνικα ωκοδοµηχη το τε-

ιςος και εστησα τας χυρας και επεσκεπησαν οι

πυλωροι και οι αδοντες και οι λευιται

2. και ενετειλαµην τω ανανια αδελφω µου και

τω ανανια αρςοντι της ϐιρα εν ιερουσαληµ οτι

αυτος ως ανηρ αληχης και ϕοβουµενος τον χε-

ον παρα πολλους

3. και ειπα αυτοις ουκ ανοιγησονται πυλαι ιε-

ϱουσαληµ εως αµα τω ηλιω και ετι αυτων γρη-

γορουντων κλειεσχωσαν αι χυραι και σφηνο-

υσχωσαν και στησον προφυλακας οικουντων

εν ιερουσαληµ ανηρ εν προφυλακη αυτου και

ανηρ απεναντι οικιας αυτου

4. και η πολις πλατεια και µεγαλη και ο λαος

ολιγος εν αυτη και ουκ ησαν οικιαι ωκοδοµη-

µεναι

5. και εδωκεν ο χεος εις την καρδιαν µου και

συνηξα τους εντιµους και τους αρςοντας και τον

λαον εις συνοδιας και ευρον ϐιβλιον της συνο-

διας οι ανεβησαν εν πρωτοις και ευρον γεγραµ-

µενον εν αυτω

6. και ουτοι υιοι της ςωρας οι αναβαντες απο

αιςµαλωσιας της αποικιας ης απωκισεν να-

ϐουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος και επε-

στρεψαν εις ιερουσαληµ και εις ιουδα ανηρ εις

την πολιν αυτου
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7. µετα Ϲοροβαβελ και ιησου και νεεµια αζα-

ϱια δαεµια ναεµανι µαρδοςαιος ϐαλσαν µασ-

ϕαραχ εσδρα ϐαγοι ναουµ ϐαανα µασφαρ αν-

δρες λαου ισραηλ

8. υιοι ϕορος δισςιλιοι εκατον εβδοµηκοντα

δυο

9. υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

10. υιοι ηρα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο

11. υιοι ϕααχµωαβ τοις υιοις ιησου και ιωαβ

δισςιλιοι οκτακοσιοι δεκα οκτω

12. υιοι αιλαµ ςιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα

τεσσαρες

13. υιοι Ϲαχουα οκτακοσιοι τεσσαρακοντα

πεντε

14. υιοι Ϲακςου επτακοσιοι εξηκοντα

15. υιοι ϐανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω

16. υιοι ϐηβι εξακοσιοι εικοσι οκτω

17. υιοι ασγαδ δισςιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο

18. υιοι αδενικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα

19. υιοι ϐαγοι δισςιλιοι εξηκοντα επτα

20. υιοι ηδιν εξακοσιοι πεντηκοντα πεντε

21. υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω

22. υιοι ησαµ τριακοσιοι εικοσι οκτω

23. υιοι ϐεσι τριακοσιοι εικοσι τεσσαρες

24. υιοι αριφ εκατον δωδεκα

25. υιοι γαβαων ενενηκοντα πεντε

26. υιοι ϐαιχλεεµ εκατον εικοσι τρεις υιοι νε-

τωφα πεντηκοντα εξ

27. υιοι αναχωχ εκατον εικοσι οκτω

28. ανδρες ϐηχασµωχ τεσσαρακοντα δυο

29. ανδρες καριαχιαριµ καφιρα και ϐηρωχ

επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεις

30. ανδρες αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι

εις

31. ανδρες µαςεµας εκατον εικοσι δυο

32. ανδρες ϐηχηλ και αια εκατον εικοσι τρεις

33. ανδρες ναβιααρ πεντηκοντα δυο

34. ανδρες ηλαµααρ ςιλιοι διακοσιοι πεντη-

κοντα τεσσαρες

35. υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι

36. υιοι ιεριςω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

37. υιοι λοδ αδιδ και ωνω επτακοσιοι εικοσι

εις

38. υιοι σαναα τρισςιλιοι εννακοσιοι τριακον-

τα

39. οι ιερεις υιοι ιωδαε εις οικον ιησου εννα-

κοσιοι εβδοµηκοντα τρεις

40. υιοι εµµηρ ςιλιοι πεντηκοντα δυο

41. υιοι ϕασσουρ ςιλιοι διακοσιοι τεσσαρα-

κοντα επτα

42. υιοι ηραµ ςιλιοι δεκα επτα

43. οι λευιται υιοι ιησου τω καδµιηλ τοις υιοις

του ουδουια εβδοµηκοντα τεσσαρες

44. οι αδοντες υιοι ασαφ εκατον τεσσαρακον-

τα οκτω

45. οι πυλωροι υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι

τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβι εκατον

τριακοντα οκτω

46. οι ναχινιµ υιοι σηα υιοι ασιφα υιοι ταβαωχ

47. υιοι κιρας υιοι σουια υιοι ϕαδων

48. υιοι λαβανα υιοι αγαβα υιοι σαλαµι

49. υιοι αναν υιοι γαδηλ υιοι γααρ

50. υιοι ϱααια υιοι ϱασων υιοι νεκωδα

51. υιοι γηζαµ υιοι οζι υιοι ϕεση

52. υιοι ϐησι υιοι µεινωµ υιοι νεφωσασιµ

53. υιοι ϐακβουκ υιοι αςιφα υιοι αρουρ

54. υιοι ϐασαλωχ υιοι µειδα υιοι αδασαν

55. υιοι ϐαρκους υιοι σισαρα υιοι χηµα

56. υιοι νισια υιοι ατιφα

57. υιοι δουλων σαλωµων υιοι σουτι υιοι σα-

ϕαραχ υιοι ϕεριδα

58. υιοι ιεαλη υιοι δορκων υιοι γαδηλ

59. υιοι σαφατια υιοι ετηλ υιοι ϕαςαραχ υιοι

σαβαιµ υιοι ηµιµ

60. παντες οι ναχινιµ και υιοι δουλων

σαλωµων τριακοσιοι ενενηκοντα δυο

61. και ουτοι ανεβησαν απο χελµελεχ αρη-

σα ςαρουβ ηρων ιεµηρ και ουκ ηδυνασχησαν

απαγγειλαι οικους πατριων αυτων και σπερµα

αυτων ει απο ισραηλ εισιν

62. υιοι δαλαια υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακο-

σιοι τεσσαρακοντα δυο

63. και απο των ιερεων υιοι εβια υιοι ακως υιοι

ϐερζελλι οτι ελαβεν απο χυγατερων ϐερζελλι

του γαλααδιτου γυναικας και εκληχη επ ονο-

µατι αυτων
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64. ουτοι εζητησαν γραφην αυτων της συνο-

διας και ους ευρεχη και ηγςιστευχησαν απο της

ιερατειας

65. και ειπεν αχερσαχα ινα µη ϕαγωσιν απο

του αγιου των αγιων εως αναστη ο ιερευς ϕωτι-

σων

66. και εγενετο πασα η εκκλησια ως εις τεσ-

σαρες µυριαδες δισςιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα

67. παρεξ δουλων αυτων και παιδισκων αυ-

των ουτοι επτακισςιλιοι τριακοσιοι τριακοντα

επτα και αδοντες και αδουσαι διακοσιοι τεσσα-

ϱακοντα πεντε

68. ιπποι επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι δια-

κοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

69. καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι

εξακισςιλιοι επτακοσιοι εικοσι

70. και απο µερους αρςηγων των πατριων

εδωκαν εις το εργον τω νεεµια εις χησαυρον

ςρυσους ςιλιους ϕιαλας πεντηκοντα και ςοχων-

ωχ των ιερεων τριακοντα

71. και απο αρςηγων των πατριων εδωκαν εις

χησαυρον του εργου ςρυσιου δυο µυριαδας και

αργυριου µνας δισςιλιας διακοσιας

72. και εδωκαν οι καταλοιποι του λαου ςρυ-

σιου δυο µυριαδας και αργυριου µνας δισςιλιας

διακοσιας και ςοχωνωχ των ιερεων εξηκοντα

επτα

73. και εκαχισαν οι ιερεις και οι λευιται και

οι πυλωροι και οι αδοντες και οι απο του λαου

και οι ναχινιµ και πας ισραηλ εν πολεσιν αυτων

και εφχασεν ο µην ο εβδοµος και οι υιοι ισραηλ

εν πολεσιν αυτων

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-ne18*

18 και συνηςχησαν πας ο λαος ως ανηρ εις

εις το πλατος το εµπροσχεν πυλης του υδατος

και ειπαν τω εσδρα τω γραµµατει ενεγκαι το

ϐιβλιον νοµου µωυση ον ενετειλατο κυριος τω

ισραηλ

2. και ηνεγκεν εσδρας ο ιερευς τον νοµον ενω-

πιον της εκκλησιας απο ανδρος και εως γυνα-

ικος και πας ο συνιων ακουειν εν ηµερα µια του

µηνος του εβδοµου

3. και ανεγνω εν αυτω απο της ωρας του δια-

ϕωτισαι τον ηλιον εως ηµισους της ηµερας απε-

ναντι των ανδρων και των γυναικων και αυτοι

συνιεντες και ωτα παντος του λαου εις το ϐι-

ϐλιον του νοµου

4. και εστη εσδρας ο γραµµατευς επι ϐηµατος

ξυλινου και εστησαν εςοµενα αυτου µατταχιας

και σαµαιας και ανανιας και ουρια και ελκια

και µαασαια εκ δεξιων αυτου και εξ αριστερων

ϕαδαιας και µισαηλ και µελςιας και ωσαµ και

ασαβδανα και Ϲαςαριας και µοσολλαµ

5. και ηνοιξεν εσδρας το ϐιβλιον ενωπιον παν-

τος του λαου οτι αυτος ην επανω του λαου και

εγενετο ηνικα ηνοιξεν αυτο εστη πας ο λαος

6. και ηυλογησεν εσδρας κυριον τον χεον τον

µεγαν και απεκριχη πας ο λαος και ειπαν αµην

επαραντες ςειρας αυτων και εκυψαν και προ-

σεκυνησαν τω κυριω επι προσωπον επι την γην

7. και ιησους και ϐαναιας και σαραβια ησαν

συνετιζοντες τον λαον εις τον νοµον και ο λαος

εν τη στασει αυτου

8. και ανεγνωσαν εν ϐιβλιω νοµου του χεου

και εδιδασκεν εσδρας και διεστελλεν εν επι-

στηµη κυριου και συνηκεν ο λαος εν τη ανα-

γνωσει

9. και ειπεν νεεµιας και εσδρας ο ιερευς και

γραµµατευς και οι λευιται οι συνετιζοντες τον

λαον και ειπαν παντι τω λαω η ηµερα αγια εσ-

τιν τω κυριω χεω ηµων µη πενχειτε µηδε κλα-

ιετε οτι εκλαιεν πας ο λαος ως ηκουσαν τους

λογους του νοµου

10. και ειπεν αυτοις πορευεσχε ϕαγετε λιπα-

σµατα και πιετε γλυκασµατα και αποστειλατε

µεριδας τοις µη εςουσιν οτι αγια εστιν η ηµερα

τω κυριω ηµων και µη διαπεσητε οτι εστιν ισςυς

υµων

11. και οι λευιται κατεσιωπων παντα τον λα-

ον λεγοντες σιωπατε οτι η ηµερα αγια και µη

καταπιπτετε

12. και απηλχεν πας ο λαος ϕαγειν και πιειν

και αποστελλειν µεριδας και ποιησαι ευφρο-

συνην µεγαλην οτι συνηκαν εν τοις λογοις οις

εγνωρισεν αυτοις

13. και εν τη ηµερα τη δευτερα συνηςχησαν

οι αρςοντες των πατριων τω παντι λαω οι ιερε-

ις και οι λευιται προς εσδραν τον γραµµατεα

επιστησαι προς παντας τους λογους του νοµου

14. και ευροσαν γεγραµµενον εν τω νοµω ω

ενετειλατο κυριος τω µωυση οπως κατοικησω-

σιν οι υιοι ισραηλ εν σκηναις εν εορτη εν µηνι

τω εβδοµω
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15. και οπως σηµανωσιν σαλπιγξιν εν πασα-

ις ταις πολεσιν αυτων και εν ιερουσαληµ και

ειπεν εσδρας εξελχετε εις το ορος και ενεγκετε

ϕυλλα ελαιας και ϕυλλα ξυλων κυπαρισσινων

και ϕυλλα µυρσινης και ϕυλλα ϕοινικων και

ϕυλλα ξυλου δασεος ποιησαι σκηνας κατα το

γεγραµµενον

16. και εξηλχεν ο λαος και ηνεγκαν και επο-

ιησαν εαυτοις σκηνας ανηρ επι του δωµατος αυ-

του και εν ταις αυλαις αυτων και εν ταις αυλαις

οικου του χεου και εν πλατειαις της πολεως και

εως πυλης εφραιµ

17. και εποιησαν πασα η εκκλησια οι επι-

στρεψαντες απο της αιςµαλωσιας σκηνας και

εκαχισαν εν σκηναις οτι ουκ εποιησαν απο

ηµερων ιησου υιου ναυη ουτως οι υιοι ισραηλ

εως της ηµερας εκεινης και εγενετο ευφροσυνη

µεγαλη

18. και ανεγνω εν ϐιβλιω νοµου του χεου ηµε-

ϱαν εν ηµερα απο της ηµερας της πρωτης εως

της ηµερας της εσςατης και εποιησαν εορτην

επτα ηµερας και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον κα-

τα το κριµα

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-ne19*

19 και εν ηµερα εικοστη και τεταρτη του

µηνος τουτου συνηςχησαν οι υιοι ισραηλ εν

νηστεια και εν σακκοις

2. και εςωρισχησαν οι υιοι ισραηλ απο παντος

υιου αλλοτριου και εστησαν και εξηγορευσαν

τας αµαρτιας αυτων και τας ανοµιας των πα-

τερων αυτων

3. και εστησαν επι στασει αυτων και ανεγνω-

σαν εν ϐιβλιω νοµου κυριου χεου αυτων και

ησαν εξαγορευοντες τω κυριω και προσκυνο-

υντες τω κυριω χεω αυτων

4. και εστη επι αναβασει των λευιτων ιησο-

υς και υιοι καδµιηλ σαςανια υιος σαραβια υιοι

ςανανι και εβοησαν ϕωνη µεγαλη προς κυριον

τον χεον αυτων

5. και ειποσαν οι λευιται ιησους και καδµιηλ

αναστητε ευλογειτε τον κυριον χεον υµων απο

του αιωνος και εως του αιωνος και ευλογησο-

υσιν ονοµα δοξης σου και υψωσουσιν επι παση

ευλογια και αινεσει

6. και ειπεν εσδρας συ ει αυτος κυριος µονος

συ εποιησας τον ουρανον και τον ουρανον του

ουρανου και πασαν την στασιν αυτων την γην

και παντα οσα εστιν εν αυτη τας χαλασσας και

παντα τα εν αυταις και συ Ϲωοποιεις τα παντα

και σοι προσκυνουσιν αι στρατιαι των ουρανων

7. συ ει κυριος ο χεος συ εξελεξω εν αβραµ

και εξηγαγες αυτον εκ της ςωρας των ςαλδαιων

και επεχηκας αυτω ονοµα αβρααµ

8. και ευρες την καρδιαν αυτου πιστην ενω-

πιον σου και διεχου προς αυτον διαχηκην δο-

υναι αυτω την γην των ςαναναιων και ςετταιων

και αµορραιων και ϕερεζαιων και ιεβουσαιων

και γεργεσαιων και τω σπερµατι αυτου και εσ-

τησας τους λογους σου οτι δικαιος συ

9. και ειδες την ταπεινωσιν των πατερων ηµων

εν αιγυπτω και την κραυγην αυτων ηκουσας επι

χαλασσαν ερυχραν

10. και εδωκας σηµεια εν αιγυπτω εν ϕαραω

και εν πασιν τοις παισιν αυτου και εν παντι τω

λαω της γης αυτου οτι εγνως οτι υπερηφανη-

σαν επ αυτους και εποιησας σεαυτω ονοµα ως

η ηµερα αυτη

11. και την χαλασσαν ερρηξας ενωπιον αυ-

των και παρηλχοσαν εν µεσω της χαλασσης εν

ξηρασια και τους καταδιωξαντας αυτους ερριψ-

ας εις ϐυχον ωσει λιχον εν υδατι σφοδρω

12. και εν στυλω νεφελης ωδηγησας αυτους

ηµερας και εν στυλω πυρος την νυκτα του ϕωτι-

σαι αυτοις την οδον εν η πορευσονται εν αυτη

13. και επι ορος σινα κατεβης και ελαλησας

προς αυτους εξ ουρανου και εδωκας αυτοις κρι-

µατα ευχεα και νοµους αληχειας προσταγµατα

και εντολας αγαχας

14. και το σαββατον σου το αγιον εγνωρισας

αυτοις εντολας και προσταγµατα και νοµον ενε-

τειλω αυτοις εν ςειρι µωυση δουλου σου

15. και αρτον εξ ουρανου εδωκας αυτοις εις

σιτοδειαν αυτων και υδωρ εκ πετρας εξηνεγκας

αυτοις εις διψαν αυτων και ειπας αυτοις εισε-

λχειν κληρονοµησαι την γην εφ ην εξετεινας

την ςειρα σου δουναι αυτοις

16. και αυτοι και οι πατερες ηµων υπερηφα-

νευσαντο και εσκληρυναν τον τραςηλον αυτων

και ουκ ηκουσαν των εντολων σου

17. και ανενευσαν του εισακουσαι και ουκ

εµνησχησαν των χαυµασιων σου ων εποιησας
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µετ αυτων και εσκληρυναν τον τραςηλον αυ-

των και εδωκαν αρςην επιστρεψαι εις δουλε-

ιαν αυτων εν αιγυπτω και συ χεος ελεηµων και

οικτιρµων µακροχυµος και πολυελεος και ουκ

εγκατελιπες αυτους

18. ετι δε και εποιησαν εαυτοις µοσςον ςωνευ-

τον και ειπαν ουτοι οι χεοι οι εξαγαγοντες ηµας

εξ αιγυπτου και εποιησαν παροργισµους µεγα-

λους

19. και συ εν οικτιρµοις σου τοις πολλοις ουκ

εγκατελιπες αυτους εν τη ερηµω τον στυλον της

νεφελης ουκ εξεκλινας απ αυτων ηµερας οδ-

ηγησαι αυτους εν τη οδω και τον στυλον του

πυρος την νυκτα ϕωτιζειν αυτοις την οδον εν η

πορευσονται εν αυτη

20. και το πνευµα σου το αγαχον εδωκας συ-

νετισαι αυτους και το µαννα σου ουκ αφυστερη-

σας απο στοµατος αυτων και υδωρ εδωκας αυ-

τοις τω διψει αυτων

21. και τεσσαρακοντα ετη διεχρεψας αυτους

εν τη ερηµω ους υστερησαν ιµατια αυτων ουκ

επαλαιωχησαν και ποδες αυτων ου διερραγη-

σαν

22. και εδωκας αυτοις ϐασιλειας και λαους

και διεµερισας αυτοις και εκληρονοµησαν την

γην σηων ϐασιλεως εσεβων και την γην ωγ ϐα-

σιλεως του ϐασαν

23. και τους υιους αυτων επληχυνας ως το-

υς αστερας του ουρανου και εισηγαγες αυτους

εις την γην ην ειπας τοις πατρασιν αυτων και

εκληρονοµησαν αυτην

24. και εξετριψας ενωπιον αυτων τους κατο-

ικουντας την γην των ςαναναιων και εδωκας

αυτους εις τας ςειρας αυτων και τους ϐασιλεις

αυτων και τους λαους της γης ποιησαι αυτοις

ως αρεστον ενωπιον αυτων

25. και κατελαβοσαν πολεις υψηλας και

εκληρονοµησαν οικιας πληρεις παντων αγα-

χων λακκους λελατοµηµενους αµπελωνας και

ελαιωνας και παν ξυλον ϐρωσιµον εις πληχος

και εφαγοσαν και ενεπλησχησαν και ελιπα-

νχησαν και ετρυφησαν εν αγαχωσυνη σου τη

µεγαλη

26. και ηλλαξαν και απεστησαν απο σου και

ερριψαν τον νοµον σου οπισω σωµατος αυτων

και τους προφητας σου απεκτειναν οι διεµαρτυ-

ϱαντο εν αυτοις επιστρεψαι αυτους προς σε και

εποιησαν παροργισµους µεγαλους

27. και εδωκας αυτους εν ςειρι χλιβοντων αυ-

τους και εχλιψαν αυτους και ανεβοησαν προς

σε εν καιρω χλιψεως αυτων και συ εξ ουρανου

σου ηκουσας και εν οικτιρµοις σου τοις µεγαλο-

ις εδωκας αυτοις σωτηρας και εσωσας αυτους

εκ ςειρος χλιβοντων αυτους

28. και ως ανεπαυσαντο επεστρεψαν ποιησαι

το πονηρον ενωπιον σου και εγκατελιπες αυ-

τους εις ςειρας εςχρων αυτων και κατηρξαν εν

αυτοις και παλιν ανεβοησαν προς σε και συ

εξ ουρανου εισηκουσας και ερρυσω αυτους εν

οικτιρµοις σου πολλοις

29. και επεµαρτυρω αυτοις επιστρεψαι αυτο-

υς εις τον νοµον σου και ουκ ηκουσαν αλλα

εν ταις εντολαις σου και εν τοις κριµασι σου

ηµαρτοσαν α ποιησας αυτα ανχρωπος Ϲησεται

εν αυτοις και εδωκαν νωτον απειχουντα και

τραςηλον αυτων εσκληρυναν και ουκ ηκουσαν

30. και ειλκυσας επ αυτους ετη πολλα και

επεµαρτυρω αυτοις εν πνευµατι σου εν ςειρι

προφητων σου και ουκ ηνωτισαντο και εδωκας

αυτους εν ςειρι λαων της γης

31. και συ εν οικτιρµοις σου τοις πολλοις ουκ

εποιησας αυτους συντελειαν και ουκ εγκατε-

λιπες αυτους οτι ισςυρος ει και ελεηµων και

οικτιρµων

32. και νυν ο χεος ηµων ο ισςυρος ο µεγας ο

κραταιος και ο ϕοβερος ϕυλασσων την διαχη-

κην σου και το ελεος σου µη ολιγωχητω ενω-

πιον σου πας ο µοςχος ος ευρεν ηµας και τους

ϐασιλεις ηµων και τους αρςοντας ηµων και τους

ιερεις ηµων και τους προφητας ηµων και τους

πατερας ηµων και εν παντι τω λαω σου απο

ηµερων ϐασιλεων ασσουρ και εως της ηµερας

ταυτης

33. και συ δικαιος επι πασι τοις ερςοµενοις εφ

ηµας οτι αληχειαν εποιησας και ηµεις εξηµαρ-

τοµεν

34. και οι ϐασιλεις ηµων και οι αρςοντες ηµων

και οι ιερεις ηµων και οι πατερες ηµων ουκ επο-

ιησαν τον νοµον σου και ου προσεσςον των εν-

τολων σου και τα µαρτυρια σου α διεµαρτυρω

αυτοις

35. και αυτοι εν ϐασιλεια σου και εν αγαχω-

συνη σου τη πολλη η εδωκας αυτοις και εν τη

γη τη πλατεια και λιπαρα η εδωκας ενωπιον
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αυτων ουκ εδουλευσαν σοι και ουκ απεστρεψ-

αν απο επιτηδευµατων αυτων των πονηρων

36. ιδου εσµεν σηµερον δουλοι και η γη ην

εδωκας τοις πατρασιν ηµων ϕαγειν τον καρπον

αυτης

37. τοις ϐασιλευσιν οις εδωκας εφ ηµας εν

αµαρτιαις ηµων και επι τα σωµατα ηµων εξο-

υσιαζουσιν και εν κτηνεσιν ηµων ως αρεστον

αυτοις και εν χλιψει µεγαλη εσµεν

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-ne20*

20 και εν πασι τουτοις ηµεις διατιχεµεχα πι-

στιν και γραφοµεν και επισφραγιζουσιν παντες

αρςοντες ηµων λευιται ηµων ιερεις ηµων

2. και επι των σφραγιζοντων νεεµιας υιος αςα-

λια και σεδεκιας

3. υιος σαραια και αζαρια και ιερµια

4. ϕασουρ αµαρια µελςια

5. ατους σεβανι µαλους

6. ιραµ µεραµωχ αβδια

7. δανιηλ γαναχων ϐαρους

8. µεσουλαµ αβια µιαµιν

9. µααζια ϐελγαι σαµαια ουτοι ιερεις

10. και οι λευιται ιησους υιος αζανια ϐαναιου

απο υιων ηναδαδ καδµιηλ

11. και οι αδελφοι αυτου σαβανια ωδουια κα-

λιτα ϕελεια αναν

12. µιςα ϱοωβ εσεβιας

13. Ϲαςωρ σαραβια σεβανια

14. ωδουια υιοι ϐανουναι

15. αρςοντες του λαου ϕορος ϕααχµωαβ

ηλαµ Ϲαχουια υιοι

16. ϐανι ασγαδ ϐηβαι

17. εδανια ϐαγοι ηδιν

18. ατηρ εζεκια αζουρ

19. οδουια ησαµ ϐησι

20. αριφ αναχωχ νωβαι

21. µαγαφης µεσουλαµ ηζιρ

22. µεσωζεβηλ σαδδουκ ιεδδουα

23. ϕαλτια αναν αναια

24. ωσηε ανανια ασουβ

25. αλωης ϕαλαι σωβηκ

26. ϱαουµ εσαβανα µαασαια

27. και αια αιναν ηναν

28. µαλους ηραµ ϐαανα

29. και οι καταλοιποι του λαου οι ιερεις οι

λευιται οι πυλωροι οι αδοντες οι ναχινιµ και

πας ο προσπορευοµενος απο λαων της γης προς

νοµον του χεου γυναικες αυτων υιοι αυτων χυ-

γατερες αυτων πας ο ειδως και συνιων

30. ενισςυον επι τους αδελφους αυτων κατη-

ϱασαντο αυτους και εισηλχοσαν εν αρα και εν

ορκω του πορευεσχαι εν νοµω του χεου ος εδο-

χη εν ςειρι µωυση δουλου του χεου και ϕυλασ-

σεσχαι και ποιειν πασας τας εντολας κυριου

ηµων και κριµατα αυτου

31. και του µη δουναι χυγατερας ηµων το-

ις λαοις της γης και τας χυγατερας αυτων ου

ληµψοµεχα τοις υιοις ηµων

32. και λαοι της γης οι ϕεροντες τους αγο-

ϱασµους και πασαν πρασιν εν ηµερα του σαβ-

ϐατου αποδοσχαι ουκ αγορωµεν παρ αυτων εν

σαββατω και εν ηµερα αγια και ανησοµεν το

ετος το εβδοµον και απαιτησιν πασης ςειρος

33. και στησοµεν εφ ηµας εντολας δουναι εφ

ηµας τριτον του διδραςµου κατ ενιαυτον εις δο-

υλειαν οικου χεου ηµων

34. εις αρτους του προσωπου και χυσιαν του

ενδελεςισµου και εις ολοκαυτωµα του ενδελε-

ςισµου των σαββατων των νουµηνιων εις τας

εορτας και εις τα αγια και τα περι αµαρτιας εξι-

λασασχαι περι ισραηλ και εις εργα οικου χεου

ηµων

35. και κληρους εβαλοµεν περι κληρου ξυλο-

ϕοριας οι ιερεις και οι λευιται και ο λαος ενεγ-

και εις οικον χεου ηµων εις οικον πατριων ηµων

εις καιρους απο ςρονων ενιαυτον κατ ενιαυ-

τον εκκαυσαι επι το χυσιαστηριον κυριου χεου

ηµων ως γεγραπται εν τω νοµω

36. και ενεγκαι τα πρωτογενηµατα της γης

ηµων και πρωτογενηµατα καρπου παντος ξυ-

λου ενιαυτον κατ ενιαυτον εις οικον κυριου

37. και τα πρωτοτοκα υιων ηµων και κτηνων

ηµων ως γεγραπται εν τω νοµω και τα πρωτοτο-

κα ϐοων ηµων και ποιµνιων ηµων ενεγκαι εις

οικον χεου ηµων τοις ιερευσιν τοις λειτουργο-

υσιν εν οικω χεου ηµων
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38. και την απαρςην σιτων ηµων και τον καρ-

πον παντος ξυλου οινου και ελαιου οισοµεν το-

ις ιερευσιν εις γαζοφυλακιον οικου του χεου

και δεκατην γης ηµων τοις λευιταις και αυτοι οι

λευιται δεκατουντες εν πασαις πολεσιν δουλε-

ιας ηµων

39. και εσται ο ιερευς υιος ααρων µετα του

λευιτου εν τη δεκατη του λευιτου και οι λευιται

ανοισουσιν την δεκατην της δεκατης εις οικον

χεου ηµων εις τα γαζοφυλακια εις οικον του

χεου

40. οτι εις τους χησαυρους εισοισουσιν οι υιοι

ισραηλ και οι υιοι του λευι τας απαρςας του σι-

του και του οινου και του ελαιου και εκει σκευη

τα αγια και οι ιερεις οι λειτουργοι και οι πυλω-

ϱοι και οι αδοντες και ουκ εγκαταλειψοµεν τον

οικον του χεου ηµων

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-ne21*

21 και εκαχισαν οι αρςοντες του λαου εν

ιερουσαληµ και οι καταλοιποι του λαου εβα-

λοσαν κληρους ενεγκαι ενα απο των δεκα κα-

χισαι εν ιερουσαληµ πολει τη αγια και εννεα

µερη εν ταις πολεσιν

2. και ευλογησεν ο λαος τους παντας ανδρας

τους εκουσιαζοµενους καχισαι εν ιερουσαληµ

3. και ουτοι οι αρςοντες της ςωρας οι εκαχισαν

εν ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα εκαχισαν

ανηρ εν κατασςεσει αυτου εν πολεσιν αυτων

ισραηλ οι ιερεις και οι λευιται και οι ναχιναιοι

και οι υιοι δουλων σαλωµων

4. και εν ιερουσαληµ εκαχισαν απο υιων ιο-

υδα και απο υιων ϐενιαµιν απο υιων ιουδα αχα-

ια υιος αζαια υιος Ϲαςαρια υιος αµαρια υιος σα-

ϕατια υιος µαλεληλ και απο υιων ϕαρες

5. και µαασια υιος ϐαρους υιος ςαλαζα υιος

οζια υιος αδαια υιος ιωριβ υιος χηζια υιος του

σηλωνι

6. παντες υιοι ϕαρες οι καχηµενοι εν ιερο-

υσαληµ τετρακοσιοι εξηκοντα οκτω ανδρες δυ-

ναµεως

7. και ουτοι υιοι ϐενιαµιν σηλω υιος µεσουλαµ

υιος ιωαδ υιος ϕαδαια υιος κωλια υιος µασαια

υιος αιχιηλ υιος ιεσια

8. και οπισω αυτου γηβι σηλι εννακοσιοι εικο-

σι οκτω

9. και ιωηλ υιος Ϲεςρι επισκοπος επ αυτους και

ιουδας υιος ασανα επι της πολεως δευτερος

10. απο των ιερεων και ιαδια υιος ιωριβ ιαςιν

11. σαραια υιος ελκια υιος µεσουλαµ υιος

σαδδουκ υιος µαριωχ υιος αιτωβ απεναντι

οικου του χεου

12. και αδελφοι αυτων ποιουντες το εργον του

οικου αµασι υιος Ϲαςαρια υιος ϕασσουρ υιος

µελςια

13. αρςοντες πατριων διακοσιοι τεσσαρακον-

τα δυο και αµεσσαι υιος εσδριηλ

14. και αδελφοι αυτου δυνατοι παραταξεως

εκατον εικοσι οκτω και επισκοπος επ αυτων ϐα-

διηλ

15. και απο των λευιτων σαµαια υιος ασουβ

υιος εζρι

17. και µαχανια υιος µιςα και ωβηδ υιος σα-

µουι

18. διακοσιοι ογδοηκοντα τεσσαρες

19. και οι πυλωροι ακουβ τελαµιν και οι

αδελφοι αυτων εκατον εβδοµηκοντα δυο

22. και επισκοπος λευιτων υιος ϐανι οζι υιος

ασαβια υιος µιςα απο υιων ασαφ των αδοντων

απεναντι εργου οικου του χεου

23. οτι εντολη του ϐασιλεως επ αυτους

24. και παχαια υιος ϐασηζα προς ςειρα του

ϐασιλεως εις παν ϱηµα τω λαω

25. και προς τας επαυλεις εν αγρω αυτων και

απο υιων ιουδα εκαχισαν εν καριαχαρβοκ

26. και εν ιησου

27. και εν ϐεηρσαβεε

30. και επαυλεις αυτων λαςις και αγροι αυτης

και παρενεβαλοσαν εν ϐεηρσαβεε

31. και οι υιοι ϐενιαµιν απο γαβα µαςαµας

36. και απο των λευιτων µεριδες ιουδα τω ϐε-

νιαµιν

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-ne22*

22 και ουτοι οι ιερεις και οι λευιται οι ανα-

ϐαινοντες µετα Ϲοροβαβελ υιου σαλαχιηλ και

ιησου σαραια ιερµια εσδρα
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2. αµαρια µαλους

3. σεςενια

7. ουτοι αρςοντες των ιερεων και αδελφοι αυ-

των εν ηµεραις ιησου

8. και οι λευιται ιησου ϐανουι καδµιηλ σαρα-

ϐια ιουδα µαςανια επι των ςειρων αυτος και οι

αδελφοι αυτου

9. εις τας εφηµεριας

10. και ιησους εγεννησεν τον ιωακιµ και ιωα-

κιµ εγεννησεν τον ελιασιβ και ελιασιβ τον ιω-

δαε

11. και ιωδαε εγεννησεν τον ιωναχαν και ιω-

ναχαν εγεννησεν τον ιαδου

12. και εν ηµεραις ιωακιµ αδελφοι αυτου οι

ιερεις και οι αρςοντες των πατριων τω σαραια

µαραια τω ιερµια ανανια

13. τω εσδρα µεσουλαµ τω αµαρια ιωαναν

14. τω µαλους ιωναχαν τω σεςενια ιωσηφ

15. τω αρεµ αδνας τω µαριωχ ελκαι

16. τω αδδαι Ϲαςαριας τω γαναχων µοσολλαµ

17. τω αβια Ϲεςρι τω ϐενιαµιν εν καιροις τω

ϕελητι

18. τω ϐαλγα σαµουε τω σεµεια ιωναχαν

19. τω ιωιαριβ µαχχαναι τω ιδια οζι

20. τω σαλλαι καλλαι τω αµουκ αβεδ

21. τω ελκια ασαβιας τω ιεδειου ναχαναηλ

22. οι λευιται εν ηµεραις ελιασιβ ιωαδα και

ιωαναν και ιδουα γεγραµµενοι αρςοντες πα-

τριων και οι ιερεις εν ϐασιλεια δαρειου του περ-

σου

23. υιοι λευι αρςοντες των πατριων γεγραµ-

µενοι επι ϐιβλιω λογων των ηµερων και εως

ηµερων ιωαναν υιου ελισουβ

24. και αρςοντες των λευιτων ασαβια και σα-

ϱαβια και ιησου και υιοι καδµιηλ και οι αδελ-

ϕοι αυτων κατεναντιον αυτων εις υµνειν και

αινειν εν εντολη δαυιδ ανχρωπου του χεου

εφηµερια προς εφηµεριαν

25. εν τω συναγαγειν µε τους πυλωρους

26. εν ηµεραις ιωακιµ υιου ιησου υιου ιωσεδεκ

και εν ηµεραις νεεµια και εσδρας ο ιερευς ο

γραµµατευς

27. και εν εγκαινιοις τειςους ιερουσαληµ εζη-

τησαν τους λευιτας εν τοις τοποις αυτων του

ενεγκαι αυτους εις ιερουσαληµ ποιησαι εγκα-

ινια και ευφροσυνην εν χωδαχα και εν ωδαις

κυµβαλιζοντες και ψαλτηρια και κινυραι

28. και συνηςχησαν οι υιοι των αδοντων και

απο της περιςωρου κυκλοχεν εις ιερουσαληµ

και απο επαυλεων

29. και απο αγρων οτι επαυλεις ωκοδοµησαν

εαυτοις οι αδοντες εν ιερουσαληµ

30. και εκαχαρισχησαν οι ιερεις και οι λευιται

και εκαχαρισαν τον λαον και τους πυλωρους

και το τειςος

31. και ανηνεγκα τους αρςοντας ιουδα επανω

του τειςους και εστησα δυο περι αινεσεως µεγα-

λους και διηλχον εκ δεξιων επανω του τειςους

της κοπριας

32. και επορευχη οπισω αυτων ωσαια και ηµι-

συ αρςοντων ιουδα

33. και αζαριας εσδρας και µεσουλαµ

34. ιουδα και ϐενιαµιν και σαµαια και ιερµια

35. και απο υιων των ιερεων εν σαλπιγξιν Ϲα-

ςαριας υιος ιωναχαν υιος σαµαια υιος µαχανια

υιος µιςαια υιος Ϲακςουρ υιος ασαφ

36. και αδελφοι αυτου σαµαια και οζιηλ αινε-

ιν εν ωδαις δαυιδ ανχρωπου του χεου και εσ-

δρας ο γραµµατευς εµπροσχεν αυτων

37. επι πυλης του αιν κατεναντι αυτων ανεβη-

σαν επι κλιµακας πολεως δαυιδ εν αναβασει

του τειςους επανωχεν του οικου δαυιδ και εως

πυλης του υδατος κατα ανατολας

38. και περι αινεσεως η δευτερα επορευετο

συναντωσα αυτοις και εγω οπισω αυτης και το

ηµισυ του λαου επανω του τειςους υπερανω του

πυργου των χεννουριµ και εως του τειςους του

πλατεος

39. και υπερανω της πυλης εφραιµ και επι

πυλην της ισανα και επι πυλην την ιςχυηραν

και πυργω ανανεηλ και εως πυλης της προβα-

τικης και εστησαν εν πυλη της ϕυλακης

40. και εστησαν αι δυο της αινεσεως εν οικω

του χεου και εγω και το ηµισυ των στρατηγων

µετ εµου

41. και οι ιερεις ελιακιµ µαασιας ϐενιαµιν µι-

ςαιας ελιωηναι Ϲαςαριας ανανιας εν σαλπιγξιν

42. και µαασιας και σεµειας και ελεαζαρ και

οζι και ιωαναν και µελςιας και αιλαµ και εζουρ

και ηκουσχησαν οι αδοντες και επεσκεπησαν
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43. και εχυσαν εν τη ηµερα εκεινη χυσιασµα-

τα µεγαλα και ηυφρανχησαν οτι ο χεος ηυφρα-

νεν αυτους µεγαλως και αι γυναικες αυτων και

τα τεκνα αυτων ηυφρανχησαν και ηκουσχη η

ευφροσυνη εν ιερουσαληµ απο µακροχεν

44. και κατεστησαν εν τη ηµερα εκεινη αν-

δρας επι των γαζοφυλακιων τοις χησαυροις τα-

ις απαρςαις και ταις δεκαταις και τοις συνηγ-

µενοις εν αυτοις αρςουσιν των πολεων µεριδας

τοις ιερευσι και τοις λευιταις οτι ευφροσυνη ην

εν ιουδα επι τους ιερεις και επι τους λευιτας

τους εστωτας

45. και εφυλαξαν ϕυλακας χεου αυτων και

ϕυλακας του καχαρισµου και τους αδοντας και

τους πυλωρους ως εντολαι δαυιδ και σαλωµων

υιου αυτου

46. οτι εν ηµεραις δαυιδ ασαφ απ αρςης πρω-

τος των αδοντων και υµνον και αινεσιν τω χεω

47. και πας ισραηλ εν ηµεραις Ϲοροβαβελ δι-

δοντες µεριδας των αδοντων και των πυλωρων

λογον ηµερας εν ηµερα αυτου και αγιαζοντες

τοις λευιταις και οι λευιται αγιαζοντες τοις υιοις

ααρων

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-ne23*

23 εν τη ηµερα εκεινη ανεγνωσχη εν ϐι-

ϐλιω µωυση εν ωσιν του λαου και ευρεχη γε-

γραµµενον εν αυτω οπως µη εισελχωσιν αµµα-

νιται και µωαβιται εν εκκλησια χεου εως αιω-

νος

2. οτι ου συνηντησαν τοις υιοις ισραηλ εν αρτω

και εν υδατι και εµισχωσαντο επ αυτον τον ϐα-

λααµ καταρασασχαι και εστρεψεν ο χεος ηµων

την καταραν εις ευλογιαν

3. και εγενετο ως ηκουσαν τον νοµον και εςω-

ϱισχησαν πας επιµικτος εν ισραηλ

4. και προ τουτου ελιασιβ ο ιερευς οικων εν

γαζοφυλακιω οικου χεου ηµων εγγιων τωβια

5. και εποιησεν αυτω γαζοφυλακιον µεγα και

εκει ησαν προτερον διδοντες την µανααν και

τον λιβανον και τα σκευη και την δεκατην του

σιτου και του οινου και του ελαιου εντολην των

λευιτων και των αδοντων και των πυλωρων και

απαρςας των ιερεων

6. και εν παντι τουτω ουκ ηµην εν ιερουσαληµ

οτι εν ετει τριακοστω και δευτερω του αρχασα-

σχα ϐασιλεως ϐαβυλωνος ηλχον προς τον ϐα-

σιλεα και µετα τελος ηµερων ητησαµην παρα

του ϐασιλεως

7. και ηλχον εις ιερουσαληµ και συνηκα εν τη

πονηρια η εποιησεν ελισουβ τω τωβια ποιησαι

αυτω γαζοφυλακιον εν αυλη οικου του χεου

8. και πονηρον µοι εφανη σφοδρα και ερριψα

παντα τα σκευη οικου τωβια εξω απο του γαζο-

ϕυλακιου

9. και ειπα και εκαχαρισαν τα γαζοφυλακια

και επεστρεψα εκει σκευη οικου του χεου την

µαναα και τον λιβανον

10. και εγνων οτι µεριδες των λευιτων ουκ

εδοχησαν και εφυγοσαν ανηρ εις αγρον αυτου

οι λευιται και οι αδοντες ποιουντες το εργον

11. και εµαςεσαµην τοις στρατηγοις και ειπα

δια τι εγκατελειφχη ο οικος του χεου και συνη-

γαγον αυτους και εστησα αυτους επι τη στασει

αυτων

12. και πας ιουδα ηνεγκαν δεκατην του πυρου

και του οινου και του ελαιου εις τους χησαυρο-

υς

13. επι ςειρα σελεµια του ιερεως και σαδδουκ

του γραµµατεως και ϕαδαια απο των λευιτων

και επι ςειρα αυτων αναν υιος Ϲακςουρ υιος

µαχανια οτι πιστοι ελογισχησαν επ αυτους µε-

ϱιζειν τοις αδελφοις αυτων

14. µνησχητι µου ο χεος εν ταυτη και µη εξα-

λειφχητω ελεος µου ο εποιησα εν οικω κυριου

του χεου

15. εν ταις ηµεραις εκειναις ειδον εν ιουδα

πατουντας ληνους εν τω σαββατω και ϕεροντας

δραγµατα και επιγεµιζοντας επι τους ονους και

οινον και σταφυλην και συκα και παν ϐασταγ-

µα και ϕεροντας εις ιερουσαληµ εν ηµερα του

σαββατου και επεµαρτυραµην εν ηµερα πρα-

σεως αυτων

16. και εκαχισαν εν αυτη ϕεροντες ιςχυν και

πασαν πρασιν πωλουντες εν τω σαββατω τοις

υιοις ιουδα και εν ιερουσαληµ

17. και εµαςεσαµην τοις υιοις ιουδα τοις ελευ-

χεροις και ειπα αυτοις τις ο λογος ουτος ο πονη-

ϱος ον υµεις ποιειτε και ϐεβηλουτε την ηµεραν

του σαββατου
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18. ουςι ουτως εποιησαν οι πατερες υµων και

ηνεγκεν επ αυτους ο χεος ηµων και εφ ηµας

παντα τα κακα ταυτα και επι την πολιν ταυτην

και υµεις προστιχετε οργην επι ισραηλ ϐεβηλω-

σαι το σαββατον

19. και εγενετο ηνικα κατεστησαν πυλαι ιερο-

υσαληµ προ του σαββατου και ειπα και εκλε-

ισαν τας πυλας και ειπα ωστε µη ανοιγηναι αυ-

τας εως οπισω του σαββατου και εκ των παιδα-

ϱιων µου εστησα επι τας πυλας ωστε µη αιρειν

ϐασταγµατα εν ηµερα του σαββατου

20. και ηυλισχησαν παντες και εποιησαν πρα-

σιν εξω ιερουσαληµ απαξ και δις

21. και διεµαρτυραµην εν αυτοις και ειπα

προς αυτους δια τι υµεις αυλιζεσχε απεναντι

του τειςους εαν δευτερωσητε εκτενω την ςειρα

µου εν υµιν απο του καιρου εκεινου ουκ ηλχο-

σαν εν σαββατω

22. και ειπα τοις λευιταις οι ησαν καχαρι-

Ϲοµενοι και ερςοµενοι ϕυλασσοντες τας πυλας

αγιαζειν την ηµεραν του σαββατου προς ταυτα

µνησχητι µου ο χεος και ϕεισαι µου κατα το

πληχος του ελεους σου

23. και εν ταις ηµεραις εκειναις ειδον τους

ιουδαιους οι εκαχισαν γυναικας αζωτιας αµµα-

νιτιδας µωαβιτιδας

24. και οι υιοι αυτων ηµισυ λαλουντες αζωτι-

στι και ουκ εισιν επιγινωσκοντες λαλειν ιουδα-

ιστι

25. και εµαςεσαµην µετ αυτων και κατηρα-

σαµην αυτους και επαταξα εν αυτοις ανδρας

και εµαδαρωσα αυτους και ωρκισα αυτους εν

τω χεω εαν δωτε τας χυγατερας υµων τοις υιο-

ις αυτων και εαν λαβητε απο των χυγατερων

αυτων τοις υιοις υµων

26. ους ουτως ηµαρτεν σαλωµων ϐασιλευς

ισραηλ και εν εχνεσιν πολλοις ουκ ην ϐασι-

λευς οµοιος αυτω και αγαπωµενος τω χεω ην

και εδωκεν αυτον ο χεος εις ϐασιλεα επι παν-

τα ισραηλ και τουτον εξεκλιναν αι γυναικες αι

αλλοτριαι

27. και υµων µη ακουσοµεχα ποιησαι την πα-

σαν πονηριαν ταυτην ασυνχετησαι εν τω χεω

ηµων καχισαι γυναικας αλλοτριας

28. και απο υιων ιωαδα του ελισουβ του ιε-

ϱεως του µεγαλου νυµφιου του σαναβαλλατ

του ωρωνιτου και εξεβρασα αυτον απ εµου

29. µνησχητι αυτοις ο χεος επι αγςιστεια της

ιερατειας και διαχηκης της ιερατειας και τους

λευιτας

30. και εκαχαρισα αυτους απο πασης αλλο-

τριωσεως και εστησα εφηµεριας τοις ιερευσιν

και τοις λευιταις ανηρ ως το εργον αυτου

31. και το δωρον των ξυλοφορων εν καιροις

απο ςρονων και εν τοις ϐακςουριοις µνησχητι

µου ο χεος ηµων εις αγαχωσυνην
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Rozdział 2 L R Księga Estery

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-est1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 Σεε Εστηερ

2. εν αυταις ταις ηµεραις οτε εχρονισχη ο ϐα-

σιλευς αρταξερξης εν σουσοις τη πολει

3. εν τω τριτω ετει ϐασιλευοντος αυτου δοςην

εποιησεν τοις ϕιλοις και τοις λοιποις εχνεσιν

και τοις περσων και µηδων ενδοξοις και τοις

αρςουσιν των σατραπων

4. και µετα ταυτα µετα το δειξαι αυτοις τον

πλουτον της ϐασιλειας αυτου και την δοξαν

της ευφροσυνης του πλουτου αυτου επι ηµερας

εκατον ογδοηκοντα

5. οτε δε ανεπληρωχησαν αι ηµεραι του γαµου

εποιησεν ο ϐασιλευς ποτον τοις εχνεσιν τοις ευ-

ϱεχεισιν εις την πολιν επι ηµερας εξ εν αυλη

οικου του ϐασιλεως

6. κεκοσµηµενη ϐυσσινοις και καρπασινοις

τεταµενοις επι σςοινιοις ϐυσσινοις και πορφυ-

ϱοις επι κυβοις ςρυσοις και αργυροις επι στυ-

λοις παρινοις και λιχινοις κλιναι ςρυσαι και

αργυραι επι λιχοστρωτου σµαραγδιτου λιχου

και πιννινου και παρινου λιχου και στρωµναι

διαφανεις ποικιλως διηνχισµεναι κυκλω ϱοδα

πεπασµενα

7. ποτηρια ςρυσα και αργυρα και ανχρακινον

κυλικιον προκειµενον απο ταλαντων τρισµυ-

ϱιων οινος πολυς και ηδυς ον αυτος ο ϐασιλευς

επινεν

8. ο δε ποτος ουτος ου κατα προκειµενον νο-

µον εγενετο ουτως δε ηχελησεν ο ϐασιλευς και

επεταξεν τοις οικονοµοις ποιησαι το χεληµα αυ-

του και των ανχρωπων

9. και αστιν η ϐασιλισσα εποιησε ποτον τα-

ις γυναιξιν εν τοις ϐασιλειοις οπου ο ϐασιλευς

αρταξερξης

10. εν δε τη ηµερα τη εβδοµη ηδεως γενοµε-

νος ο ϐασιλευς ειπεν τω αµαν και ϐαζαν και

χαρρα και ϐωραζη και Ϲαχολχα και αβαταζα

και χαραβα τοις επτα ευνουςοις τοις διακονοις

του ϐασιλεως αρταξερξου

11. εισαγαγειν την ϐασιλισσαν προς αυτον ϐα-

σιλευειν αυτην και περιχειναι αυτη το διαδηµα

και δειξαι αυτην πασιν τοις αρςουσιν και τοις

εχνεσιν το καλλος αυτης οτι καλη ην

12. και ουκ εισηκουσεν αυτου αστιν η ϐασι-

λισσα ελχειν µετα των ευνουςων και ελυπηχη

ο ϐασιλευς και ωργισχη

13. και ειπεν τοις ϕιλοις αυτου κατα ταυτα

ελαλησεν αστιν ποιησατε ουν περι τουτου νο-

µον και κρισιν

14. και προσηλχεν αυτω αρκεσαιος και σαρ-

σαχαιος και µαλησεαρ οι αρςοντες περσων και

µηδων οι εγγυς του ϐασιλεως οι πρωτοι παρα-

καχηµενοι τω ϐασιλει

15. και απηγγειλαν αυτω κατα τους νοµους

ως δει ποιησαι αστιν τη ϐασιλισση οτι ουκ επο-

ιησεν τα υπο του ϐασιλεως προσταςχεντα δια

των ευνουςων

16. και ειπεν ο µουςαιος προς τον ϐασιλεα

και τους αρςοντας ου τον ϐασιλεα µονον ηδι-

κησεν αστιν η ϐασιλισσα αλλα και παντας τους

αρςοντας και τους ηγουµενους του ϐασιλεως

17. και γαρ διηγησατο αυτοις τα ϱηµατα της

ϐασιλισσης και ως αντειπεν τω ϐασιλει ως ουν

αντειπεν τω ϐασιλει αρταξερξη

18. ουτως σηµερον αι τυραννιδες αι λοιπαι

των αρςοντων περσων και µηδων ακουσασαι

τα τω ϐασιλει λεςχεντα υπ αυτης τολµησουσιν

οµοιως ατιµασαι τους ανδρας αυτων

19. ει ουν δοκει τω ϐασιλει προσταξατω ϐα-

σιλικον και γραφητω κατα τους νοµους µηδων

και περσων και µη αλλως ςρησασχω µηδε εισε-

λχατω ετι η ϐασιλισσα προς αυτον και την ϐασι-

λειαν αυτης δοτω ο ϐασιλευς γυναικι κρειττονι

αυτης

20. και ακουσχητω ο νοµος ο υπο του ϐασι-

λεως ον εαν ποιη εν τη ϐασιλεια αυτου και

ουτως πασαι αι γυναικες περιχησουσιν τιµην το-

ις ανδρασιν εαυτων απο πτωςου εως πλουσιου

21. και ηρεσεν ο λογος τω ϐασιλει και τοις αρ-

ςουσι και εποιησεν ο ϐασιλευς καχα ελαλησεν

ο µουςαιος

22. και απεστειλεν εις πασαν την ϐασιλειαν

κατα ςωραν κατα την λεξιν αυτων ωστε ειναι

ϕοβον αυτοις εν ταις οικιαις αυτων

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-est2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και µετα τους λογους τουτους εκοπασεν

ο ϐασιλευς του χυµου και ουκετι εµνησχη της
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αστιν µνηµονευων οια ελαλησεν και ως κατε-

κρινεν αυτην

2. και ειπαν οι διακονοι του ϐασιλεως

Ϲητηχητω τω ϐασιλει κορασια αφχορα καλα τω

ειδει

3. και καταστησει ο ϐασιλευς κωµαρςας εν

πασαις ταις ςωραις της ϐασιλειας αυτου και επι-

λεξατωσαν κορασια παρχενικα καλα τω ειδει

εις σουσαν την πολιν εις τον γυναικωνα και

παραδοχητωσαν τω ευνουςω του ϐασιλεως τω

ϕυλακι των γυναικων και δοχητω σµηγµα και

η λοιπη επιµελεια

4. και η γυνη η αν αρεση τω ϐασιλει ϐασιλευ-

σει αντι αστιν και ηρεσεν τω ϐασιλει το πραγµα

και εποιησεν ουτως

5. και ανχρωπος ην ιουδαιος εν σουσοις τη

πολει και ονοµα αυτω µαρδοςαιος ο του ιαιρου

του σεµειου του κισαιου εκ ϕυλης ϐενιαµιν

6. ος ην αιςµαλωτος εξ ιερουσαληµ ην

ηςµαλωτευσεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐα-

ϐυλωνος

7. και ην τουτω παις χρεπτη χυγατηρ αµινα-

δαβ αδελφου πατρος αυτου και ονοµα αυτη

εσχηρ εν δε τω µεταλλαξαι αυτης τους γονεις

επαιδευσεν αυτην εαυτω εις γυναικα και ην το

κορασιον καλον τω ειδει

8. και οτε ηκουσχη το του ϐασιλεως προσταγ-

µα συνηςχησαν κορασια πολλα εις σουσαν την

πολιν υπο ςειρα γαι και ηςχη εσχηρ προς γαι

τον ϕυλακα των γυναικων

9. και ηρεσεν αυτω το κορασιον και ευρεν ςα-

ϱιν ενωπιον αυτου και εσπευσεν αυτη δουναι

το σµηγµα και την µεριδα και τα επτα κορασια

τα αποδεδειγµενα αυτη εκ ϐασιλικου και εςρη-

σατο αυτη καλως και ταις αβραις αυτης εν τω

γυναικωνι

10. και ους υπεδειξεν εσχηρ το γενος αυτης

ουδε την πατριδα ο γαρ µαρδοςαιος ενετειλατο

αυτη µη απαγγειλαι

11. καχ εκαστην δε ηµεραν ο µαρδοςαιος πε-

ϱιεπατει κατα την αυλην την γυναικειαν επι-

σκοπων τι εσχηρ συµβησεται

12. ουτος δε ην καιρος κορασιου εισελχειν

προς τον ϐασιλεα οταν αναπληρωση µηνας δε-

κα δυο ουτως γαρ αναπληρουνται αι ηµεραι της

χεραπειας µηνας εξ αλειφοµεναι εν σµυρνινω

ελαιω και µηνας εξ εν τοις αρωµασιν και εν τοις

σµηγµασιν των γυναικων

13. και τοτε εισπορευεται προς τον ϐασιλεα

και ο εαν ειπη παραδωσει αυτη συνεισερςεσχαι

αυτη απο του γυναικωνος εως των ϐασιλειων

14. δειλης εισπορευεται και προς ηµεραν απο-

τρεςει εις τον γυναικωνα τον δευτερον ου γαι ο

ευνουςος του ϐασιλεως ο ϕυλαξ των γυναικων

και ουκετι εισπορευεται προς τον ϐασιλεα εαν

µη κληχη ονοµατι

15. εν δε τω αναπληρουσχαι τον ςρονον

εσχηρ της χυγατρος αµιναδαβ αδελφου πατρος

µαρδοςαιου εισελχειν προς τον ϐασιλεα ουδεν

ηχετησεν ων αυτη ενετειλατο ο ευνουςος ο ϕυ-

λαξ των γυναικων ην γαρ εσχηρ ευρισκουσα

ςαριν παρα παντων των ϐλεποντων αυτην

16. και εισηλχεν εσχηρ προς αρταξερξην τον

ϐασιλεα τω δωδεκατω µηνι ος εστιν αδαρ τω

εβδοµω ετει της ϐασιλειας αυτου

17. και ηρασχη ο ϐασιλευς εσχηρ και ευρεν

ςαριν παρα πασας τας παρχενους και επεχηκεν

αυτη το διαδηµα το γυναικειον

18. και εποιησεν ο ϐασιλευς ποτον πασι τοις

ϕιλοις αυτου και ταις δυναµεσιν επι ηµερας επ-

τα και υψωσεν τους γαµους εσχηρ και αφεσιν

εποιησεν τοις υπο την ϐασιλειαν αυτου

19. ο δε µαρδοςαιος εχεραπευεν εν τη αυλη

20. η δε εσχηρ ους υπεδειξεν την πατριδα

αυτης ουτως γαρ ενετειλατο αυτη µαρδοςαιος

ϕοβεισχαι τον χεον και ποιειν τα προσταγµατα

αυτου καχως ην µετ αυτου και εσχηρ ου µετηλ-

λαξεν την αγωγην αυτης

21. και ελυπηχησαν οι δυο ευνουςοι του ϐασι-

λεως οι αρςισωµατοφυλακες οτι προηςχη µαρ-

δοςαιος και εζητουν αποκτειναι αρταξερξην τον

ϐασιλεα

22. και εδηλωχη µαρδοςαιω ο λογος και εση-

µανεν εσχηρ και αυτη ενεφανισεν τω ϐασιλει

τα της επιβουλης

23. ο δε ϐασιλευς ητασεν τους δυο ευνουςους

και εκρεµασεν αυτους και προσεταξεν ο ϐασι-

λευς καταςωρισαι εις µνηµοσυνον εν τη ϐασι-

λικη ϐιβλιοχηκη υπερ της ευνοιας µαρδοςαιου

εν εγκωµιω
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Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-est3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 µετα δε ταυτα εδοξασεν ο ϐασιλευς αρτα-

ξερξης αµαν αµαδαχου ϐουγαιον και υψωσεν

αυτον και επρωτοβαχρει παντων των ϕιλων αυ-

του

2. και παντες οι εν τη αυλη προσεκυνουν αυτω

ουτως γαρ προσεταξεν ο ϐασιλευς ποιησαι ο δε

µαρδοςαιος ου προσεκυνει αυτω

3. και ελαλησαν οι εν τη αυλη του ϐασιλεως

τω µαρδοςαιω µαρδοςαιε τι παρακουεις τα υπο

του ϐασιλεως λεγοµενα

4. καχ εκαστην ηµεραν ελαλουν αυτω και ους

υπηκουεν αυτων και υπεδειξαν τω αµαν µαρδο-

ςαιον τοις του ϐασιλεως λογοις αντιτασσοµενον

και υπεδειξεν αυτοις ο µαρδοςαιος οτι ιουδαιος

εστιν

5. και επιγνους αµαν οτι ου προσκυνει αυτω

µαρδοςαιος εχυµωχη σφοδρα

6. και εβουλευσατο αφανισαι παντας τους υπο

την αρταξερξου ϐασιλειαν ιουδαιους

7. και εποιησεν ψηφισµα εν ετει δωδεκατω

της ϐασιλειας αρταξερξου και εβαλεν κληρους

ηµεραν εξ ηµερας και µηνα εκ µηνος ωστε απο-

λεσαι εν µια ηµερα το γενος µαρδοςαιου και

επεσεν ο κληρος εις την τεσσαρεσκαιδεκατην

του µηνος ος εστιν αδαρ

8. και ελαλησεν προς τον ϐασιλεα αρταξε-

ϱξην λεγων υπαρςει εχνος διεσπαρµενον εν το-

ις εχνεσιν εν παση τη ϐασιλεια σου οι δε νο-

µοι αυτων εξαλλοι παρα παντα τα εχνη των

δε νοµων του ϐασιλεως παρακουουσιν και ου

συµφερει τω ϐασιλει εασαι αυτους

9. ει δοκει τω ϐασιλει δογµατισατω απολεσαι

αυτους καγω διαγραψω εις το γαζοφυλακιον

του ϐασιλεως αργυριου ταλαντα µυρια

10. και περιελοµενος ο ϐασιλευς τον δακτυ-

λιον εδωκεν εις ςειρα τω αµαν σφραγισαι κατα

των γεγραµµενων κατα των ιουδαιων

11. και ειπεν ο ϐασιλευς τω αµαν το µεν αρ-

γυριον εςε τω δε εχνει ςρω ως ϐουλει

12. και εκληχησαν οι γραµµατεις του ϐασι-

λεως µηνι πρωτω τη τρισκαιδεκατη και εγραψ-

αν ως επεταξεν αµαν τοις στρατηγοις και τοις

αρςουσιν κατα πασαν ςωραν απο ινδικης εως

της αιχιοπιας ταις εκατον εικοσι επτα ςωραις το-

ις τε αρςουσι των εχνων κατα την αυτων λεξιν

δι αρταξερξου του ϐασιλεως

13. οπως οι παλαι και νυν δυσµενεις εν ηµε-

ϱα µια ϐιαιως εις τον αδην κατελχοντες εις τον

µετεπειτα ςρονον ευσταχη και αταραςα παρε-

ςωσιν ηµιν δια τελους τα πραγµατα

14. τα δε αντιγραφα των επιστολων εξετιχετο

κατα ςωραν και προσεταγη πασι τοις εχνεσιν

ετοιµους ειναι εις την ηµεραν ταυτην

15. εσπευδετο δε το πραγµα και εις σουσαν ο

δε ϐασιλευς και αµαν εκωχωνιζοντο εταρασσε-

το δε η πολις

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-est4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 ο δε µαρδοςαιος επιγνους το συντελουµε-

νον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ενεδυσατο

σακκον και κατεπασατο σποδον και εκπηδη-

σας δια της πλατειας της πολεως εβοα ϕωνη

µεγαλη αιρεται εχνος µηδεν ηδικηκος

2. και ηλχεν εως της πυλης του ϐασιλεως και

εστη ου γαρ ην εξον αυτω εισελχειν εις την

αυλην σακκον εςοντι και σποδον

3. και εν παση ςωρα ου εξετιχετο τα γραµ-

µατα κραυγη και κοπετος και πενχος µεγα τοις

ιουδαιοις σακκον και σποδον εστρωσαν εαυτοις

4. και εισηλχον αι αβραι και οι ευνουςοι της

ϐασιλισσης και ανηγγειλαν αυτη και εταραςχη

ακουσασα το γεγονος και απεστειλεν στολισαι

τον µαρδοςαιον και αφελεσχαι αυτου τον σακ-

κον ο δε ουκ επεισχη

5. η δε εσχηρ προσεκαλεσατο αςραχαιον τον

ευνουςον αυτης ος παρειστηκει αυτη και απε-

στειλεν µαχειν αυτη παρα του µαρδοςαιου το

ακριβες

7. ο δε µαρδοςαιος υπεδειξεν αυτω το γεγο-

νος και την επαγγελιαν ην επηγγειλατο αµαν

τω ϐασιλει εις την γαζαν ταλαντων µυριων ινα

απολεση τους ιουδαιους

8. και το αντιγραφον το εν σουσοις εκτεχεν

υπερ του απολεσχαι αυτους εδωκεν αυτω δειξαι
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τη εσχηρ και ειπεν αυτω εντειλασχαι αυτη εισε-

λχουση παραιτησασχαι τον ϐασιλεα και αξιω-

σαι αυτον περι του λαου µνησχεισα ηµερων τα-

πεινωσεως σου ως ετραφης εν ςειρι µου διοτι

αµαν ο δευτερευων τω ϐασιλει ελαλησεν καχ

ηµων εις χανατον επικαλεσαι τον κυριον και

λαλησον τω ϐασιλει περι ηµων και ϱυσαι ηµας

εκ χανατου

9. εισελχων δε ο αςραχαιος ελαλησεν αυτη

παντας τους λογους τουτους

10. ειπεν δε εσχηρ προς αςραχαιον πορευχητι

προς µαρδοςαιον και ειπον οτι

11. τα εχνη παντα της ϐασιλειας γινωσκει οτι

πας ανχρωπος η γυνη ος εισελευσεται προς τον

ϐασιλεα εις την αυλην την εσωτεραν ακλητος

ουκ εστιν αυτω σωτηρια πλην ω εκτεινει ο ϐασι-

λευς την ςρυσην ϱαβδον ουτος σωχησεται καγω

ου κεκληµαι εισελχειν προς τον ϐασιλεα εισιν

αυται ηµεραι τριακοντα

12. και απηγγειλεν αςραχαιος µαρδοςαιω

παντας τους λογους εσχηρ

13. και ειπεν µαρδοςαιος προς αςραχαιον πο-

ϱευχητι και ειπον αυτη εσχηρ µη ειπης σεαυτη

οτι σωχηση µονη εν τη ϐασιλεια παρα παντας

τους ιουδαιους

14. ως οτι εαν παρακουσης εν τουτω τω καιρω

αλλοχεν ϐοηχεια και σκεπη εσται τοις ιουδαιο-

ις συ δε και ο οικος του πατρος σου απολεισχε

και τις οιδεν ει εις τον καιρον τουτον εβασιλευ-

σας

15. και εξαπεστειλεν εσχηρ τον ηκοντα προς

αυτην προς µαρδοςαιον λεγουσα

16. ϐαδισας εκκλησιασον τους ιουδαιους το-

υς εν σουσοις και νηστευσατε επ εµοι και µη

ϕαγητε µηδε πιητε επι ηµερας τρεις νυκτα και

ηµεραν καγω δε και αι αβραι µου ασιτησοµεν

και τοτε εισελευσοµαι προς τον ϐασιλεα παρα

τον νοµον εαν και απολεσχαι µε η

17. ο χεος ο ισςυων επι παντας εισακουσον

ϕωνην απηλπισµενων και ϱυσαι ηµας εκ ςειρος

των πονηρευοµενων και ϱυσαι µε εκ του ϕοβου

µου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-est5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 τι εστιν εσχηρ εγω ο αδελφος σου χαρσει

ου µη αποχανης οτι κοινον το προσταγµα ηµων

εστιν προσελχε

2. εν δε τω διαλεγεσχαι αυτην επεσεν απο

εκλυσεως αυτης και ο ϐασιλευς εταρασσετο και

πασα η χεραπεια αυτου παρεκαλει αυτην

3. και ειπεν ο ϐασιλευς τι χελεις εσχηρ και τι

σου εστιν το αξιωµα εως του ηµισους της ϐασι-

λειας µου και εσται σοι

4. ειπεν δε εσχηρ ηµερα µου επισηµος σηµε-

ϱον εστιν ει ουν δοκει τω ϐασιλει ελχατω και

αυτος και αµαν εις την δοςην ην ποιησω σηµε-

ϱον

5. και ειπεν ο ϐασιλευς κατασπευσατε αµαν

οπως ποιησωµεν τον λογον εσχηρ και παραγι-

νονται αµφοτεροι εις την δοςην ην ειπεν εσχηρ

6. εν δε τω ποτω ειπεν ο ϐασιλευς προς εσχηρ

τι εστιν ϐασιλισσα εσχηρ και εσται σοι οσα αξιο-

ις

7. και ειπεν το αιτηµα µου και το αξιωµα µου

8. ει ευρον ςαριν ενωπιον του ϐασιλεως

ελχατω ο ϐασιλευς και αµαν επι την αυριον εις

την δοςην ην ποιησω αυτοις και αυριον ποιησω

τα αυτα

9. και εξηλχεν ο αµαν απο του ϐασιλεως

υπερςαρης ευφραινοµενος εν δε τω ιδειν αµαν

µαρδοςαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη εχυµωχη

σφοδρα

10. και εισελχων εις τα ιδια εκαλεσεν τους

ϕιλους και Ϲωσαραν την γυναικα αυτου

11. και υπεδειξεν αυτοις τον πλουτον αυτου

και την δοξαν ην ο ϐασιλευς αυτω περιεχηκεν

και ως εποιησεν αυτον πρωτευειν και ηγεισχαι

της ϐασιλειας

12. και ειπεν αµαν ου κεκληκεν η ϐασιλισσα

µετα του ϐασιλεως ουδενα εις την δοςην αλλ η

εµε και εις την αυριον κεκληµαι

13. και ταυτα µοι ουκ αρεσκει οταν ιδω µαρ-

δοςαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη

14. και ειπεν προς αυτον Ϲωσαρα η γυνη αυ-

του και οι ϕιλοι κοπητω σοι ξυλον πηςων πεν-

τηκοντα ορχρου δε ειπον τω ϐασιλει και κρεµα-

σχητω µαρδοςαιος επι του ξυλου συ δε εισελχε
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εις την δοςην συν τω ϐασιλει και ευφραινου

και ηρεσεν το ϱηµα τω αµαν και ητοιµασχη το

ξυλον

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-est6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 ο δε κυριος απεστησεν τον υπνον απο του

ϐασιλεως την νυκτα εκεινην και ειπεν τω διδα-

σκαλω αυτου εισφερειν γραµµατα µνηµοσυνα

των ηµερων αναγινωσκειν αυτω

2. ευρεν δε τα γραµµατα τα γραφεντα περι

µαρδοςαιου ως απηγγειλεν τω ϐασιλει περι των

δυο ευνουςων του ϐασιλεως εν τω ϕυλασσειν

αυτους και Ϲητησαι επιβαλειν τας ςειρας αρτα-

ξερξη

3. ειπεν δε ο ϐασιλευς τινα δοξαν η ςαριν επο-

ιησαµεν τω µαρδοςαιω και ειπαν οι διακονοι του

ϐασιλεως ουκ εποιησας αυτω ουδεν

4. εν δε τω πυνχανεσχαι τον ϐασιλεα περι της

ευνοιας µαρδοςαιου ιδου αµαν εν τη αυλη ειπεν

δε ο ϐασιλευς τις εν τη αυλη ο δε αµαν ειση-

λχεν ειπειν τω ϐασιλει κρεµασαι τον µαρδοςα-

ιον επι τω ξυλω ω ητοιµασεν

5. και ειπαν οι διακονοι του ϐασιλεως ιδου

αµαν εστηκεν εν τη αυλη και ειπεν ο ϐασιλευς

καλεσατε αυτον

6. ειπεν δε ο ϐασιλευς τω αµαν τι ποιησω τω

ανχρωπω ον εγω χελω δοξασαι ειπεν δε εν

εαυτω αµαν τινα χελει ο ϐασιλευς δοξασαι ει

µη εµε

7. ειπεν δε προς τον ϐασιλεα ανχρωπον ον ο

ϐασιλευς χελει δοξασαι

8. ενεγκατωσαν οι παιδες του ϐασιλεως

στολην ϐυσσινην ην ο ϐασιλευς περιβαλλεται

και ιππον εφ ον ο ϐασιλευς επιβαινει

9. και δοτω ενι των ϕιλων του ϐασιλεως των

ενδοξων και στολισατω τον ανχρωπον ον ο ϐα-

σιλευς αγαπα και αναβιβασατω αυτον επι τον

ιππον και κηρυσσετω δια της πλατειας της πο-

λεως λεγων ουτως εσται παντι ανχρωπω ον ο

ϐασιλευς δοξαζει

10. ειπεν δε ο ϐασιλευς τω αµαν καχως

ελαλησας ουτως ποιησον τω µαρδοςαιω τω ιο-

υδαιω τω χεραπευοντι εν τη αυλη και µη παρα-

πεσατω σου λογος ων ελαλησας

11. ελαβεν δε αµαν την στολην και τον ιππον

και εστολισεν τον µαρδοςαιον και ανεβιβασεν

αυτον επι τον ιππον και διηλχεν δια της πλα-

τειας της πολεως και εκηρυσσεν λεγων ουτως

εσται παντι ανχρωπω ον ο ϐασιλευς χελει δο-

ξασαι

12. επεστρεψεν δε ο µαρδοςαιος εις την αυλην

αµαν δε υπεστρεψεν εις τα ιδια λυπουµενος κα-

τα κεφαλης

13. και διηγησατο αµαν τα συµβεβηκοτα αυτω

Ϲωσαρα τη γυναικι αυτου και τοις ϕιλοις και

ειπαν προς αυτον οι ϕιλοι και η γυνη ει εκ γε-

νους ιουδαιων µαρδοςαιος ηρξαι ταπεινουσχαι

ενωπιον αυτου πεσων πεση ου µη δυνη αυτον

αµυνασχαι οτι χεος Ϲων µετ αυτου

14. ετι αυτων λαλουντων παραγινονται οι ευ-

νουςοι επισπευδοντες τον αµαν επι τον ποτον ον

ητοιµασεν εσχηρ

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-est7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 εισηλχεν δε ο ϐασιλευς και αµαν συµπιειν

τη ϐασιλισση

2. ειπεν δε ο ϐασιλευς εσχηρ τη δευτερα ηµε-

ϱα εν τω ποτω τι εστιν εσχηρ ϐασιλισσα και τι

το αιτηµα σου και τι το αξιωµα σου και εστω σοι

εως του ηµισους της ϐασιλειας µου

3. και αποκριχεισα ειπεν ει ευρον ςαριν ενω-

πιον του ϐασιλεως δοχητω η ψυςη µου τω αιτη-

µατι µου και ο λαος µου τω αξιωµατι µου

4. επραχηµεν γαρ εγω τε και ο λαος µου εις

απωλειαν και διαρπαγην και δουλειαν ηµεις

και τα τεκνα ηµων εις παιδας και παιδισκας

και παρηκουσα ου γαρ αξιος ο διαβολος της

αυλης του ϐασιλεως

5. ειπεν δε ο ϐασιλευς τις ουτος οστις ετολµη-

σεν ποιησαι το πραγµα τουτο

6. ειπεν δε εσχηρ ανχρωπος εςχρος αµαν ο

πονηρος ουτος αµαν δε εταραςχη απο του ϐα-

σιλεως και της ϐασιλισσης

7. ο δε ϐασιλευς εξανεστη εκ του συµποσιου

εις τον κηπον ο δε αµαν παρητειτο την ϐασιλισ-

σαν εωρα γαρ εαυτον εν κακοις οντα

8. επεστρεψεν δε ο ϐασιλευς εκ του κηπου

αµαν δε επιπεπτωκει επι την κλινην αξιων την
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ϐασιλισσαν ειπεν δε ο ϐασιλευς ωστε και την

γυναικα ϐιαζη εν τη οικια µου αµαν δε ακουσας

διετραπη τω προσωπω

9. ειπεν δε ϐουγαχαν εις των ευνουςων προς

τον ϐασιλεα ιδου και ξυλον ητοιµασεν αµαν

µαρδοςαιω τω λαλησαντι περι του ϐασιλεως

και ωρχωται εν τοις αµαν ξυλον πηςων πεν-

τηκοντα ειπεν δε ο ϐασιλευς σταυρωχητω επ

αυτου

10. και εκρεµασχη αµαν επι του ξυλου ο ητο-

ιµασεν µαρδοςαιω και τοτε ο ϐασιλευς εκοπα-

σεν του χυµου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-est8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και εν αυτη τη ηµερα ο ϐασιλευς αρταξε-

ϱξης εδωρησατο εσχηρ οσα υπηρςεν αµαν τω

διαβολω και µαρδοςαιος προσεκληχη υπο του

ϐασιλεως υπεδειξεν γαρ εσχηρ οτι ενοικειωται

αυτη

2. ελαβεν δε ο ϐασιλευς τον δακτυλιον ον

αφειλατο αµαν και εδωκεν αυτον µαρδοςαιω

και κατεστησεν εσχηρ µαρδοςαιον επι παντων

των αµαν

3. και προσχεισα ελαλησεν προς τον ϐασι-

λεα και προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου

και ηξιου αφελειν την αµαν κακιαν και οσα

εποιησεν τοις ιουδαιοις

4. εξετεινεν δε ο ϐασιλευς εσχηρ την ϱαβδον

την ςρυσην εξηγερχη δε εσχηρ παρεστηκεναι

τω ϐασιλει

5. και ειπεν εσχηρ ει δοκει σοι και ευρον ςαριν

πεµφχητω αποστραφηναι τα γραµµατα τα απε-

σταλµενα υπο αµαν τα γραφεντα απολεσχαι

τους ιουδαιους οι εισιν εν τη ϐασιλεια σου

6. πως γαρ δυνησοµαι ιδειν την κακωσιν του

λαου µου και πως δυνησοµαι σωχηναι εν τη

απωλεια της πατριδος µου

7. και ειπεν ο ϐασιλευς προς εσχηρ ει παντα

τα υπαρςοντα αµαν εδωκα και εςαρισαµην σοι

και αυτον εκρεµασα επι ξυλου οτι τας ςειρας

επηνεγκε τοις ιουδαιοις τι ετι επιζητεις

8. γραψατε και υµεις εκ του ονοµατος µου ως

δοκει υµιν και σφραγισατε τω δακτυλιω µου

οσα γαρ γραφεται του ϐασιλεως επιταξαντος

και σφραγισχη τω δακτυλιω µου ουκ εστιν αυ-

τοις αντειπειν

9. εκληχησαν δε οι γραµµατεις εν τω πρωτω

µηνι ος εστι νισα τριτη και εικαδι του αυτου ετο-

υς και εγραφη τοις ιουδαιοις οσα ενετειλατο το-

ις οικονοµοις και τοις αρςουσιν των σατραπων

απο της ινδικης εως της αιχιοπιας εκατον εικοσι

επτα σατραπειαις κατα ςωραν και ςωραν κατα

την εαυτων λεξιν

10. εγραφη δε δια του ϐασιλεως και εσφρα-

γισχη τω δακτυλιω αυτου και εξαπεστειλαν τα

γραµµατα δια ϐιβλιαφορων

11. ως επεταξεν αυτοις ςρησχαι τοις νοµοις

αυτων εν παση πολει ϐοηχησαι τε αυτοις και

ςρησχαι τοις αντιδικοις αυτων και τοις αντικε-

ιµενοις αυτων ως ϐουλονται

12. πασα δε πολις η ςωρα το συνολον ητις

κατα ταυτα µη ποιηση δορατι και πυρι κατα-

ναλωχησεται µετ οργης ου µονον ανχρωποις

αβατος αλλα και χηριοις και πετεινοις εις τον

απαντα ςρονον εςχιστος κατασταχησεται

13. τα δε αντιγραφα εκτιχεσχωσαν οφχαλµο-

ϕανως εν παση τη ϐασιλεια ετοιµους τε ειναι

παντας τους ιουδαιους εις ταυτην την ηµεραν

πολεµησαι αυτων τους υπεναντιους

14. οι µεν ουν ιππεις εξηλχον σπευδοντες τα

υπο του ϐασιλεως λεγοµενα επιτελειν εξετεχη

δε το προσταγµα και εν σουσοις

15. ο δε µαρδοςαιος εξηλχεν εστολισµενος

την ϐασιλικην στολην και στεφανον εςων ςρυ-

σουν και διαδηµα ϐυσσινον πορφυρουν ιδοντες

δε οι εν σουσοις εςαρησαν

16. τοις δε ιουδαιοις εγενετο ϕως και ευφρο-

συνη

17. κατα πολιν και ςωραν ου αν εξετεχη το

προσταγµα ου αν εξετεχη το εκχεµα ςαρα και

ευφροσυνη τοις ιουδαιοις κωχων και ευφρο-

συνη και πολλοι των εχνων περιετεµοντο και

ιουδαιζον δια τον ϕοβον των ιουδαιων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-est9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 εν γαρ τω δωδεκατω µηνι τρισκαιδεκατη

του µηνος ος εστιν αδαρ παρην τα γραµµατα τα

γραφεντα υπο του ϐασιλεως
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2. εν αυτη τη ηµερα απωλοντο οι αντικειµενοι

τοις ιουδαιοις ουδεις γαρ αντεστη ϕοβουµενος

αυτους

3. οι γαρ αρςοντες των σατραπων και οι τυ-

ϱαννοι και οι ϐασιλικοι γραµµατεις ετιµων τους

ιουδαιους ο γαρ ϕοβος µαρδοςαιου ενεκειτο αυ-

τοις

4. προσεπεσεν γαρ το προσταγµα του ϐασι-

λεως ονοµασχηναι εν παση τη ϐασιλεια

6. και εν σουσοις τη πολει απεκτειναν οι ιο-

υδαιοι ανδρας πεντακοσιους

7. τον τε ϕαρσαννεσταιν και δελφων και ϕασ-

γα

8. και ϕαρδαχα και ϐαρεα και σαρβαςα

9. και µαρµασιµα και αρουφαιον και αρσαιον

και Ϲαβουχαιχαν

10. τους δεκα υιους αµαν αµαδαχου ϐουγαιου

του εςχρου των ιουδαιων και διηρπασαν

11. εν αυτη τη ηµερα επεδοχη ο αριχµος τω

ϐασιλει των απολωλοτων εν σουσοις

12. ειπεν δε ο ϐασιλευς προς εσχηρ απωλε-

σαν οι ιουδαιοι εν σουσοις τη πολει ανδρας πεν-

τακοσιους εν δε τη περιςωρω πως οιει εςρησαν-

το τι ουν αξιοις ετι και εσται σοι

13. και ειπεν εσχηρ τω ϐασιλει δοχητω τοις ιο-

υδαιοις ςρησχαι ωσαυτως την αυριον ωστε τους

δεκα υιους κρεµασαι αµαν

14. και επετρεψεν ουτως γενεσχαι και εξεχη-

κε τοις ιουδαιοις της πολεως τα σωµατα των

υιων αµαν κρεµασαι

15. και συνηςχησαν οι ιουδαιοι εν σουσοις τη

τεσσαρεσκαιδεκατη του αδαρ και απεκτειναν

ανδρας τριακοσιους και ουδεν διηρπασαν

16. οι δε λοιποι των ιουδαιων οι εν τη ϐασιλεια

συνηςχησαν και εαυτοις εβοηχουν και ανεπαυ-

σαντο απο των πολεµιων απωλεσαν γαρ αυτων

µυριους πεντακισςιλιους τη τρισκαιδεκατη του

αδαρ και ουδεν διηρπασαν

17. και ανεπαυσαντο τη τεσσαρεσκαιδεκατη

του αυτου µηνος και ηγον αυτην ηµεραν ανα-

παυσεως µετα ςαρας και ευφροσυνης

18. οι δε ιουδαιοι οι εν σουσοις τη πολει συνη-

ςχησαν και τη τεσσαρεσκαιδεκατη και ουκ ανε-

παυσαντο ηγον δε και την πεντεκαιδεκατην µε-

τα ςαρας και ευφροσυνης

19. δια τουτο ουν οι ιουδαιοι οι διεσπαρµε-

νοι εν παση ςωρα τη εξω αγουσιν την τεσσαρε-

σκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν αγαχην µετ ευ-

ϕροσυνης αποστελλοντες µεριδας εκαστος τω

πλησιον οι δε κατοικουντες εν ταις µητροπολε-

σιν και την πεντεκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν

ευφροσυνην αγαχην αγουσιν εξαποστελλοντες

µεριδας τοις πλησιον

20. εγραψεν δε µαρδοςαιος τους λογους το-

υτους εις ϐιβλιον και εξαπεστειλεν τοις ιουδα-

ιοις οσοι ησαν εν τη αρταξερξου ϐασιλεια τοις

εγγυς και τοις µακραν

21. στησαι τας ηµερας ταυτας αγαχας αγειν τε

την τεσσαρεσκαιδεκατην και την πεντεκαιδεκα-

την του αδαρ

22. εν γαρ ταυταις ταις ηµεραις ανεπαυσαντο

οι ιουδαιοι απο των εςχρων αυτων και τον µηνα

εν ω εστραφη αυτοις ος ην αδαρ απο πενχους

εις ςαραν και απο οδυνης εις αγαχην ηµεραν

αγειν ολον αγαχας ηµερας γαµων και ευφρο-

συνης εξαποστελλοντας µεριδας τοις ϕιλοις και

τοις πτωςοις

23. και προσεδεξαντο οι ιουδαιοι καχως

εγραψεν αυτοις ο µαρδοςαιος

24. πως αµαν αµαδαχου ο µακεδων επολε-

µει αυτους καχως εχετο ψηφισµα και κληρον

αφανισαι αυτους

25. και ως εισηλχεν προς τον ϐασιλεα λεγων

κρεµασαι τον µαρδοςαιον οσα δε επεςειρησεν

επαξαι επι τους ιουδαιους κακα επ αυτον εγε-

νοντο και εκρεµασχη αυτος και τα τεκνα αυτου

26. δια τουτο επεκληχησαν αι ηµεραι αυται

ϕρουραι δια τους κληρους οτι τη διαλεκτω αυ-

των καλουνται ϕρουραι δια τους λογους της

επιστολης ταυτης και οσα πεπονχασιν δια ταυ-

τα και οσα αυτοις εγενετο

27. και εστησεν και προσεδεςοντο οι ιουδαιοι

εφ εαυτοις και επι τω σπερµατι αυτων και επι

τοις προστεχειµενοις επ αυτων ουδε µην αλλως

ςρησονται αι δε ηµεραι αυται µνηµοσυνον επι-

τελουµενον κατα γενεαν και γενεαν και πολιν

και πατριαν και ςωραν

28. αι δε ηµεραι αυται των ϕρουραι αςχησον-

ται εις τον απαντα ςρονον και το µνηµοσυνον

αυτων ου µη εκλιπη εκ των γενεων

29. και εγραψεν εσχηρ η ϐασιλισσα χυγατηρ

αµιναδαβ και µαρδοςαιος ο ιουδαιος οσα εποιη-

σαν το τε στερεωµα της επιστολης των ϕρουραι
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31. και µαρδοςαιος και εσχηρ η ϐασιλισσα

εστησαν εαυτοις καχ εαυτων και τοτε στησαντες

κατα της υγιειας αυτων και την ϐουλην αυτων

32. και εσχηρ λογω εστησεν εις τον αιωνα και

εγραφη εις µνηµοσυνον

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-est10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 εγραψεν δε ο ϐασιλευς τελη επι την ϐα-

σιλειαν της τε γης και της χαλασσης

2. και την ισςυν αυτου και ανδραγαχιαν πλο-

υτον τε και δοξαν της ϐασιλειας αυτου ιδου γε-

γραπται εν ϐιβλιω ϐασιλεων περσων και µηδων

εις µνηµοσυνον

3. ετους τεταρτου ϐασιλευοντος πτολεµαιου

και κλεοπατρας εισηνεγκεν δωσιχεος ος εφη

ειναι ιερευς και λευιτης και πτολεµαιος ο υιος

αυτου την προκειµενην επιστολην των ϕρουραι

ην εφασαν ειναι και ερµηνευκεναι λυσιµαςον

πτολεµαιου των εν ιερουσαληµ
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-job1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ανχρωπος τις ην εν ςωρα τη αυσιτιδι ω ονο-

µα ιωβ και ην ο ανχρωπος εκεινος αληχινος

αµεµπτος δικαιος χεοσεβης απεςοµενος απο

παντος πονηρου πραγµατος

2. εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και χυγατερες

τρεις

3. και ην τα κτηνη αυτου προβατα επτακισςι-

λια καµηλοι τρισςιλιαι Ϲευγη ϐοων πεντακοσια

ονοι χηλειαι νοµαδες πεντακοσιαι και υπηρε-

σια πολλη σφοδρα και εργα µεγαλα ην αυτω

επι της γης και ην ο ανχρωπος εκεινος ευγενης

των αφ ηλιου ανατολων

4. συµπορευοµενοι δε οι υιοι αυτου προς αλ-

ληλους εποιουσαν ποτον καχ εκαστην ηµεραν

συµπαραλαµβανοντες αµα και τας τρεις αδελ-

ϕας αυτων εσχιειν και πινειν µετ αυτων

5. και ως αν συνετελεσχησαν αι ηµεραι του

ποτου απεστελλεν ιωβ και εκαχαριζεν αυτους

ανισταµενος το πρωι και προσεφερεν περι αυ-

των χυσιας κατα τον αριχµον αυτων και µοσςον

ενα περι αµαρτιας περι των ψυςων αυτων ελε-

γεν γαρ ιωβ µηποτε οι υιοι µου εν τη διανοια

αυτων κακα ενενοησαν προς χεον ουτως ουν

εποιει ιωβ πασας τας ηµερας

6. και ως εγενετο η ηµερα αυτη και ιδου ηλχον

οι αγγελοι του χεου παραστηναι ενωπιον του

κυριου και ο διαβολος ηλχεν µετ αυτων

7. και ειπεν ο κυριος τω διαβολω ποχεν πα-

ϱαγεγονας και αποκριχεις ο διαβολος τω κυ-

ϱιω ειπεν περιελχων την γην και εµπεριπατη-

σας την υπ ουρανον παρειµι

8. και ειπεν αυτω ο κυριος προσεσςες τη δια-

νοια σου κατα του παιδος µου ιωβ οτι ουκ εστιν

κατ αυτον των επι της γης ανχρωπος αµεµπ-

τος αληχινος χεοσεβης απεςοµενος απο παντος

πονηρου πραγµατος

9. απεκριχη δε ο διαβολος και ειπεν εναντιον

του κυριου µη δωρεαν σεβεται ιωβ τον χεον

10. ου συ περιεφραξας τα εξω αυτου και τα

εσω της οικιας αυτου και τα εξω παντων των

οντων αυτω κυκλω τα εργα των ςειρων αυτου

ευλογησας και τα κτηνη αυτου πολλα εποιησας

επι της γης

11. αλλα αποστειλον την ςειρα σου και αψαι

παντων ων εςει ει µην εις προσωπον σε ευλο-

γησει

12. τοτε ειπεν ο κυριος τω διαβολω ιδου παντα

οσα εστιν αυτω διδωµι εν τη ςειρι σου αλλα

αυτου µη αψη και εξηλχεν ο διαβολος παρα

του κυριου

13. και ην ως η ηµερα αυτη οι υιοι ιωβ και αι

χυγατερες αυτου επινον οινον εν τη οικια του

αδελφου αυτων του πρεσβυτερου

14. και ιδου αγγελος ηλχεν προς ιωβ και

ειπεν αυτω τα Ϲευγη των ϐοων ηροτρια και αι

χηλειαι ονοι εβοσκοντο εςοµεναι αυτων

15. και ελχοντες οι αιςµαλωτευοντες ηςµαλω-

τευσαν αυτας και τους παιδας απεκτειναν εν

µαςαιραις σωχεις δε εγω µονος ηλχον του

απαγγειλαι σοι

16. ετι τουτου λαλουντος ηλχεν ετερος αγ-

γελος και ειπεν προς ιωβ πυρ επεσεν εκ του

ουρανου και κατεκαυσεν τα προβατα και το-

υς ποιµενας κατεφαγεν οµοιως και σωχεις εγω

µονος ηλχον του απαγγειλαι σοι

17. ετι τουτου λαλουντος ηλχεν ετερος αγ-

γελος και ειπεν προς ιωβ οι ιππεις εποιησαν

ηµιν κεφαλας τρεις και εκυκλωσαν τας καµη-

λους και ηςµαλωτευσαν αυτας και τους παιδας

απεκτειναν εν µαςαιραις εσωχην δε εγω µονος

και ηλχον του απαγγειλαι σοι

18. ετι τουτου λαλουντος αλλος αγγελος ερ-

ςεται λεγων τω ιωβ των υιων σου και των χυ-

γατερων σου εσχιοντων και πινοντων παρα τω

αδελφω αυτων τω πρεσβυτερω

19. εξαιφνης πνευµα µεγα επηλχεν εκ της

ερηµου και ηψατο των τεσσαρων γωνιων της

οικιας και επεσεν η οικια επι τα παιδια σου και

ετελευτησαν εσωχην δε εγω µονος και ηλχον

του απαγγειλαι σοι

20. ουτως αναστας ιωβ διερρηξεν τα ιµατια

αυτου και εκειρατο την κοµην της κεφαλης αυ-

του και πεσων ςαµαι προσεκυνησεν και ειπεν

21. αυτος γυµνος εξηλχον εκ κοιλιας µητρος

µου γυµνος και απελευσοµαι εκει ο κυριος εδω-

κεν ο κυριος αφειλατο ως τω κυριω εδοξεν

ουτως και εγενετο ειη το ονοµα κυριου ευλο-

γηµενον
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22. εν τουτοις πασιν τοις συµβεβηκοσιν αυτω

ουδεν ηµαρτεν ιωβ εναντιον του κυριου και ουκ

εδωκεν αφροσυνην τω χεω

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-job2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 εγενετο δε ως η ηµερα αυτη και ηλχον οι

αγγελοι του χεου παραστηναι εναντι κυριου και

ο διαβολος ηλχεν εν µεσω αυτων παραστηναι

εναντιον του κυριου

2. και ειπεν ο κυριος τω διαβολω ποχεν συ

ερςη τοτε ειπεν ο διαβολος ενωπιον του κυριου

διαπορευχεις την υπ ουρανον και εµπεριπατη-

σας την συµπασαν παρειµι

3. ειπεν δε ο κυριος προς τον διαβολον προ-

σεσςες ουν τω χεραποντι µου ιωβ οτι ουκ εστιν

κατ αυτον των επι της γης ανχρωπος ακακος

αληχινος αµεµπτος χεοσεβης απεςοµενος απο

παντος κακου ετι δε εςεται ακακιας συ δε ειπας

τα υπαρςοντα αυτου δια κενης απολεσαι

4. υπολαβων δε ο διαβολος ειπεν τω κυριω

δερµα υπερ δερµατος οσα υπαρςει ανχρωπω

υπερ της ψυςης αυτου εκτεισει

5. ου µην δε αλλα αποστειλας την ςειρα σου

αψαι των οστων αυτου και των σαρκων αυτου

ει µην εις προσωπον σε ευλογησει

6. ειπεν δε ο κυριος τω διαβολω ιδου παραδι-

δωµι σοι αυτον µονον την ψυςην αυτου διαφυ-

λαξον

7. εξηλχεν δε ο διαβολος απο του κυριου και

επαισεν τον ιωβ ελκει πονηρω απο ποδων εως

κεφαλης

8. και ελαβεν οστρακον ινα τον ιςωρα ξυη και

εκαχητο επι της κοπριας εξω της πολεως

9. αλλα ειπον τι ϱηµα εις κυριον και τελευτα

10. ο δε εµβλεψας ειπεν αυτη ωσπερ µια των

αφρονων γυναικων ελαλησας ει τα αγαχα εδε-

ξαµεχα εκ ςειρος κυριου τα κακα ους υποισο-

µεν εν πασιν τουτοις τοις συµβεβηκοσιν αυτω

ουδεν ηµαρτεν ιωβ τοις ςειλεσιν εναντιον του

χεου

11. ακουσαντες δε οι τρεις ϕιλοι αυτου τα κα-

κα παντα τα επελχοντα αυτω παρεγενοντο εκα-

στος εκ της ιδιας ςωρας προς αυτον ελιφας ο

χαιµανων ϐασιλευς ϐαλδαδ ο σαυςαιων τυραν-

νος σωφαρ ο µιναιων ϐασιλευς και παρεγενον-

το προς αυτον οµοχυµαδον του παρακαλεσαι

και επισκεψασχαι αυτον

12. ιδοντες δε αυτον πορρωχεν ουκ επεγνω-

σαν και ϐοησαντες ϕωνη µεγαλη εκλαυσαν

ϱηξαντες εκαστος την εαυτου στολην και κα-

ταπασαµενοι γην

13. παρεκαχισαν αυτω επτα ηµερας και επτα

νυκτας και ουδεις αυτων ελαλησεν εωρων γαρ

την πληγην δεινην ουσαν και µεγαλην σφοδρα

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-job3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 µετα τουτο ηνοιξεν ιωβ το στοµα αυτου

2. και κατηρασατο την ηµεραν αυτου λεγων

3. απολοιτο η ηµερα εν η εγεννηχην και η νυξ

εν η ειπαν ιδου αρσεν

4. η ηµερα εκεινη ειη σκοτος και µη αναζη-

τησαι αυτην ο κυριος ανωχεν µηδε ελχοι εις

αυτην ϕεγγος

5. εκλαβοι δε αυτην σκοτος και σκια χανατου

επελχοι επ αυτην γνοφος

6. καταραχειη η ηµερα και η νυξ εκεινη απε-

νεγκαιτο αυτην σκοτος µη ειη εις ηµερας ενιαυ-

του µηδε αριχµηχειη εις ηµερας µηνων

7. αλλα η νυξ εκεινη ειη οδυνη και µη ελχοι

επ αυτην ευφροσυνη µηδε ςαρµονη

8. αλλα καταρασαιτο αυτην ο καταρωµενος

την ηµεραν εκεινην ο µελλων το µεγα κητος

ςειρωσασχαι

9. σκοτωχειη τα αστρα της νυκτος εκεινης

υποµειναι και εις ϕωτισµον µη ελχοι και µη ιδοι

εωσφορον ανατελλοντα

10. οτι ου συνεκλεισεν πυλας γαστρος µητρος

µου απηλλαξεν γαρ αν πονον απο οφχαλµων

µου

11. δια τι γαρ εν κοιλια ουκ ετελευτησα εκ

γαστρος δε εξηλχον και ουκ ευχυς απωλοµην

12. ινα τι δε συνηντησαν µοι γονατα ινα τι δε

µαστους εχηλασα

13. νυν αν κοιµηχεις ησυςασα υπνωσας δε

ανεπαυσαµην

14. µετα ϐασιλεων ϐουλευτων γης οι ηγαυ-

ϱιωντο επι ξιφεσιν
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15. η µετα αρςοντων ων πολυς ο ςρυσος οι

επλησαν τους οικους αυτων αργυριου

16. η ωσπερ εκτρωµα εκπορευοµενον εκ

µητρας µητρος η ωσπερ νηπιοι οι ουκ ειδον ϕως

17. εκει ασεβεις εξεκαυσαν χυµον οργης εκει

ανεπαυσαντο κατακοποι τω σωµατι

18. οµοχυµαδον δε οι αιωνιοι ουκ ηκουσαν

ϕωνην ϕορολογου

19. µικρος και µεγας εκει εστιν και χεραπων

ου δεδοικως τον κυριον αυτου

20. ινα τι γαρ δεδοται τοις εν πικρια ϕως Ϲωη

δε ταις εν οδυναις ψυςαις

21. οι οµειρονται του χανατου και ου τυγςα-

νουσιν ανορυσσοντες ωσπερ χησαυρους

22. περιςαρεις δε εγενοντο εαν κατατυςωσιν

23. χανατος ανδρι αναπαυµα συνεκλεισεν

γαρ ο χεος κατ αυτου

24. προ γαρ των σιτων µου στεναγµος µοι ηκει

δακρυω δε εγω συνεςοµενος ϕοβω

25. ϕοβος γαρ ον εφροντισα ηλχεν µοι και ον

εδεδοικειν συνηντησεν µοι

26. ουτε ειρηνευσα ουτε ησυςασα ουτε ανε-

παυσαµην ηλχεν δε µοι οργη

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-job4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 υπολαβων δε ελιφας ο χαιµανιτης λεγει

2. µη πολλακις σοι λελαληται εν κοπω ισςυν

δε ϱηµατων σου τις υποισει

3. ει γαρ συ ενουχετησας πολλους και ςειρας

ασχενους παρεκαλεσας

4. ασχενουντας τε εξανεστησας ϱηµασιν γο-

νασιν τε αδυνατουσιν χαρσος περιεχηκας

5. νυν δε ηκει επι σε πονος και ηψατο σου συ

δε εσπουδασας

6. ποτερον ους ο ϕοβος σου εστιν εν αφροσυνη

και η ελπις σου και η ακακια της οδου σου

7. µνησχητι ουν τις καχαρος ων απωλετο η

ποτε αληχινοι ολορριζοι απωλοντο

8. καχ ον τροπον ειδον τους αροτριωντας τα

ατοπα οι δε σπειροντες αυτα οδυνας χεριουσιν

εαυτοις

9. απο προσταγµατος κυριου απολουνται απο

δε πνευµατος οργης αυτου αφανισχησονται

10. σχενος λεοντος ϕωνη δε λεαινης γαυρια-

µα δε δρακοντων εσβεσχη

11. µυρµηκολεων ωλετο παρα το µη εςειν ϐο-

ϱαν σκυµνοι δε λεοντων ελιπον αλληλους

12. ει δε τι ϱηµα αληχινον εγεγονει εν λογοις

σου ουχεν αν σοι τουτων κακον απηντησεν πο-

τερον ου δεξεται µου το ους εξαισια παρ αυτου

13. ϕοβοι δε και ηςω νυκτερινη επιπιπτων ϕο-

ϐος επ ανχρωπους

14. ϕρικη δε µοι συνηντησεν και τροµος και

µεγαλως µου τα οστα συνεσεισεν

15. και πνευµα επι προσωπον µου επηλχεν

εφριξαν δε µου τριςες και σαρκες

16. ανεστην και ουκ επεγνων ειδον και ουκ

ην µορφη προ οφχαλµων µου αλλ η αυραν

και ϕωνην ηκουον

17. τι γαρ µη καχαρος εσται ϐροτος εναντιον

κυριου η απο των εργων αυτου αµεµπτος ανηρ

18. ει κατα παιδων αυτου ου πιστευει κατα δε

αγγελων αυτου σκολιον τι επενοησεν

19. τους δε κατοικουντας οικιας πηλινας εξ

ων και αυτοι εκ του αυτου πηλου εσµεν επαισεν

αυτους σητος τροπον

20. και απο πρωιχεν εως εσπερας ουκετι εισιν

παρα το µη δυνασχαι αυτους εαυτοις ϐοηχησαι

απωλοντο

21. ενεφυσησεν γαρ αυτοις και εξηρανχησαν

απωλοντο παρα το µη εςειν αυτους σοφιαν

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-job5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 επικαλεσαι δε ει τις σοι υπακουσεται η ει

τινα αγγελων αγιων οψη

2. και γαρ αφρονα αναιρει οργη πεπλανηµε-

νον δε χανατοι Ϲηλος

3. εγω δε εωρακα αφρονας ϱιζαν ϐαλλοντας

αλλ ευχεως εβρωχη αυτων η διαιτα

4. πορρω γενοιντο οι υιοι αυτων απο σωτηριας

κολαβρισχειησαν δε επι χυραις ησσονων και

ουκ εσται ο εξαιρουµενος

5. α γαρ εκεινοι συνηγαγον δικαιοι εδονται

αυτοι δε εκ κακων ουκ εξαιρετοι εσονται εκσι-

ϕωνισχειη αυτων η ισςυς
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6. ου γαρ µη εξελχη εκ της γης κοπος ουδε εξ

ορεων αναβλαστησει πονος

7. αλλα ανχρωπος γενναται κοπω νεοσσοι δε

γυπος τα υψηλα πετονται

8. ου µην δε αλλα εγω δεηχησοµαι κυριου

κυριον δε τον παντων δεσποτην επικαλεσοµαι

9. τον ποιουντα µεγαλα και ανεξιςνιαστα εν-

δοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριχµος

10. τον διδοντα υετον επι την γην αποστελ-

λοντα υδωρ επι την υπ ουρανον

11. τον ποιουντα ταπεινους εις υψος και

απολωλοτας εξεγειροντα

12. διαλλασσοντα ϐουλας πανουργων και ου

µη ποιησουσιν αι ςειρες αυτων αληχες

13. ο καταλαµβανων σοφους εν τη ϕρονησει

ϐουλην δε πολυπλοκων εξεστησεν

14. ηµερας συναντησεται αυτοις σκοτος το δε

µεσηµβρινον ψηλαφησαισαν ισα νυκτι

15. απολοιντο δε εν πολεµω αδυνατος δε εξε-

λχοι εκ ςειρος δυναστου

16. ειη δε αδυνατω ελπις αδικου δε στοµα εµ-

ϕραςχειη

17. µακαριος δε ανχρωπος ον ηλεγξεν ο κυ-

ϱιος νουχετηµα δε παντοκρατορος µη απανα-

ινου

18. αυτος γαρ αλγειν ποιει και παλιν αποκα-

χιστησιν επαισεν και αι ςειρες αυτου ιασαντο

19. εξακις εξ αναγκων σε εξελειται εν δε τω

εβδοµω ου µη αψηται σου κακον

20. εν λιµω ϱυσεται σε εκ χανατου εν πολεµω

δε εκ ςειρος σιδηρου λυσει σε

21. απο µαστιγος γλωσσης σε κρυψει και ου

µη ϕοβηχης απο κακων ερςοµενων

22. αδικων και ανοµων καταγελαση απο δε

χηριων αγριων ου µη ϕοβηχης

23. χηρες γαρ αγριοι ειρηνευσουσιν σοι

24. ειτα γνωση οτι ειρηνευσει σου ο οικος η δε

διαιτα της σκηνης σου ου µη αµαρτη

25. γνωση δε οτι πολυ το σπερµα σου τα

δε τεκνα σου εσται ωσπερ το παµβοτανον του

αγρου

26. ελευση δε εν ταφω ωσπερ σιτος ωρι-

µος κατα καιρον χεριζοµενος η ωσπερ χιµωνια

αλωνος καχ ωραν συγκοµισχεισα

27. ιδου ταυτα ουτως εξιςνιασαµεν ταυτα εστιν

α ακηκοαµεν συ δε γνωχι σεαυτω ει τι επραξας

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-job6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. ει γαρ τις ιστων στησαι µου την οργην τας

δε οδυνας µου αραι εν Ϲυγω οµοχυµαδον

3. και δη αµµου παραλιας ϐαρυτερα εσται

αλλ ως εοικεν τα ϱηµατα µου εστιν ϕαυλα

4. ϐελη γαρ κυριου εν τω σωµατι µου εστιν

ων ο χυµος αυτων εκπινει µου το αιµα οταν

αρξωµαι λαλειν κεντουσι µε

5. τι γαρ µη δια κενης κεκραξεται ονος αγριος

αλλ η τα σιτα Ϲητων ει δε και ϱηξει ϕωνην ϐους

επι ϕατνης εςων τα ϐρωµατα

6. ει ϐρωχησεται αρτος ανευ αλος ει δε και

εστιν γευµα εν ϱηµασιν κενοις

7. ου δυναται γαρ παυσασχαι µου η ψυςη ϐρο-

µον γαρ ορω τα σιτα µου ωσπερ οσµην λεοντος

8. ει γαρ δωη και ελχοι µου η αιτησις και την

ελπιδα µου δωη ο κυριος

9. αρξαµενος ο κυριος τρωσατω µε εις τελος

δε µη µε ανελετω

10. ειη δε µου πολις ταφος εφ ης επι τειςεων

ηλλοµην επ αυτης ου µη ϕεισωµαι ου γαρ εψ-

ευσαµην ϱηµατα αγια χεου µου

11. τις γαρ µου η ισςυς οτι υποµενω η τις µου

ο ςρονος οτι ανεςεται µου η ψυςη

12. µη ισςυς λιχων η ισςυς µου η αι σαρκες

µου εισιν ςαλκειαι

13. η ουκ επ αυτω επεποιχειν ϐοηχεια δε απ

εµου απεστιν

14. απειπατο µε ελεος επισκοπη δε κυριου

υπερειδεν µε

15. ου προσειδον µε οι εγγυτατοι µου ωσπερ

ςειµαρρους εκλειπων η ωσπερ κυµα παρηλχον

µε

16. οιτινες µε διευλαβουντο νυν επιπεπτωκα-

σιν µοι ωσπερ ςιων η κρυσταλλος πεπηγως

17. καχως τακεισα χερµης γενοµενης ουκ

επεγνωσχη οπερ ην

18. ουτως καγω κατελειφχην υπο παντων

απωλοµην δε και εξοικος εγενοµην
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19. ιδετε οδους χαιµανων ατραπους σαβων οι

διορωντες

20. και αισςυνην οφειλησουσιν οι επι πολεσιν

και ςρηµασιν πεποιχοτες

21. αταρ δε και υµεις επεβητε µοι ανελεη-

µονως ωστε ιδοντες το εµον τραυµα ϕοβηχητε

22. τι γαρ µη τι υµας ητησα η της παρ υµων

ισςυος επιδεοµαι

23. ωστε σωσαι µε εξ εςχρων η εκ ςειρος δυ-

ναστων ϱυσασχαι µε

24. διδαξατε µε εγω δε κωφευσω ει τι πε-

πλανηµαι ϕρασατε µοι

25. αλλ ως εοικεν ϕαυλα αληχινου ϱηµατα

ου γαρ παρ υµων ισςυν αιτουµαι

26. ουδε ο ελεγςος υµων ϱηµασιν µε παυσει

ουδε γαρ υµων ϕχεγµα ϱηµατος ανεξοµαι

27. πλην οτι επ ορφανω επιπιπτετε εναλλεσχε

δε επι ϕιλω υµων

28. νυνι δε εισβλεψας εις προσωπα υµων ου

ψευσοµαι

29. καχισατε δη και µη ειη αδικον και παλιν

τω δικαιω συνερςεσχε

30. ου γαρ εστιν εν γλωσση µου αδικον η ο

λαρυγξ µου ουςι συνεσιν µελετα

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-job7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 ποτερον ουςι πειρατηριον εστιν ο ϐιος

ανχρωπου επι της γης και ωσπερ µισχιου αυ-

χηµερινου η Ϲωη αυτου

2. η ωσπερ χεραπων δεδοικως τον κυριον αυ-

του και τετευςως σκιας η ωσπερ µισχωτος ανα-

µενων τον µισχον αυτου

3. ουτως καγω υπεµεινα µηνας κενους νυκτες

δε οδυνων δεδοµεναι µοι εισιν

4. εαν κοιµηχω λεγω ποτε ηµερα ως δ αν

αναστω παλιν ποτε εσπερα πληρης δε γινοµαι

οδυνων απο εσπερας εως πρωι

5. ϕυρεται δε µου το σωµα εν σαπρια σκωλη-

κων τηκω δε ϐωλακας γης απο ιςωρος ξυων

6. ο δε ϐιος µου εστιν ελαφροτερος λαλιας

απολωλεν δε εν κενη ελπιδι

7. µνησχητι ουν οτι πνευµα µου η Ϲωη και

ουκετι επανελευσεται ο οφχαλµος µου ιδειν

αγαχον

8. ου περιβλεψεται µε οφχαλµος ορωντος µε

οι οφχαλµοι σου εν εµοι και ουκετι ειµι

9. ωσπερ νεφος αποκαχαρχεν απ ουρανου

εαν γαρ ανχρωπος καταβη εις αδην ουκετι µη

αναβη

10. ουδ ου µη επιστρεψη ετι εις τον ιδιον οικον

ουδε µη επιγνω αυτον ετι ο τοπος αυτου

11. αταρ ουν ουδε εγω ϕεισοµαι τω στοµα-

τι µου λαλησω εν αναγκη ων ανοιξω πικριαν

ψυςης µου συνεςοµενος

12. ποτερον χαλασσα ειµι η δρακων οτι κατε-

ταξας επ εµε ϕυλακην

13. ειπα οτι παρακαλεσει µε η κλινη µου ανο-

ισω δε προς εµαυτον ιδια λογον τη κοιτη µου

14. εκφοβεις µε ενυπνιοις και εν οραµασιν µε

καταπλησσεις

15. απαλλαξεις απο πνευµατος µου την

ψυςην µου απο δε χανατου τα οστα µου

16. ου γαρ εις τον αιωνα Ϲησοµαι ινα µακρο-

χυµησω αποστα απ εµου κενος γαρ µου ο ϐιος

17. τι γαρ εστιν ανχρωπος οτι εµεγαλυνας αυ-

τον η οτι προσεςεις τον νουν εις αυτον

18. η επισκοπην αυτου ποιηση εως το πρωι και

εις αναπαυσιν αυτον κρινεις

19. εως τινος ουκ εας µε ουδε προιη µε εως

αν καταπιω τον πτυελον µου εν οδυνη

20. ει εγω ηµαρτον τι δυναµαι σοι πραξαι

ο επισταµενος τον νουν των ανχρωπων δια τι

εχου µε κατεντευκτην σου ειµι δε επι σοι ϕορ-

τιον

21. και δια τι ουκ εποιησω της ανοµιας µου

ληχην και καχαρισµον της αµαρτιας µου νυνι

δε εις γην απελευσοµαι ορχριζων δε ουκετι ειµι

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-job8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 υπολαβων δε ϐαλδαδ ο σαυςιτης λεγει

2. µεςρι τινος λαλησεις ταυτα πνευµα πο-

λυρηµον του στοµατος σου

3. µη ο κυριος αδικησει κρινων η ο τα παντα

ποιησας ταραξει το δικαιον

4. ει οι υιοι σου ηµαρτον εναντιον αυτου απε-

στειλεν εν ςειρι ανοµιας αυτων
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5. συ δε ορχριζε προς κυριον παντοκρατορα

δεοµενος

6. ει καχαρος ει και αληχινος δεησεως επα-

κουσεται σου αποκαταστησει δε σοι διαιταν δι-

καιοσυνης

7. εσται ουν τα µεν πρωτα σου ολιγα τα δε

εσςατα σου αµυχητα

8. επερωτησον γαρ γενεαν πρωτην εξιςνιασον

δε κατα γενος πατερων

9. ςχιζοι γαρ εσµεν και ουκ οιδαµεν σκια γαρ

εστιν ηµων επι της γης ο ϐιος

10. η ους ουτοι σε διδαξουσιν και αναγγελο-

υσιν και εκ καρδιας εξαξουσιν ϱηµατα

11. µη χαλλει παπυρος ανευ υδατος η υψ-

ωχησεται ϐουτοµον ανευ ποτου

12. ετι ον επι ϱιζης και ου µη χερισχη προ του

πιειν πασα ϐοτανη ουςι ξηραινεται

13. ουτως τοινυν εσται τα εσςατα παντων των

επιλανχανοµενων του κυριου ελπις γαρ ασεβο-

υς απολειται

14. αοικητος γαρ αυτου εσται ο οικος αραςνη

δε αυτου αποβησεται η σκηνη

15. εαν υπερειση την οικιαν αυτου ου µη στη

επιλαβοµενου δε αυτου ου µη υποµεινη

16. υγρος γαρ εστιν υπο ηλιου και εκ σαπριας

αυτου ο ϱαδαµνος αυτου εξελευσεται

17. επι συναγωγην λιχων κοιµαται εν δε µεσω

ςαλικων Ϲησεται

18. εαν καταπιη ο τοπος ψευσεται αυτον ους

εορακας τοιαυτα

19. οτι καταστροφη ασεβους τοιαυτη εκ δε γης

αλλον αναβλαστησει

20. ο γαρ κυριος ου µη αποποιησηται τον ακα-

κον παν δε δωρον ασεβους ου δεξεται

21. αληχινων δε στοµα εµπλησει γελωτος τα

δε ςειλη αυτων εξοµολογησεως

22. οι δε εςχροι αυτων ενδυσονται αισςυνην

διαιτα δε ασεβους ουκ εσται

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-job9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. επ αληχειας οιδα οτι ουτως εστιν πως γαρ

εσται δικαιος ϐροτος παρα κυριω

3. εαν γαρ ϐουληται κριχηναι αυτω ου µη

υπακουση αυτω ινα µη αντειπη προς ενα λογον

αυτου εκ ςιλιων

4. σοφος γαρ εστιν διανοια κραταιος τε και

µεγας τις σκληρος γενοµενος εναντιον αυτου

υπεµεινεν

5. ο παλαιων ορη και ουκ οιδασιν ο καταστρε-

ϕων αυτα οργη

6. ο σειων την υπ ουρανον εκ χεµελιων οι δε

στυλοι αυτης σαλευονται

7. ο λεγων τω ηλιω και ουκ ανατελλει κατα

δε αστρων κατασφραγιζει

8. ο τανυσας τον ουρανον µονος και περιπα-

των ως επ εδαφους επι χαλασσης

9. ο ποιων πλειαδα και εσπερον και αρκτο-

υρον και ταµιεια νοτου

10. ο ποιων µεγαλα και ανεξιςνιαστα ενδοξα

τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριχµος

11. εαν υπερβη µε ου µη ιδω και εαν παρελχη

µε ουδ ως εγνων

12. εαν απαλλαξη τις αποστρεψει η τις ερει

αυτω τι εποιησας

13. αυτος γαρ απεστραπται οργην υπ αυτου

εκαµφχησαν κητη τα υπ ουρανον

14. εαν δε µου υπακουσηται η διακρινει τα

ϱηµατα µου

15. εαν τε γαρ ω δικαιος ουκ εισακουσεται

µου του κριµατος αυτου δεηχησοµαι

16. εαν τε καλεσω και υπακουση ου πιστευω

οτι εισακηκοεν µου

17. µη γνοφω µε εκτριψη πολλα δε µου τα

συντριµµατα πεποιηκεν δια κενης

18. ουκ εα γαρ µε αναπνευσαι ενεπλησεν δε

µε πικριας

19. οτι µεν γαρ ισςυι κρατει τις ουν κριµατι

αυτου αντιστησεται

20. εαν γαρ ω δικαιος το στοµα µου ασεβησει

εαν τε ω αµεµπτος σκολιος αποβησοµαι

21. ειτε γαρ ησεβησα ουκ οιδα τη ψυςη πλην

οτι αφαιρειται µου η Ϲωη

22. διο ειπον µεγαν και δυναστην απολλυει

οργη

23. οτι ϕαυλοι εν χανατω εξαισιω αλλα δικα-

ιοι καταγελωνται
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24. παραδεδονται γαρ εις ςειρας ασεβους

προσωπα κριτων αυτης συγκαλυπτει ει δε µη

αυτος τις εστιν

25. ο δε ϐιος µου εστιν ελαφροτερος δροµεως

απεδρασαν και ουκ ειδοσαν

26. η και εστιν ναυσιν ιςνος οδου η αετου πε-

τοµενου Ϲητουντος ϐοραν

27. εαν τε γαρ ειπω επιλησοµαι λαλων συγ-

κυψας τω προσωπω στεναξω

28. σειοµαι πασιν τοις µελεσιν οιδα γαρ οτι

ουκ αχωον µε εασεις

29. επειδη δε ειµι ασεβης δια τι ουκ απεχανον

30. εαν γαρ απολουσωµαι ςιονι και αποκα-

χαρωµαι ςερσιν καχαραις

31. ικανως εν ϱυπω µε εβαψας εβδελυξατο δε

µε η στολη

32. ου γαρ ει ανχρωπος κατ εµε ω αντικρινο-

υµαι ινα ελχωµεν οµοχυµαδον εις κρισιν

33. ειχε ην ο µεσιτης ηµων και ελεγςων και

διακουων ανα µεσον αµφοτερων

34. απαλλαξατω απ εµου την ϱαβδον ο δε

ϕοβος αυτου µη µε στροβειτω

35. και ου µη ϕοβηχω αλλα λαλησω ου γαρ

ουτω συνεπισταµαι

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-job10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 καµνων τη ψυςη µου στενων επαφησω

επ αυτον τα ϱηµατα µου λαλησω πικρια ψυςης

µου συνεςοµενος

2. και ερω προς κυριον µη µε ασεβειν διδασκε

και δια τι µε ουτως εκρινας

3. η καλον σοι εαν αδικησω οτι απειπω εργα

ςειρων σου ϐουλη δε ασεβων προσεσςες

4. η ωσπερ ϐροτος ορα καχορας η καχως ορα

ανχρωπος ϐλεψη

5. η ο ϐιος σου ανχρωπινος εστιν η τα ετη σου

ανδρος

6. οτι ανεζητησας την ανοµιαν µου και τας

αµαρτιας µου εξιςνιασας

7. οιδας γαρ οτι ουκ ησεβησα αλλα τις εστιν

ο εκ των ςειρων σου εξαιρουµενος

8. αι ςειρες σου επλασαν µε και εποιησαν µε

µετα ταυτα µεταβαλων µε επαισας

9. µνησχητι οτι πηλον µε επλασας εις δε γην

µε παλιν αποστρεφεις

10. η ους ωσπερ γαλα µε ηµελξας ετυρωσας

δε µε ισα τυρω

11. δερµα και κρεας µε ενεδυσας οστεοις δε

και νευροις µε ενειρας

12. Ϲωην δε και ελεος εχου παρ εµοι η δε

επισκοπη σου εφυλαξεν µου το πνευµα

13. ταυτα εςων εν σεαυτω οιδα οτι παντα δυ-

νασαι αδυνατει δε σοι ουχεν

14. εαν τε γαρ αµαρτω ϕυλασσεις µε απο δε

ανοµιας ουκ αχωον µε πεποιηκας

15. εαν τε γαρ ασεβης ω οιµµοι εαν τε ω δικα-

ιος ου δυναµαι ανακυψαι πληρης γαρ ατιµιας

ειµι

16. αγρευοµαι γαρ ωσπερ λεων εις σφαγην

παλιν δε µεταβαλων δεινως µε ολεκεις

17. επανακαινιζων επ εµε την ετασιν µου οργη

δε µεγαλη µοι εςρησω επηγαγες δε επ εµε πε-

ιρατηρια

18. ινα τι ουν εκ κοιλιας µε εξηγαγες και ουκ

απεχανον οφχαλµος δε µε ουκ ειδεν

19. και ωσπερ ουκ ων εγενοµην δια τι γαρ εκ

γαστρος εις µνηµα ουκ απηλλαγην

20. η ουκ ολιγος εστιν ο ςρονος του ϐιου µου

εασον µε αναπαυσασχαι µικρον

21. προ του µε πορευχηναι οχεν ουκ ανα-

στρεψω εις γην σκοτεινην και γνοφεραν

22. εις γην σκοτους αιωνιου ου ουκ εστιν ϕεγ-

γος ουδε οραν Ϲωην ϐροτων

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-job11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιος λεγει

2. ο τα πολλα λεγων και αντακουσεται η και ο

ευλαλος οιεται ειναι δικαιος ευλογηµενος γεν-

νητος γυναικος ολιγοβιος

3. µη πολυς εν ϱηµασιν γινου ου γαρ εστιν ο

αντικρινοµενος σοι

4. µη γαρ λεγε οτι καχαρος ειµι τοις εργοις και

αµεµπτος εναντιον αυτου

5. αλλα πως αν ο κυριος λαλησαι προς σε και

ανοιξει ςειλη αυτου µετα σου
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6. ειτα αναγγελει σοι δυναµιν σοφιας οτι δι-

πλους εσται των κατα σε και τοτε γνωση οτι

αξια σοι απεβη απο κυριου ων ηµαρτηκας

7. η ιςνος κυριου ευρησεις η εις τα εσςατα

αφικου α εποιησεν ο παντοκρατωρ

8. υψηλος ο ουρανος και τι ποιησεις ϐαχυτερα

δε των εν αδου τι οιδας

9. η µακροτερα µετρου γης η ευρους χαλασ-

σης

10. εαν δε καταστρεψη τα παντα τις ερει αυτω

τι εποιησας

11. αυτος γαρ οιδεν εργα ανοµων ιδων δε ατο-

πα ου παροψεται

12. ανχρωπος δε αλλως νηςεται λογοις ϐρο-

τος δε γεννητος γυναικος ισα ονω ερηµιτη

13. ει γαρ συ καχαραν εχου την καρδιαν σου

υπτιαζεις δε ςειρας προς αυτον

14. ει ανοµον τι εστιν εν ςερσιν σου πορρω

ποιησον αυτο απο σου αδικια δε εν διαιτη σου

µη αυλισχητω

15. ουτως γαρ αναλαµψει σου το προσωπον

ωσπερ υδωρ καχαρον εκδυση δε ϱυπον και ου

µη ϕοβηχης

16. και τον κοπον επιληση ωσπερ κυµα παρε-

λχον και ου πτοηχηση

17. η δε ευςη σου ωσπερ εωσφορος εκ δε µε-

σηµβριας ανατελει σοι Ϲωη

18. πεποιχως τε εση οτι εστιν σοι ελπις εκ δε

µεριµνης και ϕροντιδος αναφανειται σοι ειρηνη

19. ησυςασεις γαρ και ουκ εσται ο πολεµων

σε µεταβαλοµενοι δε πολλοι σου δεηχησονται

20. σωτηρια δε αυτους απολειψει η γαρ ελπις

αυτων απωλεια οφχαλµοι δε ασεβων τακησον-

ται

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-job12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. ειτα υµεις εστε ανχρωποι η µεχ υµων τελευ-

τησει σοφια

3. καµοι µεν καρδια καχ υµας εστιν

4. δικαιος γαρ ανηρ και αµεµπτος εγενηχη εις

ςλευασµα

5. εις ςρονον γαρ τακτον ητοιµαστο πεσειν

υπο αλλους οικους τε αυτου εκπορχεισχαι υπο

ανοµων

6. ου µην δε αλλα µηδεις πεποιχετω πονη-

ϱος ων αχωος εσεσχαι οσοι παροργιζουσιν τον

κυριον ως ουςι και ετασις αυτων εσται

7. αλλα δη επερωτησον τετραποδα εαν σοι

ειπωσιν πετεινα δε ουρανου εαν σοι απαγγε-

ιλωσιν

8. εκδιηγησαι δε γη εαν σοι ϕραση και εξηγη-

σονται σοι οι ιςχυες της χαλασσης

9. τις ουκ εγνω εν πασι τουτοις οτι ςειρ κυριου

εποιησεν ταυτα

10. ει µη εν ςειρι αυτου ψυςη παντων των Ϲων-

των και πνευµα παντος ανχρωπου

11. ους µεν γαρ ϱηµατα διακρινει λαρυγξ δε

σιτα γευεται

12. εν πολλω ςρονω σοφια εν δε πολλω ϐιω

επιστηµη

13. παρ αυτω σοφια και δυναµις αυτω ϐουλη

και συνεσις

14. εαν καταβαλη τις οικοδοµησει εαν κλειση

κατα ανχρωπων τις ανοιξει

15. εαν κωλυση το ωδωρ ξηρανει την γην εαν

δε επαφη απωλεσεν αυτην καταστρεψας

16. παρ αυτω κρατος και ισςυς αυτω επιστηµη

και συνεσις

17. διαγων ϐουλευτας αιςµαλωτους κριτας δε

γης εξεστησεν

18. καχιζανων ϐασιλεις επι χρονους και πε-

ϱιεδησεν Ϲωνη οσφυας αυτων

19. εξαποστελλων ιερεις αιςµαλωτους δυνα-

στας δε γης κατεστρεψεν

20. διαλλασσων ςειλη πιστων συνεσιν δε

πρεσβυτερων εγνω

21. εκςεων ατιµιαν επ αρςοντας ταπεινους δε

ιασατο

22. ανακαλυπτων ϐαχεα εκ σκοτους εξηγα-

γεν δε εις ϕως σκιαν χανατου

23. πλανων εχνη και απολλυων αυτα κατα-

στρωννυων εχνη και καχοδηγων αυτα

24. διαλλασσων καρδιας αρςοντων γης

επλανησεν δε αυτους οδω η ουκ ηδεισαν

25. ψηλαφησαισαν σκοτος και µη ϕως πλαν-

ηχειησαν δε ωσπερ ο µεχυων
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Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-job13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 ιδου ταυτα εωρακεν µου ο οφχαλµος

και ακηκοεν µου το ους

2. και οιδα οσα και υµεις επιστασχε και ουκ

ασυνετωτερος ειµι υµων

3. ου µην δε αλλ εγω προς κυριον λαλησω

ελεγξω δε εναντιον αυτου εαν ϐουληται

4. υµεις δε εστε ιατροι αδικοι και ιαται κακων

παντες

5. ειη δε υµιν κωφευσαι και αποβησεται υµιν

εις σοφιαν

6. ακουσατε ελεγςον στοµατος µου κρισιν δε

ςειλεων µου προσεςετε

7. ποτερον ουκ εναντι κυριου λαλειτε εναντι

δε αυτου ϕχεγγεσχε δολον

8. η υποστελεισχε υµεις δε αυτοι κριται γενε-

σχε

9. καλον γε εαν εξιςνιαση υµας ει γαρ τα παν-

τα ποιουντες προστεχησεσχε αυτω

10. ουχεν ηττον ελεγξει υµας ει δε και κρυφη

προσωπα χαυµασετε

11. ποτερον ουςι δεινα αυτου στροβησει υµας

ϕοβος δε παρ αυτου επιπεσειται υµιν

12. αποβησεται δε υµων το αγαυριαµα ισα

σποδω το δε σωµα πηλινον

13. κωφευσατε ινα λαλησω και αναπαυσωµαι

χυµου

14. αναλαβων τας σαρκας µου τοις οδουσιν

ψυςην δε µου χησω εν ςειρι

15. εαν µε ςειρωσηται ο δυναστης επει και

ηρκται η µην λαλησω και ελεγξω εναντιον αυ-

του

16. και τουτο µοι αποβησεται εις σωτηριαν ου

γαρ εναντιον αυτου δολος εισελευσεται

17. ακουσατε ακουσατε τα ϱηµατα µου αναγ-

γελω γαρ υµων ακουοντων

18. ιδου εγω εγγυς ειµι του κριµατος µου οιδα

εγω οτι δικαιος αναφανουµαι

19. τις γαρ εστιν ο κριχησοµενος µοι οτι νυν

κωφευσω και εκλειψω

20. δυειν δε µοι ςρηση τοτε απο του προσωπου

σου ου κρυβησοµαι

21. την ςειρα απ εµου απεςου και ο ϕοβος σου

µη µε καταπλησσετω

22. ειτα καλεσεις εγω δε σοι υπακουσοµαι η

λαλησεις εγω δε σοι δωσω ανταποκρισιν

23. ποσαι εισιν αι αµαρτιαι µου και αι ανοµιαι

µου διδαξον µε τινες εισιν

24. δια τι απ εµου κρυπτη ηγησαι δε µε υπε-

ναντιον σοι

25. η ως ϕυλλον κινουµενον υπο ανεµου ευ-

λαβηχηση η ως ςορτω ϕεροµενω υπο πνευµα-

τος αντικεισαι µοι

26. οτι κατεγραψας κατ εµου κακα περιεχη-

κας δε µοι νεοτητος αµαρτιας

27. εχου δε µου τον ποδα εν κωλυµατι εφυ-

λαξας δε µου παντα τα εργα εις δε ϱιζας των

ποδων µου αφικου

28. ο παλαιουται ισα ασκω η ωσπερ ιµατιον

σητοβρωτον

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-job14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 ϐροτος γαρ γεννητος γυναικος ολιγοβιος

και πληρης οργης

2. η ωσπερ ανχος ανχησαν εξεπεσεν απεδρα

δε ωσπερ σκια και ου µη στη

3. ουςι και τουτου λογον εποιησω και τουτον

εποιησας εισελχειν εν κριµατι ενωπιον σου

4. τις γαρ καχαρος εσται απο ϱυπου αλλ ουχε-

ις

5. εαν και µια ηµερα ο ϐιος αυτου επι της γης

αριχµητοι δε µηνες αυτου παρα σοι εις ςρονον

εχου και ου µη υπερβη

6. αποστα απ αυτου ινα ησυςαση και ευδο-

κηση τον ϐιον ωσπερ ο µισχωτος

7. εστιν γαρ δενδρω ελπις εαν γαρ εκκοπη ετι

επανχησει και ο ϱαδαµνος αυτου ου µη εκλιπη

8. εαν γαρ γηραση εν γη η ϱιζα αυτου εν δε

πετρα τελευτηση το στελεςος αυτου

9. απο οσµης υδατος ανχησει ποιησει δε χερι-

σµον ωσπερ νεοφυτον

10. ανηρ δε τελευτησας ωςετο πεσων δε ϐρο-

τος ουκετι εστιν

11. ςρονω γαρ σπανιζεται χαλασσα ποταµος

δε ερηµωχεις εξηρανχη
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12. ανχρωπος δε κοιµηχεις ου µη αναστη εως

αν ο ουρανος ου µη συρραφη και ουκ εξυπνι-

σχησονται εξ υπνου αυτων

13. ει γαρ οφελον εν αδη µε εφυλαξας εκρυψ-

ας δε µε εως αν παυσηται σου η οργη και ταξη

µοι ςρονον εν ω µνειαν µου ποιηση

14. εαν γαρ αποχανη ανχρωπος Ϲησεται συν-

τελεσας ηµερας του ϐιου αυτου υποµενω εως

αν παλιν γενωµαι

15. ειτα καλεσεις εγω δε σοι υπακουσοµαι τα

δε εργα των ςειρων σου µη αποποιου

16. ηριχµησας δε µου τα επιτηδευµατα και ου

µη παρελχη σε ουδεν των αµαρτιων µου

17. εσφραγισας δε µου τας ανοµιας εν ϐαλ-

λαντιω επεσηµηνω δε ει τι ακων παρεβην

18. και πλην ορος πιπτον διαπεσειται και πε-

τρα παλαιωχησεται εκ του τοπου αυτης

19. λιχους ελεαναν υδατα και κατεκλυσεν

υδατα υπτια του ςωµατος της γης και υποµονην

ανχρωπου απωλεσας

20. ωσας αυτον εις τελος και ωςετο επεστησας

αυτω το προσωπον και εξαπεστειλας

21. πολλων δε γενοµενων των υιων αυτου ουκ

οιδεν εαν δε ολιγοι γενωνται ουκ επισταται

22. αλλ η αι σαρκες αυτου ηλγησαν η δε ψυςη

αυτου επενχησεν

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-job15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 υπολαβων δε ελιφας ο χαιµανιτης λεγει

2. ποτερον σοφος αποκρισιν δωσει συνεσεως

πνευµατος και ενεπλησεν πονον γαστρος

3. ελεγςων εν ϱηµασιν οις ου δει εν λογοις οις

ουδεν οφελος

4. ου και συ απεποιησω ϕοβον συνετελεσω δε

ϱηµατα τοιαυτα εναντι του κυριου

5. ενοςος ει ϱηµασιν στοµατος σου ουδε διε-

κρινας ϱηµατα δυναστων

6. ελεγξαι σε το σον στοµα και µη εγω τα δε

ςειλη σου καταµαρτυρησουσιν σου

7. τι γαρ µη πρωτος ανχρωπων εγενηχης η

προ χινων επαγης

8. η συνταγµα κυριου ακηκοας εις δε σε αφι-

κετο σοφια

9. τι γαρ οιδας ο ουκ οιδαµεν η τι συνιεις ο

ουςι και ηµεις

10. και γε πρεσβυτης και γε παλαιος εν ηµιν

ϐαρυτερος του πατρος σου ηµεραις

11. ολιγα ων ηµαρτηκας µεµαστιγωσαι µε-

γαλως υπερβαλλοντως λελαληκας

12. τι ετολµησεν η καρδια σου η τι επηνεγκαν

οι οφχαλµοι σου

13. οτι χυµον ερρηξας εναντι κυριου εξηγαγες

δε εκ στοµατος ϱηµατα τοιαυτα

14. τις γαρ ων ϐροτος οτι εσται αµεµπτος η ως

εσοµενος δικαιος γεννητος γυναικος

15. ει κατα αγιων ου πιστευει ουρανος δε ου

καχαρος εναντιον αυτου

16. εα δε εβδελυγµενος και ακαχαρτος ανηρ

πινων αδικιας ισα ποτω

17. αναγγελω δε σοι ακουε µου α δη εωρακα

αναγγελω σοι

18. α σοφοι ερουσιν και ουκ εκρυψαν πατερας

αυτων

19. αυτοις µονοις εδοχη η γη και ουκ επηλχεν

αλλογενης επ αυτους

20. πας ο ϐιος ασεβους εν ϕροντιδι ετη δε αρι-

χµητα δεδοµενα δυναστη

21. ο δε ϕοβος αυτου εν ωσιν αυτου οταν δοκη

ηδη ειρηνευειν ηξει αυτου η καταστροφη

22. µη πιστευετω αποστραφηναι απο σκοτους

εντεταλται γαρ ηδη εις ςειρας σιδηρου

23. κατατετακται δε εις σιτα γυψιν οιδεν δε

εν εαυτω οτι µενει εις πτωµα ηµερα δε αυτον

σκοτεινη στροβησει

24. αναγκη δε και χλιψις αυτον καχεξει

ωσπερ στρατηγος πρωτοστατης πιπτων

25. οτι ηρκεν ςειρας εναντιον του κυριου

εναντι δε κυριου παντοκρατορος ετραςηλιασεν

26. εδραµεν δε εναντιον αυτου υβρει εν παςει

νωτου ασπιδος αυτου

27. οτι εκαλυψεν το προσωπον αυτου εν στε-

ατι αυτου και εποιησεν περιστοµιον επι των

µηριων

28. αυλισχειη δε πολεις ερηµους εισελχοι δε

εις οικους αοικητους α δε εκεινοι ητοιµασαν αλ-

λοι αποισονται

29. ουτε µη πλουτισχη ουτε µη µεινη αυτου τα

υπαρςοντα ου µη ϐαλη επι την γην σκιαν
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30. ουδε µη εκφυγη το σκοτος τον ϐλαστον

αυτου µαραναι ανεµος εκπεσοι δε αυτου το

ανχος

31. µη πιστευετω οτι υποµενει κενα γαρ απο-

ϐησεται αυτω

32. η τοµη αυτου προ ωρας ϕχαρησεται και ο

ϱαδαµνος αυτου ου µη πυκαση

33. τρυγηχειη δε ωσπερ οµφαξ προ ωρας εκ-

πεσοι δε ως ανχος ελαιας

34. µαρτυριον γαρ ασεβους χανατος πυρ δε

καυσει οικους δωροδεκτων

35. εν γαστρι δε ληµψεται οδυνας αποβησεται

δε αυτω κενα η δε κοιλια αυτου υποισει δολον

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-job16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. ακηκοα τοιαυτα πολλα παρακλητορες κα-

κων παντες

3. τι γαρ µη ταξις εστιν ϱηµασιν πνευµατος η

τι παρενοςλησει σοι οτι αποκρινη

4. καγω καχ υµας λαλησω ει υπεκειτο γε η

ψυςη υµων αντι της εµης ειτ εναλουµαι υµιν

ϱηµασιν κινησω δε καχ υµων κεφαλην

5. ειη δε ισςυς εν τω στοµατι µου κινησιν δε

ςειλεων ου ϕεισοµαι

6. εαν γαρ λαλησω ουκ αλγησω το τραυµα

εαν δε και σιωπησω τι ελαττον τρωχησοµαι

7. νυν δε κατακοπον µε πεποιηκεν µωρον σε-

σηποτα

8. και επελαβου µου εις µαρτυριον εγενηχη

και ανεστη εν εµοι το ψευδος µου κατα προσω-

πον µου ανταπεκριχη

9. οργη ςρησαµενος κατεβαλεν µε εβρυξεν επ

εµε τους οδοντας ϐελη πειρατων αυτου επ εµοι

επεσεν

10. ακισιν οφχαλµων ενηλατο οξει επαισεν

µε εις σιαγονα οµοχυµαδον δε κατεδραµον επ

εµοι

11. παρεδωκεν γαρ µε ο κυριος εις ςειρας αδι-

κου επι δε ασεβεσιν ερριψεν µε

12. ειρηνευοντα διεσκεδασεν µε λαβων µε της

κοµης διετιλεν κατεστησεν µε ωσπερ σκοπον

13. εκυκλωσαν µε λογςαις ϐαλλοντες εις νε-

ϕρους µου ου ϕειδοµενοι εξεςεαν εις την γην

την ςολην µου

14. κατεβαλον µε πτωµα επι πτωµατι εδραµον

προς µε δυναµενοι

15. σακκον ερραψα επι ϐυρσης µου το δε σχε-

νος µου εν γη εσβεσχη

16. η γαστηρ µου συγκεκαυται απο κλαυχµου

επι δε ϐλεφαροις µου σκια

17. αδικον δε ουδεν ην εν ςερσιν µου ευςη δε

µου καχαρα

18. γη µη επικαλυψης εφ αιµατι της σαρκος

µου µηδε ειη τοπος τη κραυγη µου

19. και νυν ιδου εν ουρανοις ο µαρτυς µου ο

δε συνιστωρ µου εν υψιστοις

20. αφικοιτο µου η δεησις προς κυριον εναντι

δε αυτου σταζοι µου ο οφχαλµος

21. ειη δε ελεγςος ανδρι εναντι κυριου και

υιος ανχρωπου τω πλησιον αυτου

22. ετη δε αριχµητα ηκασιν οδω δε η ουκ επα-

ναστραφησοµαι πορευσοµαι

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-job17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 ολεκοµαι πνευµατι ϕεροµενος δεοµαι δε

ταφης και ου τυγςανω

2. λισσοµαι καµνων και τι ποιησας

3. εκλεψαν δε µου τα υπαρςοντα αλλοτριοι

τις εστιν ουτος τη ςειρι µου συνδεχητω

4. οτι καρδιαν αυτων εκρυψας απο ϕρονη-

σεως δια τουτο ου µη υψωσης αυτους

5. τη µεριδι αναγγελει κακιας οφχαλµοι δε

µου εφ υιοις ετακησαν

6. εχου δε µε χρυληµα εν εχνεσιν γελως δε

αυτοις απεβην

7. πεπωρωνται γαρ απο οργης οι οφχαλµοι

µου πεπολιορκηµαι µεγαλως υπο παντων

8. χαυµα εσςεν αληχινους επι τουτω δικαιος

δε επι παρανοµω επανασταιη

9. σςοιη δε πιστος την εαυτου οδον καχαρος

δε ςειρας αναλαβοι χαρσος

10. ου µην δε αλλα παντες ερειδετε και δευτε

δη ου γαρ ευρισκω εν υµιν αληχες
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11. αι ηµεραι µου παρηλχον εν ϐροµω ερραγη

δε τα αρχρα της καρδιας µου

12. νυκτα εις ηµεραν εχηκαν ϕως εγγυς απο

προσωπου σκοτους

13. εαν γαρ υποµεινω αδης µου ο οικος εν δε

γνοφω εστρωται µου η στρωµνη

14. χανατον επεκαλεσαµην πατερα µου ειναι

µητερα δε µου και αδελφην σαπριαν

15. που ουν µου ετι εστιν η ελπις η τα αγαχα

µου οψοµαι

16. η µετ εµου εις αδην καταβησονται η οµο-

χυµαδον επι ςωµατος καταβησοµεχα

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-job18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 υπολαβων δε ϐαλδαδ ο σαυςιτης λεγει

2. µεςρι τινος ου παυση επισςες ινα και αυτοι

λαλησωµεν

3. δια τι ωσπερ τετραποδα σεσιωπηκαµεν

εναντιον σου

4. κεςρηται σοι οργη τι γαρ εαν συ αποχανης

αοικητος η υπ ουρανον η καταστραφησεται ορη

εκ χεµελιων

5. και ϕως ασεβων σβεσχησεται και ουκ απο-

ϐησεται αυτων η ϕλοξ

6. το ϕως αυτου σκοτος εν διαιτη ο δε λυςνος

επ αυτω σβεσχησεται

7. χηρευσαισαν ελαςιστοι τα υπαρςοντα αυτου

σφαλαι δε αυτου η ϐουλη

8. εµβεβληται δε ο πους αυτου εν παγιδι εν

δικτυω ελιςχειη

9. ελχοισαν δε επ αυτον παγιδες κατισςυσει

επ αυτον διψωντας

10. κεκρυπται εν τη γη σςοινιον αυτου και η

συλληµψις αυτου επι τριβων

11. κυκλω ολεσαισαν αυτον οδυναι πολλοι

δε περι ποδας αυτου ελχοισαν εν λιµω στενω

12. πτωµα δε αυτω ητοιµασται εξαισιον

13. ϐρωχειησαν αυτου κλωνες ποδων κατεδε-

ται δε τα ωραια αυτου χανατος

14. εκραγειη δε εκ διαιτης αυτου ιασις σςοιη

δε αυτον αναγκη αιτια ϐασιλικη

15. κατασκηνωσει εν τη σκηνη αυτου εν νυκτι

αυτου κατασπαρησονται τα ευπρεπη αυτου χε-

ιω

16. υποκατωχεν αι ϱιζαι αυτου ξηρανχησον-

ται και επανωχεν επιπεσειται χερισµος αυτου

17. το µνηµοσυνον αυτου απολοιτο εκ γης και

υπαρςει ονοµα αυτω επι προσωπον εξωτερω

18. απωσειεν αυτον εκ ϕωτος εις σκοτος

19. ουκ εσται επιγνωστος εν λαω αυτου ουδε

σεσωσµενος εν τη υπ ουρανον ο οικος αυτου

αλλ εν τοις αυτου Ϲησονται ετεροι

20. επ αυτω εστεναξαν εσςατοι πρωτους δε

εσςεν χαυµα

21. ουτοι εισιν οικοι αδικων ουτος δε ο τοπος

των µη ειδοτων τον κυριον

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-job19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. εως τινος εγκοπον ποιησετε ψυςην µου και

καχαιρειτε µε λογοις

3. γνωτε µονον οτι ο κυριος εποιησε µε ουτως

καταλαλειτε µου ουκ αισςυνοµενοι µε επικε-

ισχε µοι

4. λαλησαι ϱηµα ο ουκ εδει τα δε ϱηµατα µου

πλαναται και ουκ επι καιρου

5. εα δε οτι επ εµοι µεγαλυνεσχε εναλλεσχε

δε µοι ονειδει

6. γνωτε ουν οτι ο κυριος εστιν ο ταραξας

οςυρωµα δε αυτου επ εµε υψωσεν

7. ιδου γελω ονειδει και ου λαλησω κεκραξο-

µαι και ουδαµου κριµα

8. κυκλω περιωκοδοµηµαι και ου µη διαβω

επι προσωπον µου σκοτος εχετο

9. την δε δοξαν απ εµου εξεδυσεν αφειλεν δε

στεφανον απο κεφαλης µου

10. διεσπασεν µε κυκλω και ωςοµην εξεκοψ-

εν δε ωσπερ δενδρον την ελπιδα µου

11. δεινως δε µοι οργη εςρησατο ηγησατο δε

µε ωσπερ εςχρον

12. οµοχυµαδον δε ηλχον τα πειρατηρια αυ-

του επ εµοι ταις οδοις µου εκυκλωσαν µε εγκα-

χετοι
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13. απ εµου δε αδελφοι µου απεστησαν εγνω-

σαν αλλοτριους η εµε ϕιλοι δε µου ανελεηµο-

νες γεγονασιν

14. ου προσεποιησαντο µε οι εγγυτατοι µου

και οι ειδοτες µου το ονοµα επελαχοντο µου

15. γειτονες οικιας χεραπαιναι τε µου αλλο-

γενης ηµην εναντιον αυτων

16. χεραποντα µου εκαλεσα και ους υπηκο-

υσεν στοµα δε µου εδεετο

17. και ικετευον την γυναικα µου προσεκαλο-

υµην δε κολακευων υιους παλλακιδων µου

18. οι δε εις τον αιωνα µε απεποιησαντο οταν

αναστω κατ εµου λαλουσιν

19. εβδελυξαντο δε µε οι ειδοτες µε ους δη

ηγαπηκειν επανεστησαν µοι

20. εν δερµατι µου εσαπησαν αι σαρκες µου

τα δε οστα µου εν οδουσιν εςεται

21. ελεησατε µε ελεησατε µε ω ϕιλοι ςειρ γαρ

κυριου η αψαµενη µου εστιν

22. δια τι δε µε διωκετε ωσπερ και ο κυριος

απο δε σαρκων µου ουκ εµπιπλασχε

23. τις γαρ αν δωη γραφηναι τα ϱηµατα µου

τεχηναι δε αυτα εν ϐιβλιω εις τον αιωνα

24. εν γραφειω σιδηρω και µολιβω η εν πε-

τραις εγγλυφηναι

25. οιδα γαρ οτι αεναος εστιν ο εκλυειν µε

µελλων επι γης

26. αναστησαι το δερµα µου το ανατλων ταυτα

παρα γαρ κυριου ταυτα µοι συνετελεσχη

27. α εγω εµαυτω συνεπισταµαι α ο οφχαλ-

µος µου εορακεν και ουκ αλλος παντα δε µοι

συντετελεσται εν κολπω

28. ει δε και ερειτε τι ερουµεν εναντι αυτου

και ϱιζαν λογου ευρησοµεν εν αυτω

29. ευλαβηχητε δη και υµεις απο επικαλυµ-

µατος χυµος γαρ επ ανοµους επελευσεται και

τοτε γνωσονται που εστιν αυτων η υλη

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-job20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιος λεγει

2. ους ουτως υπελαµβανον αντερειν σε ταυτα

και ουςι συνιετε µαλλον η και εγω

3. παιδειαν εντροπης µου ακουσοµαι και

πνευµα εκ της συνεσεως αποκρινεται µοι

4. µη ταυτα εγνως απο του ετι αφ ου ετεχη

ανχρωπος επι της γης

5. ευφροσυνη γαρ ασεβων πτωµα εξαισιον

ςαρµονη δε παρανοµων απωλεια

6. εαν αναβη εις ουρανον αυτου τα δωρα η δε

χυσια αυτου νεφων αψηται

7. οταν γαρ δοκη ηδη κατεστηριςχαι τοτε εις

τελος απολειται οι δε ιδοντες αυτον ερουσιν που

εστιν

8. ωσπερ ενυπνιον εκπετασχεν ου µη ευρεχη

επτη δε ωσπερ ϕασµα νυκτερινον

9. οφχαλµος παρεβλεψεν και ου προσχησει

και ουκετι προσνοησει αυτον ο τοπος αυτου

10. τους υιους αυτου ολεσαισαν ηττονες αι δε

ςειρες αυτου πυρσευσαισαν οδυνας

11. οστα αυτου ενεπλησχησαν νεοτητος αυτου

και µετ αυτου επι ςωµατος κοιµηχησεται

12. εαν γλυκανχη εν στοµατι αυτου κακια

κρυψει αυτην υπο την γλωσσαν αυτου

13. ου ϕεισεται αυτης και ουκ εγκαταλειψει

αυτην και συνεξει αυτην εν µεσω του λαρυγγος

αυτου

14. και ου µη δυνηχη ϐοηχησαι εαυτω ςολη

ασπιδος εν γαστρι αυτου

15. πλουτος αδικως συναγοµενος εξεµεσχη-

σεται εξ οικιας αυτου εξελκυσει αυτον αγγελος

16. χυµον δε δρακοντων χηλασειεν ανελοι δε

αυτον γλωσσα οφεως

17. µη ιδοι αµελξιν νοµαδων µηδε νοµας µε-

λιτος και ϐουτυρου

18. εις κενα και µαταια εκοπιασεν πλουτον εξ

ου ου γευσεται ωσπερ στριφνος αµασητος ακα-

ταποτος

19. πολλων γαρ αδυνατων οικους εχλασεν

διαιταν δε ηρπασεν και ουκ εστησεν

20. ουκ εστιν αυτου σωτηρια τοις υπαρςουσιν

εν επιχυµια αυτου ου σωχησεται

21. ουκ εστιν υπολειµµα τοις ϐρωµασιν αυτου

δια τουτο ουκ ανχησει αυτου τα αγαχα

22. οταν δε δοκη ηδη πεπληρωσχαι χλιβησε-

ται πασα δε αναγκη επ αυτον επελευσεται

23. ει πως πληρωσαι γαστερα αυτου επαπο-

στειλαι επ αυτον χυµον οργης νιψαι επ αυτον

οδυνας
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24. και ου µη σωχη εκ ςειρος σιδηρου τρωσαι

αυτον τοξον ςαλκειον

25. διεξελχοι δε δια σωµατος αυτου ϐελος

αστραπαι δε εν διαιταις αυτου περιπατησαισαν

επ αυτω ϕοβοι

26. παν δε σκοτος αυτω υποµειναι κατεδεται

αυτον πυρ ακαυστον κακωσαι δε αυτου επηλυ-

τος τον οικον

27. ανακαλυψαι δε αυτου ο ουρανος τας ανο-

µιας γη δε επανασταιη αυτω

28. ελκυσαι τον οικον αυτου απωλεια εις τε-

λος ηµερα οργης επελχοι αυτω

29. αυτη η µερις ανχρωπου ασεβους παρα

κυριου και κτηµα υπαρςοντων αυτω παρα του

επισκοπου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-job21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. ακουσατε ακουσατε µου των λογων ινα µη

η µοι παρ υµων αυτη η παρακλησις

3. αρατε µε εγω δε λαλησω ειτ ου καταγελα-

σετε µου

4. τι γαρ µη ανχρωπου µου η ελεγξις η δια τι

ου χυµωχησοµαι

5. εισβλεψαντες εις εµε χαυµασατε ςειρα χεν-

τες επι σιαγονι

6. εαν τε γαρ µνησχω εσπουδακα εςουσιν δε

µου τας σαρκας οδυναι

7. δια τι ασεβεις Ϲωσιν πεπαλαιωνται δε και

εν πλουτω

8. ο σπορος αυτων κατα ψυςην τα δε τεκνα

αυτων εν οφχαλµοις

9. οι οικοι αυτων ευχηνουσιν ϕοβος δε ουδα-

µου µαστιξ δε παρα κυριου ουκ εστιν επ αυτοις

10. η ϐους αυτων ουκ ωµοτοκησεν διεσωχη δε

αυτων εν γαστρι εςουσα και ουκ εσφαλεν

11. µενουσιν δε ως προβατα αιωνια τα δε πα-

ιδια αυτων προσπαιζουσιν

12. αναλαβοντες ψαλτηριον και κιχαραν και

ευφραινονται ϕωνη ψαλµου

13. συνετελεσαν δε εν αγαχοις τον ϐιον αυτων

εν δε αναπαυσει αδου εκοιµηχησαν

14. λεγει δε κυριω αποστα απ εµου οδους σου

ειδεναι ου ϐουλοµαι

15. τι ικανος οτι δουλευσοµεν αυτω και τις

ωφελεια οτι απαντησοµεν αυτω

16. εν ςερσιν γαρ ην αυτων τα αγαχα εργα δε

ασεβων ουκ εφορα

17. ου µην δε αλλα και ασεβων λυςνος σβε-

σχησεται επελευσεται δε αυτοις η καταστροφη

ωδινες δε αυτους εξουσιν απο οργης

18. εσονται δε ωσπερ αςυρα προ ανεµου η

ωσπερ κονιορτος ον υφειλατο λαιλαψ

19. εκλιποι υιους τα υπαρςοντα αυτου αντα-

ποδωσει προς αυτον και γνωσεται

20. ιδοισαν οι οφχαλµοι αυτου την εαυτου

σφαγην απο δε κυριου µη διασωχειη

21. οτι τι χεληµα αυτου εν οικω αυτου µετ

αυτον και αριχµοι µηνων αυτου διηρεχησαν

22. ποτερον ουςι ο κυριος εστιν ο διδασκων

συνεσιν και επιστηµην αυτος δε ϕονους διακρι-

νει

23. ουτος αποχανειται εν κρατει απλοσυνης

αυτου ολος δε ευπαχων και ευχηνων

24. τα δε εγκατα αυτου πληρη στεατος µυελος

δε αυτου διαςειται

25. ο δε τελευτα υπο πικριας ψυςης ου ϕαγων

ουδεν αγαχον

26. οµοχυµαδον δε επι γης κοιµωνται σαπρια

δε αυτους εκαλυψεν

27. ωστε οιδα υµας οτι τολµη επικεισχε µοι

28. οτι ερειτε που εστιν οικος αρςοντος και που

εστιν η σκεπη των σκηνωµατων των ασεβων

29. ερωτησατε παραπορευοµενους οδον και

τα σηµεια αυτων ουκ απαλλοτριωσετε

30. οτι εις ηµεραν απωλειας κουφιζεται ο

πονηρος εις ηµεραν οργης αυτου απαςχησονται

31. τις απαγγελει επι προσωπου αυτου την

οδον αυτου και αυτος εποιησεν τις ανταποδωσει

αυτω

32. και αυτος εις ταφους απηνεςχη και επι

σορω ηγρυπνησεν

33. εγλυκανχησαν αυτω ςαλικες ςειµαρρου

και οπισω αυτου πας ανχρωπος απελευσεται

και εµπροσχεν αυτου αναριχµητοι

34. πως δε παρακαλειτε µε κενα το δε εµε

καταπαυσασχαι αφ υµων ουδεν
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Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-job22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 υπολαβων δε ελιφας ο χαιµανιτης λεγει

2. ποτερον ουςι ο κυριος εστιν ο διδασκων συ-

νεσιν και επιστηµην

3. τι γαρ µελει τω κυριω εαν συ ησχα τοις

εργοις αµεµπτος η ωφελεια οτι απλωσης την

οδον σου

4. η λογον σου ποιουµενος ελεγξει σε και συ-

νεισελευσεται σοι εις κρισιν

5. ποτερον ους η κακια σου εστιν πολλη ανα-

ϱιχµητοι δε σου εισιν αι αµαρτιαι

6. ηνεςυραζες δε τους αδελφους σου δια

κενης αµφιασιν δε γυµνων αφειλου

7. ουδε υδωρ διψωντας εποτισας αλλα πε-

ινωντων εστερησας ψωµον

8. εχαυµασας δε τινων προσωπον ωκισας δε

τους επι της γης

9. ςηρας δε εξαπεστειλας κενας ορφανους δε

εκακωσας

10. τοιγαρουν εκυκλωσαν σε παγιδες και

εσπουδασεν σε πολεµος εξαισιος

11. το ϕως σοι σκοτος απεβη κοιµηχεντα δε

υδωρ σε εκαλυψεν

12. µη ουςι ο τα υψηλα ναιων εφορα τους δε

υβρει ϕεροµενους εταπεινωσεν

13. και ειπας τι εγνω ο ισςυρος η κατα του

γνοφου κρινει

14. νεφη αποκρυφη αυτου και ους οραχησε-

ται και γυρον ουρανου διαπορευσεται

15. µη τριβον αιωνιον ϕυλαξεις ην επατησαν

ανδρες αδικοι

16. οι συνεληµφχησαν αωροι ποταµος επιρ-

ϱεων οι χεµελιοι αυτων

17. οι λεγοντες κυριος τι ποιησει ηµιν η τι επα-

ξεται ηµιν ο παντοκρατωρ

18. ος δε ενεπλησεν τους οικους αυτων αγα-

χων ϐουλη δε ασεβων πορρω απ αυτου

19. ιδοντες δικαιοι εγελασαν αµεµπτος δε

εµυκτηρισεν

20. ει µη ηφανισχη η υποστασις αυτων και το

καταλειµµα αυτων καταφαγεται πυρ

21. γενου δη σκληρος εαν υποµεινης ειτ ο

καρπος σου εσται εν αγαχοις

22. εκλαβε δε εκ στοµατος αυτου εξηγοριαν

και αναλαβε τα ϱηµατα αυτου εν καρδια σου

23. εαν δε επιστραφης και ταπεινωσης σεαυ-

τον εναντι κυριου πορρω εποιησας απο διαιτης

σου το αδικον

24. χηση επι ςωµατι εν πετρα και ως πετρα

ςειµαρρους ωφιρ

25. εσται ουν σου ο παντοκρατωρ ϐοηχος απο

εςχρων καχαρον δε αποδωσει σε ωσπερ αργυ-

ϱιον πεπυρωµενον

26. ειτα παρρησιασχηση εναντι κυριου ανα-

ϐλεψας εις τον ουρανον ιλαρως

27. ευξαµενου δε σου προς αυτον εισακουσε-

ται σου δωσει δε σοι αποδουναι τας ευςας

28. αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνης

επι δε οδοις σου εσται ϕεγγος

29. οτι εταπεινωσεν αυτον και ερεις υπερηφα-

νευσατο και κυφοντα οφχαλµοις σωσει

30. ϱυσεται αχωον και διασωχητι εν καχαραις

ςερσιν σου

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-job23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. και δη οιδα οτι εκ ςειρος µου η ελεγξις εστιν

και η ςειρ αυτου ϐαρεια γεγονεν επ εµω στε-

ναγµω

3. τις δ αρα γνοιη οτι ευροιµι αυτον και ελχοιµι

εις τελος

4. ειποιµι δε εµαυτου κριµα το δε στοµα µου

εµπλησαιµι ελεγςων

5. γνωην δε ϱηµατα α µοι ερει αισχοιµην δε

τινα µοι απαγγελει

6. και ει εν πολλη ισςυι επελευσεται µοι ειτα

εν απειλη µοι ου ςρησεται

7. αληχεια γαρ και ελεγςος παρ αυτου εξαγα-

γοι δε εις τελος το κριµα µου

8. εις γαρ πρωτα πορευσοµαι και ουκετι ειµι

τα δε επ εσςατοις τι οιδα

9. αριστερα ποιησαντος αυτου και ου κατε-

σςον περιβαλει δεξια και ουκ οψοµαι
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10. οιδεν γαρ ηδη οδον µου διεκρινεν δε µε

ωσπερ το ςρυσιον

11. εξελευσοµαι δε εν ενταλµασιν αυτου οδο-

υς γαρ αυτου εφυλαξα και ου µη εκκλινω

12. απο ενταλµατων αυτου και ου µη παρε-

λχω εν δε κολπω µου εκρυψα ϱηµατα αυτου

13. ει δε και αυτος εκρινεν ουτως τις εστιν ο

αντειπων αυτω ο γαρ αυτος ηχελησεν και επο-

ιησεν

15. επι τουτω απο προσωπου αυτου κατασπο-

υδασχω κατανοησω και πτοηχησοµαι εξ αυτου

16. κυριος δε εµαλακυνεν την καρδιαν µου ο

δε παντοκρατωρ εσπουδασεν µε

17. ου γαρ ηδειν οτι επελευσεται µοι σκοτος

προ προσωπου δε µου εκαλυψεν γνοφος

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-job24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 δια τι δε κυριον ελαχον ωραι

2. ασεβεις δε οριον υπερεβησαν ποιµνιον συν

ποιµενι αρπασαντες

3. υποζυγιον ορφανων απηγαγον και ϐουν

ςηρας ηνεςυρασαν

4. εξεκλιναν αδυνατους εξ οδου δικαιας οµο-

χυµαδον εκρυβησαν πραεις γης

5. απεβησαν δε ωσπερ ονοι εν αγρω υπερ εµου

εξελχοντες την εαυτων πραξιν ηδυνχη αυτω

αρτος εις νεωτερους

6. αγρον προ ωρας ουκ αυτων οντα εχερισαν

αδυνατοι δε αµπελωνας ασεβων αµισχι και ασι-

τι ηργασαντο

7. γυµνους πολλους εκοιµισαν ανευ ιµατιων

αµφιασιν δε ψυςης αυτων αφειλαντο

8. απο ψεκαδων ορεων υγραινονται παρα το

µη εςειν αυτους σκεπην πετραν περιεβαλοντο

9. ηρπασαν ορφανον απο µαστου εκπεπτωκο-

τα δε εταπεινωσαν

10. γυµνους δε εκοιµισαν αδικως πεινωντων

δε τον ψωµον αφειλαντο

11. εν στενοις αδικως ενηδρευσαν οδον δε δι-

καιαν ουκ ηδεισαν

12. οι εκ πολεως και οικων ιδιων εξεβαλλοντο

ψυςη δε νηπιων εστεναξεν µεγα αυτος δε δια τι

τουτων επισκοπην ου πεποιηται

13. επι γης οντων αυτων και ουκ επεγνωσαν

οδον δε δικαιοσυνης ουκ ηδεισαν ουδε ατραπο-

υς αυτης επορευχησαν

14. γνους δε αυτων τα εργα παρεδωκεν αυτο-

υς εις σκοτος και νυκτος εσται ως κλεπτης

15. και οφχαλµος µοιςου εφυλαξεν σκοτος

λεγων ου προσνοησει µε οφχαλµος και απο-

κρυβην προσωπου εχετο

16. διωρυξεν εν σκοτει οικιας ηµερας εσφρα-

γισαν εαυτους ουκ επεγνωσαν ϕως

17. οτι οµοχυµαδον το πρωι αυτοις σκια χα-

νατου οτι επιγνωσεται ταραςας σκιας χανατου

18. ελαφρος εστιν επι προσωπον υδατος κα-

ταραχειη η µερις αυτων επι γης

19. αναφανειη δε τα ϕυτα αυτων επι γης ξηρα

αγκαλιδα γαρ ορφανων ηρπασαν

20. ειτ ανεµνησχη αυτου η αµαρτια ωσπερ δε

οµιςλη δροσου αφανης εγενετο αποδοχειη δε

αυτω α επραξεν συντριβειη δε πας αδικος ισα

ξυλω ανιατω

21. στειραν γαρ ουκ ευ εποιησεν και γυναιον

ουκ ηλεησεν

22. χυµω δε κατεστρεψεν αδυνατους αναστας

τοιγαρουν ου µη πιστευση κατα της εαυτου Ϲωης

23. µαλακισχεις µη ελπιζετω υγιασχηναι αλ-

λα πεσειται νοσω

24. πολλους γαρ εκακωσεν το υψωµα αυ-

του εµαρανχη δε ωσπερ µολοςη εν καυµατι η

ωσπερ σταςυς απο καλαµης αυτοµατος αποπε-

σων

25. ει δε µη τις εστιν ο ϕαµενος ψευδη µε λε-

γειν και χησει εις ουδεν τα ϱηµατα µου

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-job25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 υπολαβων δε ϐαλδαδ ο σαυςιτης λεγει

2. τι γαρ προοιµιον η ϕοβος παρ αυτου ο ποιων

την συµπασαν εν υψιστω

3. µη γαρ τις υπολαβοι οτι εστιν παρελκυσις

πειραταις επι τινας δε ουκ επελευσεται ενεδρα

παρ αυτου

4. πως γαρ εσται δικαιος ϐροτος εναντι κυριου

η τις αν αποκαχαρισαι εαυτον γεννητος γυνα-

ικος
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5. ει σεληνη συντασσει και ουκ επιφαυσκει

αστρα δε ου καχαρα εναντιον αυτου

6. εα δε ανχρωπος σαπρια και υιος ανχρωπου

σκωληξ

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-job26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 υπολαβων δε ιωβ λεγει

2. τινι προσκεισαι η τινι µελλεις ϐοηχειν ποτε-

ϱον ους ω πολλη ισςυς και ω ϐραςιων κραταιος

εστιν

3. τινι συµβεβουλευσαι ους ω πασα σοφια η

τινι επακολουχησεις ους ω µεγιστη δυναµις

4. τινι ανηγγειλας ϱηµατα πνοη δε τινος εστιν

η εξελχουσα εκ σου

5. µη γιγαντες µαιωχησονται υποκατωχεν

υδατος και των γειτονων αυτου

6. γυµνος ο αδης επωπιον αυτου και ουκ εστιν

περιβολαιον τη απωλεια

7. εκτεινων ϐορεαν επ ουδεν κρεµαζων γην

επι ουδενος

8. δεσµευων υδωρ εν νεφελαις αυτου και ουκ

ερραγη νεφος υποκατω αυτου

9. ο κρατων προσωπον χρονου εκπεταζων επ

αυτον νεφος αυτου

10. προσταγµα εγυρωσεν επι προσωπον υδα-

τος µεςρι συντελειας ϕωτος µετα σκοτους

11. στυλοι ουρανου επετασχησαν και εξεστη-

σαν απο της επιτιµησεως αυτου

12. ισςυι κατεπαυσεν την χαλασσαν επιστηµη

δε ετρωσε το κητος

13. κλειχρα δε ουρανου δεδοικασιν αυτον

προσταγµατι δε εχανατωσεν δρακοντα αποστα-

την

14. ιδου ταυτα µερη οδου αυτου και επι ικ-

µαδα λογου ακουσοµεχα εν αυτω σχενος δε

ϐροντης αυτου τις οιδεν οποτε ποιησει

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-job27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 ετι δε προσχεις ιωβ ειπεν τω προοιµιω

2. Ϲη κυριος ος ουτω µε κεκρικεν και ο παντο-

κρατωρ ο πικρανας µου την ψυςην

3. η µην ετι της πνοης µου ενουσης πνευµα δε

χειον το περιον µοι εν ϱισιν

4. µη λαλησειν τα ςειλη µου ανοµα ουδε η

ψυςη µου µελετησει αδικα

5. µη µοι ειη δικαιους υµας αποφηναι εως αν

αποχανω ου γαρ απαλλαξω µου την ακακιαν

6. δικαιοσυνη δε προσεςων ου µη προωµαι ου

γαρ συνοιδα εµαυτω ατοπα πραξας

7. ου µην δε αλλα ειησαν οι εςχροι µου ωσπερ

η καταστροφη των ασεβων και οι επ εµε επανι-

στανοµενοι ωσπερ η απωλεια των παρανοµων

8. και τις γαρ εστιν ελπις ασεβει οτι επεςει

πεποιχως επι κυριον αρα σωχησεται

9. η την δεησιν αυτου εισακουσεται κυριος η

επελχουσης αυτω αναγκης

10. µη εςει τινα παρρησιαν εναντι αυτου η ως

επικαλεσαµενου αυτου εισακουσεται αυτου

11. αλλα δη αναγγελω υµιν τι εστιν εν ςειρι

κυριου α εστιν παρα παντοκρατορι ου ψευσοµαι

12. ιδου δη παντες οιδατε οτι κενα κενοις επι-

ϐαλλετε

13. αυτη η µερις ανχρωπου ασεβους παρα κυ-

ϱιου κτηµα δε δυναστων ελευσεται παρα παν-

τοκρατορος επ αυτους

14. εαν δε πολλοι γενωνται οι υιοι αυτου εις

σφαγην εσονται εαν δε και ανδρωχωσιν προ-

σαιτησουσιν

15. οι δε περιοντες αυτου εν χανατω τελευτη-

σουσιν ςηρας δε αυτων ουχεις ελεησει

16. εαν συναγαγη ωσπερ γην αργυριον ισα δε

πηλω ετοιµαση ςρυσιον

17. ταυτα παντα δικαιοι περιποιησονται τα δε

ςρηµατα αυτου αληχινοι καχεξουσιν

18. απεβη δε ο οικος αυτου ωσπερ σητες και

ωσπερ αραςνη

19. πλουσιος κοιµηχεις και ου προσχησει

οφχαλµους αυτου διηνοιξεν και ουκ εστιν

20. συνηντησαν αυτω ωσπερ υδωρ αι οδυναι

νυκτι δε υφειλατο αυτον γνοφος

21. αναληµψεται αυτον καυσων και απελευ-

σεται και λικµησει αυτον εκ του τοπου αυτου

22. και επιρριψει επ αυτον και ου ϕεισεται εκ

ςειρος αυτου ϕυγη ϕευξεται

23. κροτησει επ αυτου ςειρας αυτου και συριει

αυτον εκ του τοπου αυτου
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Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-job28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 εστιν γαρ αργυριω τοπος οχεν γινεται

τοπος δε ςρυσιω οχεν διηχειται

2. σιδηρος µεν γαρ εκ γης γινεται ςαλκος δε

ισα λιχω λατοµειται

3. ταξιν εχετο σκοτει και παν περας αυτος εξα-

κριβαζεται λιχος σκοτια και σκια χανατου

4. διακοπη ςειµαρρου απο κονιας οι δε επιλα-

νχανοµενοι οδον δικαιαν ησχενησαν εκ ϐρο-

των

5. γη εξ αυτης εξελευσεται αρτος υποκατω αυ-

της εστραφη ωσει πυρ

6. τοπος σαπφειρου οι λιχοι αυτης και ςωµα

ςρυσιον αυτω

7. τριβος ουκ εγνω αυτην πετεινον και ου πα-

ϱεβλεψεν αυτην οφχαλµος γυπος

8. ουκ επατησαν αυτην υιοι αλαζονων ου

παρηλχεν επ αυτης λεων

9. εν ακροτοµω εξετεινεν ςειρα αυτου κατε-

στρεψεν δε εκ ϱιζων ορη

10. δινας δε ποταµων ερρηξεν παν δε εντιµον

ειδεν µου ο οφχαλµος

11. ϐαχη δε ποταµων ανεκαλυψεν εδειξεν δε

εαυτου δυναµιν εις ϕως

12. η δε σοφια ποχεν ευρεχη ποιος δε τοπος

εστιν της επιστηµης

13. ουκ οιδεν ϐροτος οδον αυτης ουδε µη ευ-

ϱεχη εν ανχρωποις

14. αβυσσος ειπεν ουκ εστιν εν εµοι και χα-

λασσα ειπεν ουκ εστιν µετ εµου

15. ου δωσει συγκλεισµον αντ αυτης και ου

σταχησεται αργυριον ανταλλαγµα αυτης

16. και ου συµβασταςχησεται ςρυσιω ωφιρ εν

ονυςι τιµιω και σαπφειρω

17. ουκ ισωχησεται αυτη ςρυσιον και υαλος

και το αλλαγµα αυτης σκευη ςρυσα

18. µετεωρα και γαβις ου µνησχησεται και ελ-

κυσον σοφιαν υπερ τα εσωτατα

19. ουκ ισωχησεται αυτη τοπαζιον αιχιοπιας

ςρυσιω καχαρω ου συµβασταςχησεται

20. η δε σοφια ποχεν ευρεχη ποιος δε τοπος

εστιν της συνεσεως

21. λεληχεν παντα ανχρωπον και απο πετε-

ινων του ουρανου εκρυβη

22. η απωλεια και ο χανατος ειπαν ακηκο-

αµεν δε αυτης το κλεος

23. ο χεος ευ συνεστησεν αυτης την οδον αυ-

τος δε οιδεν τον τοπον αυτης

24. αυτος γαρ την υπ ουρανον πασαν εφορα

ειδως τα εν τη γη παντα α εποιησεν

25. ανεµων σταχµον υδατος τε µετρα

26. οτε εποιησεν ουτως υετον ηριχµησεν και

οδον εν τιναγµατι ϕωνας

27. τοτε ειδεν αυτην και εξηγησατο αυτην ετο-

ιµασας εξιςνιασεν

28. ειπεν δε ανχρωπω ιδου η χεοσεβεια εστιν

σοφια το δε απεςεσχαι απο κακων εστιν επι-

στηµη

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-job29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 ετι δε προσχεις ιωβ ειπεν τω προοιµιω

2. τις αν µε χειη κατα µηνα εµπροσχεν ηµερων

ων µε ο χεος εφυλαξεν

3. ως οτε ηυγει ο λυςνος αυτου υπερ κεφαλης

µου οτε τω ϕωτι αυτου επορευοµην εν σκοτει

4. οτε ηµην επιβριχων οδοις οτε ο χεος επι-

σκοπην εποιειτο του οικου µου

5. οτε ηµην υλωδης λιαν κυκλω δε µου οι

παιδες

6. οτε εςεοντο µου αι οδοι ϐουτυρω τα δε ορη

µου εςεοντο γαλακτι

7. οτε εξεπορευοµην ορχριος εν πολει εν δε

πλατειαις ετιχετο µου ο διφρος

8. ιδοντες µε νεανισκοι εκρυβησαν πρεσβυται

δε παντες εστησαν

9. αδροι δε επαυσαντο λαλουντες δακτυλον

επιχεντες επι στοµατι

10. οι δε ακουσαντες εµακαρισαν µε και

γλωσσα αυτων τω λαρυγγι αυτων εκολληχη

11. οτι ους ηκουσεν και εµακαρισεν µε

οφχαλµος δε ιδων µε εξεκλινεν

12. διεσωσα γαρ πτωςον εκ ςειρος δυναστου

και ορφανω ω ουκ ην ϐοηχος εβοηχησα

13. ευλογια απολλυµενου επ εµε ελχοι στοµα

δε ςηρας µε ευλογησεν
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14. δικαιοσυνην δε ενεδεδυκειν ηµφιασαµην

δε κριµα ισα διπλοιδι

15. οφχαλµος ηµην τυφλων πους δε ςωλων

16. εγω ηµην πατηρ αδυνατων δικην δε ην

ουκ ηδειν εξιςνιασα

17. συνετριψα δε µυλας αδικων εκ δε µεσου

των οδοντων αυτων αρπαγµα εξεσπασα

18. ειπα δε η ηλικια µου γηρασει ωσπερ στε-

λεςος ϕοινικος πολυν ςρονον ϐιωσω

19. η ϱιζα µου διηνοικται επι υδατος και δρο-

σος αυλισχησεται εν τω χερισµω µου

20. η δοξα µου καινη µετ εµου και το τοξον

µου εν ςειρι αυτου πορευσεται

21. εµου ακουσαντες προσεσςον εσιωπησαν

δε επι τη εµη ϐουλη

22. επι δε τω εµω ϱηµατι ου προσεχεντο περι-

ςαρεις δε εγινοντο οποταν αυτοις ελαλουν

23. ωσπερ γη διψωσα προσδεςοµενη τον υετον

ουτως ουτοι την εµην λαλιαν

24. εαν γελασω προς αυτους ου µη πιστευσω-

σιν και ϕως του προσωπου µου ουκ απεπιπτεν

25. εξελεξαµην οδον αυτων και εκαχισα αρ-

ςων και κατεσκηνουν ωσει ϐασιλευς εν µονο-

Ϲωνοις ον τροπον παχεινους παρακαλων

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-job30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 νυνι δε κατεγελασαν µου ελαςιστοι νυν

νουχετουσιν µε εν µερει ων εξουδενουν πα-

τερας αυτων ους ους ηγησαµην ειναι αξιους

κυνων των εµων νοµαδων

2. και γε ισςυς ςειρων αυτων ινα τι µοι επ αυ-

τους απωλετο συντελεια

3. εν ενδεια και λιµω αγονος οι ϕευγοντες

ανυδρον εςχες συνοςην και ταλαιπωριαν

4. οι περικλωντες αλιµα επι ηςουντι οιτινες

αλιµα ην αυτων τα σιτα ατιµοι δε και πεφαυ-

λισµενοι ενδεεις παντος αγαχου οι και ϱιζας

ξυλων εµασωντο υπο λιµου µεγαλου

5. επανεστησαν µοι κλεπται

6. ων οι οικοι αυτων ησαν τρωγλαι πετρων

7. ανα µεσον ευηςων ϐοησονται οι υπο ϕρυ-

γανα αγρια διητωντο

8. αφρονων υιοι και ατιµων ονοµα και κλεος

εσβεσµενον απο γης

9. νυνι δε κιχαρα εγω ειµι αυτων και εµε

χρυληµα εςουσιν

10. εβδελυξαντο δε µε αποσταντες µακραν

απο δε προσωπου µου ουκ εφεισαντο πτυελον

11. ανοιξας γαρ ϕαρετραν αυτου εκακωσεν µε

και ςαλινον του προσωπου µου εξαπεστειλαν

12. επι δεξιων ϐλαστου επανεστησαν ποδα

αυτων εξετειναν και ωδοποιησαν επ εµε τριβους

απωλειας αυτων

13. εξετριβησαν τριβοι µου εξεδυσεν γαρ µου

την στολην

14. ϐελεσιν αυτου κατηκοντισεν µε κεςρηται

µοι ως ϐουλεται εν οδυναις πεφυρµαι

15. επιστρεφονται δε µου αι οδυναι ωςετο µου

η ελπις ωσπερ πνευµα και ωσπερ νεφος η σωτη-

ϱια µου

16. και νυν επ εµε εκςυχησεται η ψυςη µου

εςουσιν δε µε ηµεραι οδυνων

17. νυκτι δε µου τα οστα συγκεκαυται τα δε

νευρα µου διαλελυται

18. εν πολλη ισςυι επελαβετο µου της στολης

ωσπερ το περιστοµιον του ςιτωνος µου περιε-

σςεν µε

19. ηγησαι δε µε ισα πηλω εν γη και σποδω

µου η µερις

20. κεκραγα δε προς σε και ουκ εισακουεις

µου εστησαν και κατενοησαν µε

21. επεβης δε µοι ανελεηµονως ςειρι κραταια

µε εµαστιγωσας

22. εταξας δε µε εν οδυναις και απερριψας µε

απο σωτηριας

23. οιδα γαρ οτι χανατος µε εκτριψει οικια γαρ

παντι χνητω γη

24. ει γαρ οφελον δυναιµην εµαυτον ςειρωσα-

σχαι η δεηχεις γε ετερου και ποιησει µοι τουτο

25. εγω δε επι παντι αδυνατω εκλαυσα εστε-

ναξα δε ιδων ανδρα εν αναγκαις

26. εγω δε επεςων αγαχοις ιδου συνηντησαν

µοι µαλλον ηµεραι κακων

27. η κοιλια µου εξεζεσεν και ου σιωπησεται

προεφχασαν µε ηµεραι πτωςειας

28. στενων πεπορευµαι ανευ ϕιµου εστηκα δε

εν εκκλησια κεκραγως
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29. αδελφος γεγονα σειρηνων εταιρος δε

στρουχων

30. το δε δερµα µου εσκοτωται µεγαλως τα δε

οστα µου απο καυµατος

31. απεβη δε εις παχος µου η κιχαρα ο δε

ψαλµος µου εις κλαυχµον εµοι

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-job31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 διαχηκην εχεµην τοις οφχαλµοις µου

και ου συνησω επι παρχενον

2. και τι εµερισεν ο χεος απανωχεν και κλη-

ϱονοµια ικανου εξ υψιστων

3. ουςι απωλεια τω αδικω και απαλλοτριωσις

τοις ποιουσιν ανοµιαν

4. ουςι αυτος οψεται οδον µου και παντα τα

διαβηµατα µου εξαριχµησεται

5. ει δε ηµην πεπορευµενος µετα γελοιαστων

ει δε και εσπουδασεν ο πους µου εις δολον

6. ισταιη µε αρα εν Ϲυγω δικαιω οιδεν δε ο

κυριος την ακακιαν µου

7. ει εξεκλινεν ο πους µου εκ της οδου ει δε

και τω οφχαλµω επηκολουχησεν η καρδια µου

ει δε και ταις ςερσιν µου ηψαµην δωρων

8. σπειραιµι αρα και αλλοι ϕαγοισαν αρριζος

δε γενοιµην επι γης

9. ει εξηκολουχησεν η καρδια µου γυναικι

ανδρος ετερου ει και εγκαχετος εγενοµην επι

χυραις αυτης

10. αρεσαι αρα και η γυνη µου ετερω τα δε

νηπια µου ταπεινωχειη

11. χυµος γαρ οργης ακατασςετος το µιαναι

ανδρος γυναικα

12. πυρ γαρ εστιν καιοµενον επι παντων των

µερων ου δ αν επελχη εκ ϱιζων απωλεσεν

13. ει δε και εφαυλισα κριµα χεραποντος µου

η χεραπαινης κρινοµενων αυτων προς µε

14. τι γαρ ποιησω εαν ετασιν µου ποιησηται

ο κυριος εαν δε και επισκοπην τινα αποκρισιν

ποιησοµαι

15. ποτερον ους ως και εγω εγενοµην εν γα-

στρι και εκεινοι γεγονασιν γεγοναµεν δε εν τη

αυτη κοιλια

16. αδυνατοι δε ςρειαν ην ποτ ειςον ουκ απε-

τυςον ςηρας δε τον οφχαλµον ουκ εξετηξα

17. ει δε και τον ψωµον µου εφαγον µονος και

ουςι ορφανω µετεδωκα

18. οτι εκ νεοτητος µου εξετρεφον ως πατηρ

και εκ γαστρος µητρος µου ωδηγησα

19. ει δε και υπερειδον γυµνον απολλυµενον

και ουκ ηµφιασα

20. αδυνατοι δε ει µη ευλογησαν µε απο δε

κουρας αµνων µου εχερµανχησαν οι ωµοι αυ-

των

21. ει επηρα ορφανω ςειρα πεποιχως οτι

πολλη µοι ϐοηχεια περιεστιν

22. αποσταιη αρα ο ωµος µου απο της κλε-

ιδος ο δε ϐραςιων µου απο του αγκωνος µου

συντριβειη

23. ϕοβος γαρ κυριου συνεσςεν µε και απο

του ληµµατος αυτου ους υποισω

24. ει εταξα ςρυσιον ισςυν µου ει δε και λιχω

πολυτελει επεποιχησα

25. ει δε και ευφρανχην πολλου πλουτου µοι

γενοµενου ει δε και επ αναριχµητοις εχεµην

ςειρα µου

26. η ους ορω µεν ηλιον τον επιφαυσκοντα

εκλειποντα σεληνην δε ϕχινουσαν ου γαρ επ

αυτοις εστιν

27. και ει ηπατηχη λαχρα η καρδια µου ει δε

και ςειρα µου επιχεις επι στοµατι µου εφιλησα

28. και τουτο µοι αρα ανοµια η µεγιστη λογι-

σχειη οτι εψευσαµην εναντιον κυριου του υψ-

ιστου

29. ει δε και επιςαρης εγενοµην πτωµατι

εςχρων µου και ειπεν η καρδια µου ευγε

30. ακουσαι αρα το ους µου την καταραν µου

χρυληχειην δε αρα υπο λαου µου κακουµενος

31. ει δε και πολλακις ειπον αι χεραπαιναι

µου τις αν δωη ηµιν των σαρκων αυτου πλη-

σχηναι λιαν µου ςρηστου οντος

32. εξω δε ουκ ηυλιζετο ξενος η δε χυρα µου

παντι ελχοντι ανεωκτο

33. ει δε και αµαρτων ακουσιως εκρυψα την

αµαρτιαν µου

34. ου γαρ διετραπην πολυοςλιαν πληχους

του µη εξαγορευσαι ενωπιον αυτων ει δε και

ειασα αδυνατον εξελχειν χυραν µου κολπω

κενω
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35. τις δωη ακουοντα µου ςειρα δε κυριου ει

µη εδεδοικειν συγγραφην δε ην ειςον κατα τινος

36. επ ωµοις αν περιχεµενος στεφανον ανε-

γινωσκον

37. και ει µη ϱηξας αυτην απεδωκα ουχεν

λαβων παρα ςρεοφειλετου

38. ει επ εµοι ποτε η γη εστεναξεν ει δε και οι

αυλακες αυτης εκλαυσαν οµοχυµαδον

39. ει δε και την ισςυν αυτης εφαγον µονος

ανευ τιµης ει δε και ψυςην κυριου της γης εκ-

ϐαλων ελυπησα

40. αντι πυρου αρα εξελχοι µοι κνιδη αντι δε

κριχης ϐατος και επαυσατο ιωβ ϱηµασιν

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-job32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 ησυςασαν δε και οι τρεις ϕιλοι αυτου

ετι αντειπειν ιωβ ην γαρ ιωβ δικαιος εναντιον

αυτων

2. ωργισχη δε ελιους ο του ϐαραςιηλ ο ϐουζι-

της εκ της συγγενειας ϱαµ της αυσιτιδος ςωρας

ωργισχη δε τω ιωβ σφοδρα διοτι απεφηνεν εαυ-

τον δικαιον εναντιον κυριου

3. και κατα των τριων δε ϕιλων ωργισχη σφο-

δρα διοτι ουκ ηδυνηχησαν αποκριχηναι αντι-

χετα ιωβ και εχεντο αυτον ειναι ασεβη

4. ελιους δε υπεµεινεν δουναι αποκρισιν ιωβ

οτι πρεσβυτεροι αυτου εισιν ηµεραις

5. και ειδεν ελιους οτι ουκ εστιν αποκρισις εν

στοµατι των τριων ανδρων και εχυµωχη οργη

αυτου

6. υπολαβων δε ελιους ο του ϐαραςιηλ ο ϐο-

υζιτης ειπεν νεωτερος µεν ειµι τω ςρονω υµεις

δε εστε πρεσβυτεροι διο ησυςασα ϕοβηχεις του

υµιν αναγγειλαι την εµαυτου επιστηµην

7. ειπα δε οτι ο ςρονος εστιν ο λαλων εν πολ-

λοις δε ετεσιν οιδασιν σοφιαν

8. αλλα πνευµα εστιν εν ϐροτοις πνοη δε παν-

τοκρατορος εστιν η διδασκουσα

9. ους οι πολυςρονιοι εισιν σοφοι ουδ οι γε-

ϱοντες οιδασιν κριµα

10. διο ειπα ακουσατε µου και αναγγελω υµιν

α οιδα

11. ενωτιζεσχε µου τα ϱηµατα ερω γαρ υµων

ακουοντων αςρι ου ετασητε λογους

12. και µεςρι υµων συνησω και ιδου ουκ ην τω

ιωβ ελεγςων ανταποκρινοµενος ϱηµατα αυτου

εξ υµων

13. ινα µη ειπητε ευροµεν σοφιαν κυριω προ-

σχεµενοι

14. ανχρωπω δε επετρεψατε λαλησαι τοιαυτα

ϱηµατα

15. επτοηχησαν ουκ απεκριχησαν ετι επαλα-

ιωσαν εξ αυτων λογους

16. υπεµεινα ου γαρ ελαλησαν οτι εστησαν

ουκ απεκριχησαν

17. υπολαβων δε ελιους λεγει

18. παλιν λαλησω πληρης γαρ ειµι ϱηµατων

ολεκει γαρ µε το πνευµα της γαστρος

19. η δε γαστηρ µου ωσπερ ασκος γλευκους

Ϲεων δεδεµενος η ωσπερ ϕυσητηρ ςαλκεως ερ-

ϱηγως

20. λαλησω ινα αναπαυσωµαι ανοιξας τα ςε-

ιλη

21. ανχρωπον γαρ ου µη αισςυνχω αλλα µην

ουδε ϐροτον ου µη εντραπω

22. ου γαρ επισταµαι χαυµασαι προσωπον ει

δε µη και εµε σητες εδονται

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-job33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 ου µην δε αλλα ακουσον ιωβ τα ϱηµατα

µου και λαλιαν ενωτιζου µου

2. ιδου γαρ ηνοιξα το στοµα µου και ελαλησεν

η γλωσσα µου

3. καχαρα µου η καρδια ϱηµασιν συνεσις δε

ςειλεων µου καχαρα νοησει

4. πνευµα χειον το ποιησαν µε πνοη δε παν-

τοκρατορος η διδασκουσα µε

5. εαν δυνη δος µοι αποκρισιν προς ταυτα υπο-

µεινον στηχι κατ εµε και εγω κατα σε

6. εκ πηλου διηρτισαι συ ως και εγω εκ του

αυτου διηρτισµεχα

7. ους ο ϕοβος µου σε στροβησει ουδε η ςειρ

µου ϐαρεια εσται επι σοι

8. πλην ειπας εν ωσιν µου ϕωνην ϱηµατων

σου ακηκοα

9. διοτι λεγεις καχαρος ειµι ους αµαρτων

αµεµπτος δε ειµι ου γαρ ηνοµησα
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10. µεµψιν δε κατ εµου ευρεν ηγηται δε µε

ωσπερ υπεναντιον

11. εχετο δε εν ξυλω τον ποδα µου εφυλαξεν

δε µου πασας τας οδους

12. πως γαρ λεγεις δικαιος ειµι και ουκ επα-

κηκοεν µου αιωνιος γαρ εστιν ο επανω ϐροτων

13. λεγεις δε δια τι της δικης µου ουκ επακη-

κοεν παν ϱηµα

14. εν γαρ τω απαξ λαλησαι ο κυριος εν δε

τω δευτερω ενυπνιον

15. η εν µελετη νυκτερινη ως οταν επιπιπτη

δεινος ϕοβος επ ανχρωπους επι νυσταγµατων

επι κοιτης

16. τοτε ανακαλυπτει νουν ανχρωπων εν ειδε-

σιν ϕοβου τοιουτοις αυτους εξεφοβησεν

17. αποστρεψαι ανχρωπον εξ αδικιας το δε

σωµα αυτου απο πτωµατος ερρυσατο

18. εφεισατο δε της ψυςης αυτου απο χανατου

και µη πεσειν αυτον εν πολεµω

19. παλιν δε ηλεγξεν αυτον εν µαλακια επι

κοιτης και πληχος οστων αυτου εναρκησεν

20. παν δε ϐρωτον σιτου ου µη δυνηται προσ-

δεξασχαι και η ψυςη αυτου ϐρωσιν επιχυµησει

21. εως αν σαπωσιν αυτου αι σαρκες και απο-

δειξη τα οστα αυτου κενα

22. ηγγισεν δε εις χανατον η ψυςη αυτου η δε

Ϲωη αυτου εν αδη

23. εαν ωσιν ςιλιοι αγγελοι χανατηφοροι εις

αυτων ου µη τρωση αυτον εαν νοηση τη καρ-

δια επιστραφηναι επι κυριον αναγγειλη δε

ανχρωπω την εαυτου µεµψιν την δε ανοιαν αυ-

του δειξη

24. ανχεξεται του µη πεσειν αυτον εις χανατον

ανανεωσει δε αυτου το σωµα ωσπερ αλοιφην

επι τοιςου τα δε οστα αυτου εµπλησει µυελου

25. απαλυνει δε αυτου τας σαρκας ωσπερ

νηπιου αποκαταστησει δε αυτον ανδρωχεντα εν

ανχρωποις

26. ευξαµενος δε προς κυριον και δεκτα αυτω

εσται εισελευσεται δε προσωπω καχαρω συν

εξηγορια αποδωσει δε ανχρωποις δικαιοσυνην

27. ειτα τοτε αποµεµψεται ανχρωπος αυτος

εαυτω λεγων οια συνετελουν και ουκ αξια ητα-

σεν µε ων ηµαρτον

28. σωσον ψυςην µου του µη ελχειν εις δια-

ϕχοραν και η Ϲωη µου ϕως οψεται

29. ιδου παντα ταυτα εργαται ο ισςυρος οδους

τρεις µετα ανδρος

30. αλλ ερρυσατο την ψυςην µου εκ χανατου

ινα η Ϲωη µου εν ϕωτι αινη αυτον

31. ενωτιζου ιωβ και ακουε µου κωφευσον και

εγω ειµι λαλησω

32. ει εισιν λογοι αποκριχητι µοι λαλησον

χελω γαρ δικαιωχηναι σε

33. ει µη συ ακουσον µου κωφευσον και δι-

δαξω σε σοφιαν

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-job34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 υπολαβων δε ελιους λεγει

2. ακουσατε µου σοφοι επισταµενοι ενωτιζεσχε

το καλον

3. οτι ους λογους δοκιµαζει και λαρυγξ γευ-

εται ϐρωσιν

4. κρισιν ελωµεχα εαυτοις γνωµεν ανα µεσον

εαυτων ο τι καλον

5. οτι ειρηκεν ιωβ δικαιος ειµι ο κυριος απηλ-

λαξεν µου το κριµα

6. εψευσατο δε τω κριµατι µου ϐιαιον το ϐελος

µου ανευ αδικιας

7. τις ανηρ ωσπερ ιωβ πινων µυκτηρισµον

ωσπερ υδωρ

8. ους αµαρτων ουδε ασεβησας η οδου κο-

ινωνησας µετα ποιουντων τα ανοµα του πορευ-

χηναι µετα ασεβων

9. µη γαρ ειπης οτι ουκ εσται επισκοπη ανδρος

και επισκοπη αυτω παρα κυριου

10. διο συνετοι καρδιας ακουσατε µου µη µοι

ειη εναντι κυριου ασεβησαι και εναντι παντο-

κρατορος ταραξαι το δικαιον

11. αλλα αποδιδοι ανχρωπω καχα ποιει εκα-

στος αυτων και εν τριβω ανδρος ευρησει αυτον

12. οιη δε τον κυριον ατοπα ποιησειν η ο παν-

τοκρατωρ ταραξει κρισιν

13. ος εποιησεν την γην τις δε εστιν ο ποιων

την υπ ουρανον και τα ενοντα παντα

14. ει γαρ ϐουλοιτο συνεςειν και το πνευµα

παρ αυτω κατασςειν

15. τελευτησει πασα σαρξ οµοχυµαδον πας δε

ϐροτος εις γην απελευσεται οχεν και επλασχη
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16. ει δε µη νουχετη ακουε ταυτα ενωτιζου

ϕωνην ϱηµατων

17. ιδε συ τον µισουντα ανοµα και τον ολλυν-

τα τους πονηρους οντα αιωνιον δικαιον

18. ασεβης ο λεγων ϐασιλει παρανοµεις ασε-

ϐεστατε τοις αρςουσιν

19. ος ουκ επησςυνχη προσωπον εντιµου ουδε

οιδεν τιµην χεσχαι αδροις χαυµασχηναι προ-

σωπα αυτων

20. κενα δε αυτοις αποβησεται το κεκραγεναι

και δεισχαι ανδρος εςρησαντο γαρ παρανοµως

εκκλινοµενων αδυνατων

21. αυτος γαρ ορατης εστιν εργων ανχρωπων

λεληχεν δε αυτον ουδεν ων πρασσουσιν

22. ουδε εσται τοπος του κρυβηναι τους ποιο-

υντας τα ανοµα

23. οτι ουκ επ ανδρα χησει ετι ο γαρ κυριος

παντας εφορα

24. ο καταλαµβανων ανεξιςνιαστα ενδοξα τε

και εξαισια ων ουκ εστιν αριχµος

25. ο γνωριζων αυτων τα εργα και στρεψει

νυκτα και ταπεινωχησονται

26. εσβεσεν δε ασεβεις ορατοι δε εναντιον αυ-

του

27. οτι εξεκλιναν εκ νοµου χεου δικαιωµατα

δε αυτου ουκ επεγνωσαν

28. του επαγαγειν επ αυτον κραυγην πενητος

και κραυγην πτωςων εισακουσεται

29. και αυτος ησυςιαν παρεξει και τις καταδι-

κασεται και κρυψει προσωπον και τις οψεται

αυτον και κατα εχνους και κατα ανχρωπου

οµου

30. ϐασιλευων ανχρωπον υποκριτην απο δυ-

σκολιας λαου

31. οτι προς τον ισςυρον ο λεγων ειληφα ουκ

ενεςυρασω

32. ανευ εµαυτου οψοµαι συ δειξον µοι ει αδι-

κιαν ηργασαµην ου µη προσχησω

33. µη παρα σου αποτεισει αυτην οτι απωση

οτι συ εκλεξη και ουκ εγω και τι εγνως λαλησον

34. διο συνετοι καρδιας ερουσιν ταυτα ανηρ

δε σοφος ακηκοεν µου το ϱηµα

35. ιωβ δε ουκ εν συνεσει ελαλησεν τα δε

ϱηµατα αυτου ουκ εν επιστηµη

36. ου µην δε αλλα µαχε ιωβ µη δως ετι αν-

ταποκρισιν ωσπερ οι αφρονες

37. ινα µη προσχωµεν εφ αµαρτιαις ηµων

ανοµια δε εφ ηµιν λογισχησεται πολλα λαλο-

υντων ϱηµατα εναντιον του κυριου

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-job35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 υπολαβων δε ελιους λεγει

2. τι τουτο ηγησω εν κρισει συ τις ει οτι ειπας

δικαιος ειµι εναντι κυριου

3. η ερεις τι ποιησω αµαρτων

4. εγω σοι δωσω αποκρισιν και τοις τρισιν ϕι-

λοις σου

5. αναβλεψον εις τον ουρανον και ιδε κατα-

µαχε δε νεφη ως υψηλα απο σου

6. ει ηµαρτες τι πραξεις ει δε και πολλα

ηνοµησας τι δυνασαι ποιησαι

7. επει δε ουν δικαιος ει τι δωσεις αυτω η τι εκ

ςειρος σου ληµψεται

8. ανδρι τω οµοιω σου η ασεβεια σου και υιω

ανχρωπου η δικαιοσυνη σου

9. απο πληχους συκοφαντουµενοι κεκραξον-

ται ϐοησονται απο ϐραςιονος πολλων

10. και ουκ ειπεν που εστιν ο χεος ο ποιησας

µε ο κατατασσων ϕυλακας νυκτερινας

11. ο διοριζων µε απο τετραποδων γης απο δε

πετεινων ουρανου

12. εκει κεκραξονται και ου µη εισακουση και

απο υβρεως πονηρων

13. ατοπα γαρ ου ϐουλεται ο κυριος ιδειν αυ-

τος γαρ ο παντοκρατωρ ορατης εστιν

14. των συντελουντων τα ανοµα και σωσει µε

κριχητι δε εναντιον αυτου ει δυνασαι αινεσαι

αυτον ως εστιν

15. και νυν οτι ουκ εστιν επισκεπτοµενος ορ-

γην αυτου και ουκ εγνω παραπτωµατι σφοδρα

16. και ιωβ µαταιως ανοιγει το στοµα αυτου εν

αγνωσια ϱηµατα ϐαρυνει

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-job36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 προσχεις δε ελιους ετι λεγει
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2. µεινον µε µικρον ετι ινα διδαξω σε ετι γαρ

εν εµοι εστιν λεξις

3. αναλαβων την επιστηµην µου µακραν ερ-

γοις δε µου δικαια ερω

4. επ αληχειας και ουκ αδικα ϱηµατα αδικως

συνιεις

5. γιγνωσκε δε οτι ο κυριος ου µη αποποιηση-

ται τον ακακον δυνατος ισςυι καρδιας

6. ασεβη ου µη Ϲωοποιησει και κριµα πτωςων

δωσει

7. ουκ αφελει απο δικαιου οφχαλµους αυτου

και µετα ϐασιλεων εις χρονον και καχιει αυτο-

υς εις νεικος και υψωχησονται

8. και ει πεπεδηµενοι εν ςειροπεδαις συσςεχη-

σονται εν σςοινιοις πενιας

9. και αναγγελει αυτοις τα εργα αυτων και τα

παραπτωµατα αυτων οτι ισςυσουσιν

10. αλλα του δικαιου εισακουσεται και ειπεν

οτι επιστραφησονται εξ αδικιας

11. εαν ακουσωσιν και δουλευσωσιν συντελε-

σουσιν τας ηµερας αυτων εν αγαχοις και τα ετη

αυτων εν ευπρεπειαις

12. ασεβεις δε ου διασωζει παρα το µη ϐουλε-

σχαι ειδεναι αυτους τον κυριον και διοτι νουχε-

τουµενοι ανηκοοι ησαν

13. και υποκριται καρδια ταξουσιν χυµον ου

ϐοησονται οτι εδησεν αυτους

14. αποχανοι τοινυν εν νεοτητι η ψυςη αυτων

η δε Ϲωη αυτων τιτρωσκοµενη υπο αγγελων

15. ανχ ων εχλιψαν ασχενη και αδυνατον

κριµα δε πραεων εκχησει

16. και προσετι ηπατησεν σε εκ στοµατος

εςχρου αβυσσος καταςυσις υποκατω αυτης και

κατεβη τραπεζα σου πληρης πιοτητος

17. ους υστερησει δε απο δικαιων κριµα

18. χυµος δε επ ασεβεις εσται δι ασεβειαν

δωρων ων εδεςοντο επ αδικιαις

19. µη σε εκκλινατω εκων ο νους δεησεως

εν αναγκη οντων αδυνατων και παντας τους

κραταιουντας ισςυν

20. µη εξελκυσης την νυκτα του αναβηναι λα-

ους αντ αυτων

21. αλλα ϕυλαξαι µη πραξης ατοπα επι το-

υτον γαρ εξειλω απο πτωςειας

22. ιδου ο ισςυρος κραταιωσει εν ισςυι αυτου

τις γαρ εστιν κατ αυτον δυναστης

23. τις δε εστιν ο εταζων αυτου τα εργα η τις ο

ειπας επραξεν αδικα

24. µνησχητι οτι µεγαλα εστιν αυτου τα εργα

ων ηρξαν ανδρες

25. πας ανχρωπος ειδεν εν εαυτω οσοι τιτρω-

σκοµενοι εισιν ϐροτοι

26. ιδου ο ισςυρος πολυς και ου γνωσοµεχα

αριχµος ετων αυτου και απεραντος

27. αριχµηται δε αυτω σταγονες υετου και επι-

ςυχησονται υετω εις νεφελην

28. επι τουτοις πασιν ουκ εξισταται σου η

διανοια ουδε διαλλασσεται σου η καρδια απο

σωµατος

29. και εαν συνη απεκτασεις νεφελης ισοτητα

σκηνης αυτου

30. ιδου εκτεινει επ αυτον ηδω και ϱιζωµατα

της χαλασσης εκαλυψεν

31. εν γαρ αυτοις κρινει λαους δωσει τροφην

τω ισςυοντι

32. επι ςειρων εκαλυψεν ϕως και ενετειλατο

περι αυτης εν απαντωντι

33. αναγγελει περι αυτου ϕιλον αυτου κτησις

και περι αδικιας

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-job37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 και ταυτης εταραςχη η καρδια µου και

απερρυη εκ του τοπου αυτης

2. ακουε ακοην εν οργη χυµου κυριου και µε-

λετη εκ στοµατος αυτου εξελευσεται

3. υποκατω παντος του ουρανου αρςη αυτου

και το ϕως αυτου επι πτερυγων της γης

4. οπισω αυτου ϐοησεται ϕωνη ϐροντησει εν

ϕωνη υβρεως αυτου και ουκ ανταλλαξει αυτο-

υς οτι ακουσει ϕωνην αυτου

5. ϐροντησει ο ισςυρος εν ϕωνη αυτου χαυµα-

σια εποιησεν γαρ µεγαλα α ουκ ηδειµεν

6. συντασσων ςιονι γινου επι της γης και ςε-

ιµων υετος και ςειµων υετων δυναστειας αυτου

7. εν ςειρι παντος ανχρωπου κατασφραγιζει

ινα γνω πας ανχρωπος την εαυτου ασχενειαν
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8. εισηλχεν δε χηρια υπο σκεπην ησυςασαν

δε επι κοιτης

9. εκ ταµιειων επερςονται διναι απο δε ακρω-

τηριων ψυςος

10. και απο πνοης ισςυρου δωσει παγος οια-

κιζει δε το υδωρ ως εαν ϐουληται

11. και εκλεκτον καταπλασσει νεφελη δια-

σκορπιει νεφος ϕως αυτου

12. και αυτος κυκλωµατα διαστρεψει εν χε-

εβουλαχω εις εργα αυτων παντα οσα αν εντε-

ιληται αυτοις ταυτα συντετακται παρ αυτου επι

της γης

13. εαν εις παιδειαν εαν εις την γην αυτου εαν

εις ελεος ευρησει αυτον

14. ενωτιζου ταυτα ιωβ στηχι νουχετου δυνα-

µιν κυριου

15. οιδαµεν οτι ο χεος εχετο εργα αυτου ϕως

ποιησας εκ σκοτους

16. επισταται δε διακρισιν νεφων εξαισια δε

πτωµατα πονηρων

17. σου δε η στολη χερµη ησυςαζεται δε επι

της γης

18. στερεωσεις µετ αυτου εις παλαιωµατα

ισςυραι ως ορασις επιςυσεως

19. δια τι διδαξον µε τι ερουµεν αυτω και παυ-

σωµεχα πολλα λεγοντες

20. µη ϐιβλος η γραµµατευς µοι παρεστηκεν

ινα ανχρωπον εστηκως κατασιωπησω

21. πασιν δ ους ορατον το ϕως τηλαυγες εστιν

εν τοις παλαιωµασιν ωσπερ το παρ αυτου επι

νεφων

22. απο ϐορρα νεφη ςρυσαυγουντα επι τουτοις

µεγαλη η δοξα και τιµη παντοκρατορος

23. και ους ευρισκοµεν αλλον οµοιον τη ισςυι

αυτου ο τα δικαια κρινων ουκ οιει επακουειν

αυτον

24. διο ϕοβηχησονται αυτον οι ανχρωποι ϕο-

ϐηχησονται δε αυτον και οι σοφοι καρδια

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
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38 µετα δε το παυσασχαι ελιουν της λεξεως

ειπεν ο κυριος τω ιωβ δια λαιλαπος και νεφων

2. τις ουτος ο κρυπτων µε ϐουλην συνεςων δε

ϱηµατα εν καρδια εµε δε οιεται κρυπτειν

3. Ϲωσαι ωσπερ ανηρ την οσφυν σου ερωτησω

δε σε συ δε µοι αποκριχητι

4. που ης εν τω χεµελιουν µε την γην απαγγε-

ιλον δε µοι ει επιστη συνεσιν

5. τις εχετο τα µετρα αυτης ει οιδας η τις ο

επαγαγων σπαρτιον επ αυτης

6. επι τινος οι κρικοι αυτης πεπηγασιν τις δε

εστιν ο ϐαλων λιχον γωνιαιον επ αυτης

7. οτε εγενηχησαν αστρα ηνεσαν µε ϕωνη µε-

γαλη παντες αγγελοι µου

8. εφραξα δε χαλασσαν πυλαις οτε εµαιµασ-

σεν εκ κοιλιας µητρος αυτης εκπορευοµενη

9. εχεµην δε αυτη νεφος αµφιασιν οµιςλη δε

αυτην εσπαργανωσα

10. εχεµην δε αυτη ορια περιχεις κλειχρα και

πυλας

11. ειπα δε αυτη µεςρι τουτου ελευση και ους

υπερβηση αλλ εν σεαυτη συντριβησεται σου τα

κυµατα

12. η επι σου συντεταςα ϕεγγος πρωινον εωσ-

ϕορος δε ειδεν την εαυτου ταξιν

13. επιλαβεσχαι πτερυγων γης εκτιναξαι ασε-

ϐεις εξ αυτης

14. η συ λαβων γην πηλον επλασας Ϲωον και

λαλητον αυτον εχου επι γης

15. αφειλας δε απο ασεβων το ϕως ϐραςιονα

δε υπερηφανων συνετριψας

16. ηλχες δε επι πηγην χαλασσης εν δε ιςνε-

σιν αβυσσου περιεπατησας

17. ανοιγονται δε σοι ϕοβω πυλαι χανατου

πυλωροι δε αδου ιδοντες σε επτηξαν

18. νενουχετησαι δε το ευρος της υπ ουρανον

αναγγειλον δη µοι ποση τις εστιν

19. ποια δε γη αυλιζεται το ϕως σκοτους δε

ποιος ο τοπος

20. ει αγαγοις µε εις ορια αυτων ει δε και επι-

στασαι τριβους αυτων

21. οιδα αρα οτι τοτε γεγεννησαι αριχµος δε

ετων σου πολυς

22. ηλχες δε επι χησαυρους ςιονος χησαυρο-

υς δε ςαλαζης εορακας

23. αποκειται δε σοι εις ωραν εςχρων εις ηµε-

ϱαν πολεµου και µαςης
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24. ποχεν δε εκπορευεται παςνη η διασκεδαν-

νυται νοτος εις την υπ ουρανον

25. τις δε ητοιµασεν υετω λαβρω ϱυσιν οδον

δε κυδοιµων

26. του υετισαι επι γην ου ουκ ανηρ ερηµον

ου ους υπαρςει ανχρωπος εν αυτη

27. του ςορτασαι αβατον και αοικητον και του

εκβλαστησαι εξοδον ςλοης

28. τις εστιν υετου πατηρ τις δε εστιν ο τετοκως

ϐωλους δροσου

29. εκ γαστρος δε τινος εκπορευεται ο κρυ-

σταλλος παςνην δε εν ουρανω τις τετοκεν

30. η καταβαινει ωσπερ υδωρ ϱεον προσωπον

δε αβυσσου τις επηξεν

31. συνηκας δε δεσµον πλειαδος και ϕραγµον

ωριωνος ηνοιξας

32. η διανοιξεις µαζουρωχ εν καιρω αυτου και

εσπερον επι κοµης αυτου αξεις αυτα

33. επιστασαι δε τροπας ουρανου η τα υπ

ουρανον οµοχυµαδον γινοµενα

34. καλεσεις δε νεφος ϕωνη και τροµω υδατος

λαβρω υπακουσεται σου

35. αποστελεις δε κεραυνους και πορευσονται

ερουσιν δε σοι τι εστιν

36. τις δε εδωκεν γυναιξιν υφασµατος σοφιαν

η ποικιλτικην επιστηµην

37. τις δε ο αριχµων νεφη σοφια ουρανον δε

εις γην εκλινεν

38. κεςυται δε ωσπερ γη κονια κεκολληκα δε

αυτον ωσπερ λιχω κυβον

39. χηρευσεις δε λεουσιν ϐοραν ψυςας δε

δρακοντων εµπλησεις

40. δεδοικασιν γαρ εν κοιταις αυτων καχηνται

δε εν υλαις ενεδρευοντες

41. τις δε ητοιµασεν κορακι ϐοραν νεοσσοι

γαρ αυτου προς κυριον κεκραγασιν πλανωµε-

νοι τα σιτα Ϲητουντες

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-job39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 ει εγνως καιρον τοκετου τραγελαφων

πετρας εφυλαξας δε ωδινας ελαφων

2. ηριχµησας δε αυτων µηνας πληρεις τοκετου

ωδινας δε αυτων ελυσας

3. εξεχρεψας δε αυτων τα παιδια εξω ϕοβου

ωδινας αυτων εξαποστελεις

4. απορρηξουσιν τα τεκνα αυτων πληχυνχη-

σονται εν γενηµατι εξελευσονται και ου µη ανα-

καµψουσιν αυτοις

5. τις δε εστιν ο αφεις ονον αγριον ελευχερον

δεσµους δε αυτου τις ελυσεν

6. εχεµην δε την διαιταν αυτου ερηµον και τα

σκηνωµατα αυτου αλµυριδα

7. καταγελων πολυοςλιας πολεως µεµψιν δε

ϕορολογου ουκ ακουων

8. κατασκεψεται ορη νοµην αυτου και οπισω

παντος ςλωρου Ϲητει

9. ϐουλησεται δε σοι µονοκερως δουλευσαι η

κοιµηχηναι επι ϕατνης σου

10. δησεις δε εν ιµασι Ϲυγον αυτου η ελκυσει

σου αυλακας εν πεδιω

11. πεποιχας δε επ αυτω οτι πολλη η ισςυς

αυτου επαφησεις δε αυτω τα εργα σου

12. πιστευσεις δε οτι αποδωσει σοι τον σπορον

εισοισει δε σου τον αλωνα

13. πτερυξ τερποµενων νεελασα εαν συλ-

λαβη ασιδα και νεσσα

14. οτι αφησει εις γην τα ωα αυτης και επι

ςουν χαλψει

15. και επελαχετο οτι πους σκορπιει και χηρια

αγρου καταπατησει

16. απεσκληρυνεν τα τεκνα αυτης ωστε µη

εαυτη εις κενον εκοπιασεν ανευ ϕοβου

17. οτι κατεσιωπησεν αυτη ο χεος σοφιαν και

ουκ εµερισεν αυτη εν τη συνεσει

18. κατα καιρον εν υψει υψωσει καταγελασε-

ται ιππου και του επιβατου αυτου

19. η συ περιεχηκας ιππω δυναµιν ενεδυσας

δε τραςηλω αυτου ϕοβον

20. περιεχηκας δε αυτω πανοπλιαν δοξαν δε

στηχεων αυτου τολµη

21. ανορυσσων εν πεδιω γαυρια εκπορευεται

δε εις πεδιον εν ισςυι

22. συναντων ϐελει καταγελα και ου µη απο-

στραφη απο σιδηρου

23. επ αυτω γαυρια τοξον και µαςαιρα

24. και οργη αφανιει την γην και ου µη πι-

στευση εως αν σηµανη σαλπιγξ
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25. σαλπιγγος δε σηµαινουσης λεγει ευγε

πορρωχεν δε οσφραινεται πολεµου συν αλµατι

και κραυγη

26. εκ δε της σης επιστηµης εστηκεν ιεραξ

αναπετασας τας πτερυγας ακινητος καχορων

τα προς νοτον

27. επι δε σω προσταγµατι υψουται αετος γυψ

δε επι νοσσιας αυτου καχεσχεις αυλιζεται

28. επ εξοςη πετρας και αποκρυφω

29. εκεισε ων Ϲητει τα σιτα πορρωχεν οι

οφχαλµοι αυτου σκοπευουσιν

30. νεοσσοι δε αυτου ϕυρονται εν αιµατι ου δ

αν ωσι τεχνεωτες παραςρηµα ευρισκονται

Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-job40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 και απεκριχη κυριος ο χεος τω ιωβ και

ειπεν

2. µη κρισιν µετα ικανου εκκλινει ελεγςων

χεον αποκριχησεται αυτην

3. υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω

4. τι ετι εγω κρινοµαι νουχετουµενος και ελεγ-

ςων κυριον ακουων τοιαυτα ουχεν ων εγω δε

τινα αποκρισιν δω προς ταυτα ςειρα χησω επι

στοµατι µου

5. απαξ λελαληκα επι δε τω δευτερω ου προ-

σχησω

6. ετι δε υπολαβων ο κυριος ειπεν τω ιωβ εκ

του νεφους

7. µη αλλα Ϲωσαι ωσπερ ανηρ την οσφυν σου

ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριχητι

8. µη αποποιου µου το κριµα οιει δε µε αλλως

σοι κεςρηµατικεναι η ινα αναφανης δικαιος

9. η ϐραςιων σοι εστιν κατα του κυριου η ϕωνη

κατ αυτον ϐροντας

10. αναλαβε δη υψος και δυναµιν δοξαν δε

και τιµην αµφιεσαι

11. αποστειλον δε αγγελους οργη παν δε

υβριστην ταπεινωσον

12. υπερηφανον δε σβεσον σηψον δε ασεβεις

παραςρηµα

13. κρυψον δε εις γην εξω οµοχυµαδον τα δε

προσωπα αυτων ατιµιας εµπλησον

14. οµολογησω αρα οτι δυναται η δεξια σου

σωσαι

15. αλλα δη ιδου χηρια παρα σοι ςορτον ισα

ϐουσιν εσχιει

16. ιδου δη ισςυς αυτου επ οσφυι η δε δυναµις

επ οµφαλου γαστρος

17. εστησεν ουραν ως κυπαρισσον τα δε νευ-

ϱα αυτου συµπεπλεκται

18. αι πλευραι αυτου πλευραι ςαλκειαι η δε

ϱαςις αυτου σιδηρος ςυτος

19. τουτ εστιν αρςη πλασµατος κυριου πεποιη-

µενον εγκαταπαιζεσχαι υπο των αγγελων αυτου

20. επελχων δε επ ορος ακροτοµον εποιησεν

ςαρµονην τετραποσιν εν τω ταρταρω

21. υπο παντοδαπα δενδρα κοιµαται παρα πα-

πυρον και καλαµον και ϐουτοµον

22. σκιαζονται δε εν αυτω δενδρα µεγαλα συν

ϱαδαµνοις και κλωνες αγνου

23. εαν γενηται πληµµυρα ου µη αισχηχη πε-

ποιχεν οτι προσκρουσει ο ιορδανης εις το στοµα

αυτου

24. εν τω οφχαλµω αυτου δεξεται αυτον εν-

σκολιευοµενος τρησει ϱινα

25. αξεις δε δρακοντα εν αγκιστρω περιχησεις

δε ϕορβεαν περι ϱινα αυτου

26. ει δησεις κρικον εν τω µυκτηρι αυτου

ψελιω δε τρυπησεις το ςειλος αυτου

27. λαλησει δε σοι δεησει ικετηρια µαλακως

28. χησεται δε διαχηκην µετα σου ληµψη δε

αυτον δουλον αιωνιον

29. παιξη δε εν αυτω ωσπερ ορνεω η δησεις

αυτον ωσπερ στρουχιον παιδιω

30. ενσιτουνται δε εν αυτω εχνη µεριτευονται

δε αυτον ϕοινικων γενη

31. παν δε πλωτον συνελχον ου µη ενεγκω-

σιν ϐυρσαν µιαν ουρας αυτου και εν πλοιοις

αλιεων κεφαλην αυτου

32. επιχησεις δε αυτω ςειρα µνησχεις πολε-

µον τον γινοµενον εν σωµατι αυτου και µηκετι

γινεσχω

Dostępne przekłady 41 Rozdziału
*O-job41*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

41 ους εορακας αυτον ουδε επι τοις λεγο-

µενοις τεχαυµακας
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2. ου δεδοικας οτι ητοιµασται µοι τις γαρ εστιν

ο εµοι αντιστας

3. η τις αντιστησεται µοι και υποµενει ει πασα

η υπ ουρανον εµη εστιν

4. ου σιωπησοµαι δι αυτον και λογον δυνα-

µεως ελεησει τον ισον αυτου

5. τις αποκαλυψει προσωπον ενδυσεως αυτου

εις δε πτυξιν χωρακος αυτου τις αν εισελχοι

6. πυλας προσωπου αυτου τις ανοιξει κυκλω

οδοντων αυτου ϕοβος

7. τα εγκατα αυτου ασπιδες ςαλκειαι συνδε-

σµος δε αυτου ωσπερ σµιριτης λιχος

8. εις του ενος κολλωνται πνευµα δε ου µη

διελχη αυτον

9. ανηρ τω αδελφω αυτου προσκολληχησεται

συνεςονται και ου µη αποσπασχωσιν

10. εν πταρµω αυτου επιφαυσκεται ϕεγγος οι

δε οφχαλµοι αυτου ειδος εωσφορου

11. εκ στοµατος αυτου εκπορευονται λαµπα-

δες καιοµεναι και διαρριπτουνται εσςαραι πυ-

ϱος

12. εκ µυκτηρων αυτου εκπορευεται καπνος

καµινου καιοµενης πυρι ανχρακων

13. η ψυςη αυτου ανχρακες ϕλοξ δε εκ στο-

µατος αυτου εκπορευεται

14. εν δε τραςηλω αυτου αυλιζεται δυναµις

εµπροσχεν αυτου τρεςει απωλεια

15. σαρκες δε σωµατος αυτου κεκολληνται

καταςεει επ αυτον ου σαλευχησεται

16. η καρδια αυτου πεπηγεν ως λιχος εστηκεν

δε ωσπερ ακµων ανηλατος

17. στραφεντος δε αυτου ϕοβος χηριοις τετρα-

ποσιν επι γης αλλοµενοις

18. εαν συναντησωσιν αυτω λογςαι ουδεν µη

ποιησωσιν δορυ επηρµενον και χωρακα

19. ηγηται µεν γαρ σιδηρον αςυρα ςαλκον δε

ωσπερ ξυλον σαχρον

20. ου µη τρωση αυτον τοξον ςαλκειον ηγηται

µεν πετροβολον ςορτον

21. ως καλαµη ελογισχησαν σφυραι καταγε-

λα δε σεισµου πυρφορου

22. η στρωµνη αυτου οβελισκοι οξεις πας δε

ςρυσος χαλασσης υπ αυτον ωσπερ πηλος αµυ-

χητος

23. αναζει την αβυσσον ωσπερ ςαλκειον ηγη-

ται δε την χαλασσαν ωσπερ εξαλειπτρον

24. τον δε ταρταρον της αβυσσου ωσπερ αις-

µαλωτον ελογισατο αβυσσον εις περιπατον

25. ουκ εστιν ουδεν επι της γης οµοιον

αυτω πεποιηµενον εγκαταπαιζεσχαι υπο των

αγγελων µου

26. παν υψηλον ορα αυτος δε ϐασιλευς παν-

των των εν τοις υδασιν

Dostępne przekłady 42 Rozdziału
*O-job42*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

42 υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω

2. οιδα οτι παντα δυνασαι αδυνατει δε σοι

ουχεν

3. τις γαρ εστιν ο κρυπτων σε ϐουλην ϕειδο-

µενος δε ϱηµατων και σε οιεται κρυπτειν τις δε

αναγγελει µοι α ουκ ηδειν µεγαλα και χαυµα-

στα α ουκ ηπισταµην

4. ακουσον δε µου κυριε ινα καγω λαλησω

ερωτησω δε σε συ δε µε διδαξον

5. ακοην µεν ωτος ηκουον σου το προτερον

νυνι δε ο οφχαλµος µου εορακεν σε

6. διο εφαυλισα εµαυτον και ετακην ηγηµαι

δε εµαυτον γην και σποδον

7. εγενετο δε µετα το λαλησαι τον κυριον παν-

τα τα ϱηµατα ταυτα τω ιωβ ειπεν ο κυριος ελι-

ϕας τω χαιµανιτη ηµαρτες συ και οι δυο ϕιλοι

σου ου γαρ ελαλησατε ενωπιον µου αληχες

ουδεν ωσπερ ο χεραπων µου ιωβ

8. νυν δε λαβετε επτα µοσςους και επτα κριο-

υς και πορευχητε προς τον χεραποντα µου ιωβ

και ποιησει καρπωσιν περι υµων ιωβ δε ο χερα-

πων µου ευξεται περι υµων οτι ει µη προσωπον

αυτου ληµψοµαι ει µη γαρ δι αυτον απωλεσα

αν υµας ου γαρ ελαλησατε αληχες κατα του

χεραποντος µου ιωβ

9. επορευχη δε ελιφας ο χαιµανιτης και ϐαλ-

δαδ ο σαυςιτης και σωφαρ ο µιναιος και εποιη-

σαν καχως συνεταξεν αυτοις ο κυριος και ελυ-

σεν την αµαρτιαν αυτοις δια ιωβ

10. ο δε κυριος ηυξησεν τον ιωβ ευξαµενου δε

αυτου και περι των ϕιλων αυτου αφηκεν αυτοις

την αµαρτιαν εδωκεν δε ο κυριος διπλα οσα ην

εµπροσχεν ιωβ εις διπλασιασµον
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11. ηκουσαν δε παντες οι αδελφοι αυτου και

αι αδελφαι αυτου παντα τα συµβεβηκοτα αυτω

και ηλχον προς αυτον και παντες οσοι ηδεισαν

αυτον εκ πρωτου ϕαγοντες δε και πιοντες παρ

αυτω παρεκαλεσαν αυτον και εχαυµασαν επι

πασιν οις επηγαγεν αυτω ο κυριος εδωκεν δε

αυτω εκαστος αµναδα µιαν και τετραδραςµον

ςρυσουν ασηµον

12. ο δε κυριος ευλογησεν τα εσςατα ιωβ η τα

εµπροσχεν ην δε τα κτηνη αυτου προβατα µυ-

ϱια τετρακισςιλια καµηλοι εξακισςιλιαι Ϲευγη

ϐοων ςιλια ονοι χηλειαι νοµαδες ςιλιαι

13. γεννωνται δε αυτω υιοι επτα και χυγατερες

τρεις

14. και εκαλεσεν την µεν πρωτην ηµεραν την

δε δευτεραν κασιαν την δε τριτην αµαλχειας

κερας

15. και ους ευρεχησαν κατα τας χυγατερας

ιωβ ϐελτιους αυτων εν τη υπ ουρανον εδωκεν

δε αυταις ο πατηρ κληρονοµιαν εν τοις αδελ-

ϕοις

16. εζησεν δε ιωβ µετα την πληγην ετη εκατον

εβδοµηκοντα τα δε παντα εζησεν ετη διακοσια

τεσσαρακοντα οκτω και ειδεν ιωβ τους υιους

αυτου και τους υιους των υιων αυτου τεταρτην

γενεαν

17. οι δε ελχοντες προς αυτον ϕιλοι ελιφας

των ησαυ υιων χαιµανων ϐασιλευς ϐαλδαδ ο

σαυςαιων τυραννος σωφαρ ο µιναιων ϐασιλευς
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ps1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 µακαριος ανηρ ος ουκ επορευχη εν ϐουλη

ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και

επι καχεδραν λοιµων ουκ εκαχισεν

2. αλλ η εν τω νοµω κυριου το χεληµα αυτου

και εν τω νοµω αυτου µελετησει ηµερας και

νυκτος

3. και εσται ως το ξυλον το πεφυτευµενον πα-

ϱα τας διεξοδους των υδατων ο τον καρπον αυ-

του δωσει εν καιρω αυτου και το ϕυλλον αυτου

ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη κα-

τευοδωχησεται

4. ους ουτως οι ασεβεις ους ουτως αλλ η ως ο

ςνους ον εκριπτει ο ανεµος απο προσωπου της

γης

5. δια τουτο ουκ αναστησονται ασεβεις εν κρι-

σει ουδε αµαρτωλοι εν ϐουλη δικαιων

6. οτι γινωσκει κυριος οδον δικαιων και οδος

ασεβων απολειται

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ps2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ινα τι εφρυαξαν εχνη και λαοι εµελετησαν

κενα

2. παρεστησαν οι ϐασιλεις της γης και οι αρ-

ςοντες συνηςχησαν επι το αυτο κατα του κυριου

και κατα του ςριστου αυτου διαψαλµα

3. διαρρηξωµεν τους δεσµους αυτων και

απορριψωµεν αφ ηµων τον Ϲυγον αυτων

4. ο κατοικων εν ουρανοις εκγελασεται αυτο-

υς και ο κυριος εκµυκτηριει αυτους

5. τοτε λαλησει προς αυτους εν οργη αυτου

και εν τω χυµω αυτου ταραξει αυτους

6. εγω δε κατεσταχην ϐασιλευς υπ αυτου επι

σιων ορος το αγιον αυτου

7. διαγγελλων το προσταγµα κυριου κυριος

ειπεν προς µε υιος µου ει συ εγω σηµερον γε-

γεννηκα σε

8. αιτησαι παρ εµου και δωσω σοι εχνη την

κληρονοµιαν σου και την κατασςεσιν σου τα

περατα της γης

9. ποιµανεις αυτους εν ϱαβδω σιδηρα ως

σκευος κεραµεως συντριψεις αυτους

10. και νυν ϐασιλεις συνετε παιδευχητε παν-

τες οι κρινοντες την γην

11. δουλευσατε τω κυριω εν ϕοβω και αγαλ-

λιασχε αυτω εν τροµω

12. δραξασχε παιδειας µηποτε οργισχη κυριος

και απολεισχε εξ οδου δικαιας οταν εκκαυχη

εν ταςει ο χυµος αυτου µακαριοι παντες οι πε-

ποιχοτες επ αυτω

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ps3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ψαλµος τω δαυιδ οποτε απεδιδρασκεν απο

προσωπου αβεσσαλωµ του υιου αυτου

2. κυριε τι επληχυνχησαν οι χλιβοντες µε

πολλοι επανιστανται επ εµε

3. πολλοι λεγουσιν τη ψυςη µου ουκ εστιν

σωτηρια αυτω εν τω χεω αυτου διαψαλµα

4. συ δε κυριε αντιληµπτωρ µου ει δοξα µου

και υψων την κεφαλην µου

5. ϕωνη µου προς κυριον εκεκραξα και επη-

κουσεν µου εξ ορους αγιου αυτου διαψαλµα

6. εγω εκοιµηχην και υπνωσα εξηγερχην οτι

κυριος αντιληµψεται µου

7. ου ϕοβηχησοµαι απο µυριαδων λαου των

κυκλω συνεπιτιχεµενων µοι

8. αναστα κυριε σωσον µε ο χεος µου οτι συ

επαταξας παντας τους εςχραινοντας µοι µατα-

ιως οδοντας αµαρτωλων συνετριψας

9. του κυριου η σωτηρια και επι τον λαον σου

η ευλογια σου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ps4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 εις το τελος εν ψαλµοις ωδη τω δαυιδ

2. εν τω επικαλεισχαι µε εισηκουσεν µου ο

χεος της δικαιοσυνης µου εν χλιψει επλατυ-

νας µοι οικτιρησον µε και εισακουσον της προ-

σευςης µου

3. υιοι ανχρωπων εως ποτε ϐαρυκαρδιοι ινα

τι αγαπατε µαταιοτητα και Ϲητειτε ψευδος διαψ-

αλµα
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4. και γνωτε οτι εχαυµαστωσεν κυριος τον

οσιον αυτου κυριος εισακουσεται µου εν τω κε-

κραγεναι µε προς αυτον

5. οργιζεσχε και µη αµαρτανετε λεγετε εν ταις

καρδιαις υµων και επι ταις κοιταις υµων κατα-

νυγητε διαψαλµα

6. χυσατε χυσιαν δικαιοσυνης και ελπισατε

επι κυριον

7. πολλοι λεγουσιν τις δειξει ηµιν τα αγαχα

εσηµειωχη εφ ηµας το ϕως του προσωπου σου

κυριε

8. εδωκας ευφροσυνην εις την καρδιαν µου

απο καιρου σιτου και οινου και ελαιου αυτων

επληχυνχησαν

9. εν ειρηνη επι το αυτο κοιµηχησοµαι και

υπνωσω οτι συ κυριε κατα µονας επ ελπιδι κα-

τωκισας µε

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ps5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 εις το τελος υπερ της κληρονοµουσης ψαλ-

µος τω δαυιδ

2. τα ϱηµατα µου ενωτισαι κυριε συνες της

κραυγης µου

3. προσςες τη ϕωνη της δεησεως µου ο ϐασι-

λευς µου και ο χεος µου οτι προς σε προσευξο-

µαι κυριε

4. το πρωι εισακουση της ϕωνης µου το πρωι

παραστησοµαι σοι και εποψοµαι

5. οτι ουςι χεος χελων ανοµιαν συ ει ουδε πα-

ϱοικησει σοι πονηρευοµενος

6. ου διαµενουσιν παρανοµοι κατεναντι των

οφχαλµων σου εµισησας παντας τους εργαζο-

µενους την ανοµιαν

7. απολεις παντας τους λαλουντας το ψευδος

ανδρα αιµατων και δολιον ϐδελυσσεται κυριος

8. εγω δε εν τω πληχει του ελεους σου εισε-

λευσοµαι εις τον οικον σου προσκυνησω προς

ναον αγιον σου εν ϕοβω σου

9. κυριε οδηγησον µε εν τη δικαιοσυνη σου

ενεκα των εςχρων µου κατευχυνον ενωπιον

µου την οδον σου

10. οτι ουκ εστιν εν τω στοµατι αυτων αληχε-

ια η καρδια αυτων µαταια ταφος ανεωγµενος

ο λαρυγξ αυτων ταις γλωσσαις αυτων εδολιο-

υσαν

11. κρινον αυτους ο χεος αποπεσατωσαν απο

των διαβουλιων αυτων κατα το πληχος των

ασεβειων αυτων εξωσον αυτους οτι παρεπικρα-

ναν σε κυριε

12. και ευφρανχητωσαν παντες οι ελπιζον-

τες επι σε εις αιωνα αγαλλιασονται και κα-

τασκηνωσεις εν αυτοις και καυςησονται εν σοι

παντες οι αγαπωντες το ονοµα σου

13. οτι συ ευλογησεις δικαιον κυριε ως οπλω

ευδοκιας εστεφανωσας ηµας

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ps6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 εις το τελος εν υµνοις υπερ της ογδοης

ψαλµος τω δαυιδ

2. κυριε µη τω χυµω σου ελεγξης µε µηδε τη

οργη σου παιδευσης µε

3. ελεησον µε κυριε οτι ασχενης ειµι ιασαι µε

κυριε οτι εταραςχη τα οστα µου

4. και η ψυςη µου εταραςχη σφοδρα και συ

κυριε εως ποτε

5. επιστρεψον κυριε ϱυσαι την ψυςην µου

σωσον µε ενεκεν του ελεους σου

6. οτι ουκ εστιν εν τω χανατω ο µνηµονευων

σου εν δε τω αδη τις εξοµολογησεται σοι

7. εκοπιασα εν τω στεναγµω µου λουσω καχ

εκαστην νυκτα την κλινην µου εν δακρυσιν µου

την στρωµνην µου ϐρεξω

8. εταραςχη απο χυµου ο οφχαλµος µου επα-

λαιωχην εν πασιν τοις εςχροις µου

9. αποστητε απ εµου παντες οι εργαζοµενοι

την ανοµιαν οτι εισηκουσεν κυριος της ϕωνης

του κλαυχµου µου

10. εισηκουσεν κυριος της δεησεως µου κυ-

ϱιος την προσευςην µου προσεδεξατο

11. αισςυνχειησαν και ταραςχειησαν σφοδρα

παντες οι εςχροι µου αποστραφειησαν και κα-

ταισςυνχειησαν σφοδρα δια ταςους

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-ps7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 ψαλµος τω δαυιδ ον ησεν τω κυριω υπερ

των λογων ςουσι υιου ιεµενι

584 L R Biblia Grecka



Księga Psalmów L R Rozdział 9

2. κυριε ο χεος µου επι σοι ηλπισα σωσον µε

εκ παντων των διωκοντων µε και ϱυσαι µε

3. µηποτε αρπαση ως λεων την ψυςην µου µη

οντος λυτρουµενου µηδε σωζοντος

4. κυριε ο χεος µου ει εποιησα τουτο ει εστιν

αδικια εν ςερσιν µου

5. ει ανταπεδωκα τοις ανταποδιδουσιν µοι κα-

κα αποπεσοιν αρα απο των εςχρων µου κενος

6. καταδιωξαι αρα ο εςχρος την ψυςην µου και

καταλαβοι και καταπατησαι εις γην την Ϲωην

µου και την δοξαν µου εις ςουν κατασκηνωσαι

διαψαλµα

7. αναστηχι κυριε εν οργη σου υψωχητι εν τοις

περασι των εςχρων µου εξεγερχητι κυριε ο χεος

µου εν προσταγµατι ω ενετειλω

8. και συναγωγη λαων κυκλωσει σε και υπερ

ταυτης εις υψος επιστρεψον

9. κυριος κρινει λαους κρινον µε κυριε κατα

την δικαιοσυνην µου και κατα την ακακιαν µου

επ εµοι

10. συντελεσχητω δη πονηρια αµαρτωλων

και κατευχυνεις δικαιον εταζων καρδιας και

νεφρους ο χεος

11. δικαια η ϐοηχεια µου παρα του χεου του

σωζοντος τους ευχεις τη καρδια

12. ο χεος κριτης δικαιος και ισςυρος και µα-

κροχυµος µη οργην επαγων καχ εκαστην ηµε-

ϱαν

13. εαν µη επιστραφητε την ϱοµφαιαν αυτου

στιλβωσει το τοξον αυτου ενετεινεν και ητοιµα-

σεν αυτο

14. και εν αυτω ητοιµασεν σκευη χανατου τα

ϐελη αυτου τοις καιοµενοις εξειργασατο

15. ιδου ωδινησεν αδικιαν συνελαβεν πονον

και ετεκεν ανοµιαν

16. λακκον ωρυξεν και ανεσκαψεν αυτον και

εµπεσειται εις ϐοχρον ον ειργασατο

17. επιστρεψει ο πονος αυτου εις κεφαλην

αυτου και επι κορυφην αυτου η αδικια αυτου

καταβησεται

18. εξοµολογησοµαι κυριω κατα την δικαιο-

συνην αυτου και ψαλω τω ονοµατι κυριου του

υψιστου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-ps8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 εις το τελος υπερ των ληνων ψαλµος τω

δαυιδ

2. κυριε ο κυριος ηµων ως χαυµαστον το ονο-

µα σου εν παση τη γη οτι επηρχη η µεγαλοπρε-

πεια σου υπερανω των ουρανων

3. εκ στοµατος νηπιων και χηλαζοντων κατηρ-

τισω αινον ενεκα των εςχρων σου του καταλυ-

σαι εςχρον και εκδικητην

4. οτι οψοµαι τους ουρανους εργα των δακ-

τυλων σου σεληνην και αστερας α συ εχεµε-

λιωσας

5. τι εστιν ανχρωπος οτι µιµνησκη αυτου η υιος

ανχρωπου οτι επισκεπτη αυτον

6. ηλαττωσας αυτον ϐραςυ τι παρ αγγελους

δοξη και τιµη εστεφανωσας αυτον

7. και κατεστησας αυτον επι τα εργα των ςε-

ιρων σου παντα υπεταξας υποκατω των ποδων

αυτου

8. προβατα και ϐοας πασας ετι δε και τα κτηνη

του πεδιου

9. τα πετεινα του ουρανου και τους ιςχυας της

χαλασσης τα διαπορευοµενα τριβους χαλασ-

σων

10. κυριε ο κυριος ηµων ως χαυµαστον το ονο-

µα σου εν παση τη γη

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-ps9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 εις το τελος υπερ των κρυφιων του υιου

ψαλµος τω δαυιδ

2. εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια

µου διηγησοµαι παντα τα χαυµασια σου

3. ευφρανχησοµαι και αγαλλιασοµαι εν σοι

ψαλω τω ονοµατι σου υψιστε

4. εν τω αποστραφηναι τον εςχρον µου εις τα

οπισω ασχενησουσιν και απολουνται απο προ-

σωπου σου

5. οτι εποιησας την κρισιν µου και την δικην

µου εκαχισας επι χρονου ο κρινων δικαιοσυνην
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6. επετιµησας εχνεσιν και απωλετο ο ασεβης

το ονοµα αυτων εξηλειψας εις τον αιωνα και εις

τον αιωνα του αιωνος

7. του εςχρου εξελιπον αι ϱοµφαιαι εις τελος

και πολεις καχειλες απωλετο το µνηµοσυνον

αυτων µετ ηςους

8. και ο κυριος εις τον αιωνα µενει ητοιµασεν

εν κρισει τον χρονον αυτου

9. και αυτος κρινει την οικουµενην εν δικαιο-

συνη κρινει λαους εν ευχυτητι

10. και εγενετο κυριος καταφυγη τω πενητι

ϐοηχος εν ευκαιριαις εν χλιψει

11. και ελπισατωσαν επι σε οι γινωσκοντες το

ονοµα σου οτι ουκ εγκατελιπες τους εκζητουν-

τας σε κυριε

12. ψαλατε τω κυριω τω κατοικουντι εν σιων

αναγγειλατε εν τοις εχνεσιν τα επιτηδευµατα

αυτου

13. οτι εκζητων τα αιµατα αυτων εµνησχη ουκ

επελαχετο της κραυγης των πενητων

14. ελεησον µε κυριε ιδε την ταπεινωσιν µου

εκ των εςχρων µου ο υψων µε εκ των πυλων

του χανατου

15. οπως αν εξαγγειλω πασας τας αινεσεις

σου εν ταις πυλαις της χυγατρος σιων αγαλ-

λιασοµαι επι τω σωτηριω σου

16. ενεπαγησαν εχνη εν διαφχορα η εποιησαν

εν παγιδι ταυτη η εκρυψαν συνεληµφχη ο πους

αυτων

17. γινωσκεται κυριος κριµατα ποιων εν τοις

εργοις των ςειρων αυτου συνεληµφχη ο αµαρ-

τωλος ωδη διαψαλµατος

18. αποστραφητωσαν οι αµαρτωλοι εις τον

αδην παντα τα εχνη τα επιλανχανοµενα του

χεου

19. οτι ουκ εις τελος επιλησχησεται ο πτωςος

η υποµονη των πενητων ουκ απολειται εις τον

αιωνα

20. αναστηχι κυριε µη κραταιουσχω ανχρω-

πος κριχητωσαν εχνη ενωπιον σου

21. καταστησον κυριε νοµοχετην επ αυτους

γνωτωσαν εχνη οτι ανχρωποι εισιν διαψαλµα

22. ινα τι κυριε αφεστηκας µακροχεν υπερο-

ϱας εν ευκαιριαις εν χλιψει

23. εν τω υπερηφανευεσχαι τον ασεβη εµ-

πυριζεται ο πτωςος συλλαµβανονται εν διαβο-

υλιοις οις διαλογιζονται

24. οτι επαινειται ο αµαρτωλος εν ταις επιχυ-

µιαις της ψυςης αυτου και ο αδικων ενευλογε-

ιται

25. παρωξυνεν τον κυριον ο αµαρτωλος κατα

το πληχος της οργης αυτου ουκ εκζητησει ουκ

εστιν ο χεος ενωπιον αυτου

26. ϐεβηλουνται αι οδοι αυτου εν παντι καιρω

ανταναιρειται τα κριµατα σου απο προσωπου

αυτου παντων των εςχρων αυτου κατακυριευ-

σει

27. ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ου µη σαλευχω

απο γενεας εις γενεαν ανευ κακου

28. ου αρας το στοµα αυτου γεµει και πικριας

και δολου υπο την γλωσσαν αυτου κοπος και

πονος

29. εγκαχηται ενεδρα µετα πλουσιων εν απο-

κρυφοις αποκτειναι αχωον οι οφχαλµοι αυτου

εις τον πενητα αποβλεπουσιν

30. ενεδρευει εν αποκρυφω ως λεων εν τη

µανδρα αυτου ενεδρευει του αρπασαι πτωςον

αρπασαι πτωςον εν τω ελκυσαι αυτον

31. εν τη παγιδι αυτου ταπεινωσει αυτον κυψ-

ει και πεσειται εν τω αυτον κατακυριευσαι των

πενητων

32. ειπεν γαρ εν καρδια αυτου επιλελησται

ο χεος απεστρεψεν το προσωπον αυτου του µη

ϐλεπειν εις τελος

33. αναστηχι κυριε ο χεος υψωχητω η ςειρ

σου µη επιλαχη των πενητων

34. ενεκεν τινος παρωξυνεν ο ασεβης τον χεον

ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ουκ εκζητησει

35. ϐλεπεις οτι συ πονον και χυµον κατανοεις

του παραδουναι αυτους εις ςειρας σου σοι ουν

εγκαταλελειπται ο πτωςος ορφανω συ ησχα ϐο-

ηχων

36. συντριψον τον ϐραςιονα του αµαρτωλου

και πονηρου Ϲητηχησεται η αµαρτια αυτου και

ου µη ευρεχη δι αυτην

37. ϐασιλευσει κυριος εις τον αιωνα και εις

τον αιωνα του αιωνος απολεισχε εχνη εκ της

γης αυτου

38. την επιχυµιαν των πενητων εισηκουσεν

κυριος την ετοιµασιαν της καρδιας αυτων προ-

σεσςεν το ους σου
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39. κριναι ορφανω και ταπεινω ινα µη προσχη

ετι του µεγαλαυςειν ανχρωπος επι της γης

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-ps10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ επι τω

κυριω πεποιχα πας ερειτε τη ψυςη µου µετανα-

στευου επι τα ορη ως στρουχιον

2. οτι ιδου οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον ητο-

ιµασαν ϐελη εις ϕαρετραν του κατατοξευσαι εν

σκοτοµηνη τους ευχεις τη καρδια

3. οτι α κατηρτισω καχειλον ο δε δικαιος τι

εποιησεν

4. κυριος εν ναω αγιω αυτου κυριος εν

ουρανω ο χρονος αυτου οι οφχαλµοι αυτου εις

τον πενητα αποβλεπουσιν τα ϐλεφαρα αυτου

εξεταζει τους υιους των ανχρωπων

5. κυριος εξεταζει τον δικαιον και τον ασεβη ο

δε αγαπων αδικιαν µισει την εαυτου ψυςην

6. επιβρεξει επι αµαρτωλους παγιδας πυρ και

χειον και πνευµα καταιγιδος η µερις του ποτη-

ϱιου αυτων

7. οτι δικαιος κυριος και δικαιοσυνας ηγαπη-

σεν ευχυτητα ειδεν το προσωπον αυτου

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-ps11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 εις το τελος υπερ της ογδοης ψαλµος τω

δαυιδ

2. σωσον µε κυριε οτι εκλελοιπεν οσιος οτι

ωλιγωχησαν αι αληχειαι απο των υιων των

ανχρωπων

3. µαταια ελαλησεν εκαστος προς τον πλη-

σιον αυτου ςειλη δολια εν καρδια και εν καρδια

ελαλησαν

4. εξολεχρευσαι κυριος παντα τα ςειλη τα δο-

λια και γλωσσαν µεγαλορηµονα

5. τους ειποντας την γλωσσαν ηµων µεγαλυ-

νουµεν τα ςειλη ηµων παρ ηµων εστιν τις ηµων

κυριος εστιν

6. απο της ταλαιπωριας των πτωςων και απο

του στεναγµου των πενητων νυν αναστησοµαι

λεγει κυριος χησοµαι εν σωτηρια παρρησιασο-

µαι εν αυτω

7. τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πε-

πυρωµενον δοκιµιον τη γη κεκαχαρισµενον επ-

ταπλασιως

8. συ κυριε ϕυλαξεις ηµας και διατηρησεις

ηµας απο της γενεας ταυτης και εις τον αιωνα

9. κυκλω οι ασεβεις περιπατουσιν κατα το υψ-

ος σου επολυωρησας τους υιους των ανχρωπων

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-ps12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. εως ποτε κυριε επιληση µου εις τελος εως

ποτε αποστρεψεις το προσωπον σου απ εµου

3. εως τινος χησοµαι ϐουλας εν ψυςη µου οδυ-

νας εν καρδια µου ηµερας εως ποτε υψωχησε-

ται ο εςχρος µου επ εµε

4. επιβλεψον εισακουσον µου κυριε ο χε-

ος µου ϕωτισον τους οφχαλµους µου µηποτε

υπνωσω εις χανατον

5. µηποτε ειπη ο εςχρος µου ισςυσα προς αυ-

τον οι χλιβοντες µε αγαλλιασονται εαν σαλευ-

χω

6. εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλια-

σεται η καρδια µου επι τω σωτηριω σου ασω τω

κυριω τω ευεργετησαντι µε και ψαλω τω ονο-

µατι κυριου του υψιστου

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-ps13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ ειπεν

αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν χεος διεφχε-

ιραν και εβδελυςχησαν εν επιτηδευµασιν ουκ

εστιν ποιων ςρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος

2. κυριος εκ του ουρανου διεκυψεν επι τους

υιους των ανχρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων

η εκζητων τον χεον

3. παντες εξεκλιναν αµα ηςρεωχησαν ουκ εσ-

τιν ποιων ςρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος ταφος

ανεωγµενος ο λαρυγξ αυτων ταις γλωσσαις αυ-

των εδολιουσαν ιος ασπιδων υπο τα ςειλη αυ-

των ων το στοµα αρας και πικριας γεµει οξεις

οι ποδες αυτων εκςεαι αιµα συντριµµα και τα-

λαιπωρια εν ταις οδοις αυτων και οδον ειρηνης
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ουκ εγνωσαν ουκ εστιν ϕοβος χεου απεναντι

των οφχαλµων αυτων

4. ουςι γνωσονται παντες οι εργαζοµενοι την

ανοµιαν οι κατεσχιοντες τον λαον µου ϐρωσει

αρτου τον κυριον ουκ επεκαλεσαντο

5. εκει εδειλιασαν ϕοβω ου ουκ ην ϕοβος οτι

ο χεος εν γενεα δικαια

6. ϐουλην πτωςου κατησςυνατε οτι κυριος ελ-

πις αυτου εστιν

7. τις δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν

τω επιστρεψαι κυριον την αιςµαλωσιαν του λα-

ου αυτου αγαλλιασχω ιακωβ και ευφρανχητω

ισραηλ

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-ps14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 ψαλµος τω δαυιδ κυριε τις παροικησει

εν τω σκηνωµατι σου και τις κατασκηνωσει εν

τω ορει τω αγιω σου

2. πορευοµενος αµωµος και εργαζοµενος δι-

καιοσυνην λαλων αληχειαν εν καρδια αυτου

3. ος ουκ εδολωσεν εν γλωσση αυτου ουδε

εποιησεν τω πλησιον αυτου κακον και ονειδι-

σµον ουκ ελαβεν επι τους εγγιστα αυτου

4. εξουδενωται ενωπιον αυτου πονηρευοµενος

τους δε ϕοβουµενους κυριον δοξαζει ο οµνυων

τω πλησιον αυτου και ουκ αχετων

5. το αργυριον αυτου ουκ εδωκεν επι τοκω και

δωρα επ αχωοις ουκ ελαβεν ο ποιων ταυτα ου

σαλευχησεται εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-ps15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 στηλογραφια τω δαυιδ ϕυλαξον µε κυ-

ϱιε οτι επι σοι ηλπισα

2. ειπα τω κυριω κυριος µου ει συ οτι των αγα-

χων µου ου ςρειαν εςεις

3. τοις αγιοις τοις εν τη γη αυτου εχαυµαστω-

σεν παντα τα χεληµατα αυτου εν αυτοις

4. επληχυνχησαν αι ασχενειαι αυτων µετα

ταυτα εταςυναν ου µη συναγαγω τας συναγω-

γας αυτων εξ αιµατων ουδε µη µνησχω των ονο-

µατων αυτων δια ςειλεων µου

5. κυριος η µερις της κληρονοµιας µου και του

ποτηριου µου συ ει ο αποκαχιστων την κληρο-

νοµιαν µου εµοι

6. σςοινια επεπεσαν µοι εν τοις κρατιστοις και

γαρ η κληρονοµια µου κρατιστη µοι εστιν

7. ευλογησω τον κυριον τον συνετισαντα µε ετι

δε και εως νυκτος επαιδευσαν µε οι νεφροι µου

8. προωρωµην τον κυριον ενωπιον µου δια

παντος οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη σαλευχω

9. δια τουτο ηυφρανχη η καρδια µου και

ηγαλλιασατο η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ

µου κατασκηνωσει επ ελπιδι

10. οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυςην µου εις

αδην ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφχο-

ϱαν

11. εγνωρισας µοι οδους Ϲωης πληρωσεις µε

ευφροσυνης µετα του προσωπου σου τερπνοτη-

τες εν τη δεξια σου εις τελος

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-ps16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 προσευςη του δαυιδ εισακουσον κυριε

της δικαιοσυνης µου προσςες τη δεησει µου

ενωτισαι της προσευςης µου ουκ εν ςειλεσιν δο-

λιοις

2. εκ προσωπου σου το κριµα µου εξελχοι οι

οφχαλµοι µου ιδετωσαν ευχυτητας

3. εδοκιµασας την καρδιαν µου επεσκεψω

νυκτος επυρωσας µε και ους ευρεχη εν εµοι

αδικια

4. οπως αν µη λαληση το στοµα µου τα εργα

των ανχρωπων δια τους λογους των ςειλεων

σου εγω εφυλαξα οδους σκληρας

5. καταρτισαι τα διαβηµατα µου εν ταις τριβοις

σου ινα µη σαλευχωσιν τα διαβηµατα µου

6. εγω εκεκραξα οτι επηκουσας µου ο χεος

κλινον το ους σου εµοι και εισακουσον των

ϱηµατων µου

7. χαυµαστωσον τα ελεη σου ο σωζων τους

ελπιζοντας επι σε εκ των ανχεστηκοτων τη δεξια

σου

8. ϕυλαξον µε ως κοραν οφχαλµου εν σκεπη

των πτερυγων σου σκεπασεις µε

9. απο προσωπου ασεβων των ταλαιπωρησαν-

των µε οι εςχροι µου την ψυςην µου περιεσςον
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10. το στεαρ αυτων συνεκλεισαν το στοµα αυ-

των ελαλησεν υπερηφανιαν

11. εκβαλλοντες µε νυνι περιεκυκλωσαν µε

τους οφχαλµους αυτων εχεντο εκκλιναι εν τη

γη

12. υπελαβον µε ωσει λεων ετοιµος εις χηραν

και ωσει σκυµνος οικων εν αποκρυφοις

13. αναστηχι κυριε προφχασον αυτους και

υποσκελισον αυτους ϱυσαι την ψυςην µου απο

ασεβους ϱοµφαιαν σου απο εςχρων της ςειρος

σου

14. κυριε απο ολιγων απο γης διαµερισον αυ-

τους εν τη Ϲωη αυτων και των κεκρυµµενων σου

επλησχη η γαστηρ αυτων εςορτασχησαν υιων

και αφηκαν τα καταλοιπα τοις νηπιοις αυτων

15. εγω δε εν δικαιοσυνη οφχησοµαι τω προ-

σωπω σου ςορτασχησοµαι εν τω οφχηναι την

δοξαν σου

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-ps17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 εις το τελος τω παιδι κυριου τω δαυιδ

α ελαλησεν τω κυριω τους λογους της ωδης

ταυτης εν ηµερα η ερρυσατο αυτον κυριος εκ

ςειρος παντων των εςχρων αυτου και εκ ςειρος

σαουλ

2. και ειπεν αγαπησω σε κυριε η ισςυς µου

3. κυριος στερεωµα µου και καταφυγη µου και

ϱυστης µου ο χεος µου ϐοηχος µου και ελπιω

επ αυτον υπερασπιστης µου και κερας σωτηριας

µου αντιληµπτωρ µου

4. αινων επικαλεσοµαι κυριον και εκ των

εςχρων µου σωχησοµαι

5. περιεσςον µε ωδινες χανατου και ςειµαρροι

ανοµιας εξεταραξαν µε

6. ωδινες αδου περιεκυκλωσαν µε προεφχα-

σαν µε παγιδες χανατου

7. και εν τω χλιβεσχαι µε επεκαλεσαµην τον

κυριον και προς τον χεον µου εκεκραξα ηκο-

υσεν εκ ναου αγιου αυτου ϕωνης µου και η

κραυγη µου ενωπιον αυτου εισελευσεται εις τα

ωτα αυτου

8. και εσαλευχη και εντροµος εγενηχη η γη

και τα χεµελια των ορεων εταραςχησαν και

εσαλευχησαν οτι ωργισχη αυτοις ο χεος

9. ανεβη καπνος εν οργη αυτου και πυρ απο

προσωπου αυτου κατεφλογισεν ανχρακες ανη-

ϕχησαν απ αυτου

10. και εκλινεν ουρανον και κατεβη και γνο-

ϕος υπο τους ποδας αυτου

11. και επεβη επι ςερουβιν και επετασχη επε-

τασχη επι πτερυγων ανεµων

12. και εχετο σκοτος αποκρυφην αυτου κυ-

κλω αυτου η σκηνη αυτου σκοτεινον υδωρ εν

νεφελαις αερων

13. απο της τηλαυγησεως ενωπιον αυτου αι

νεφελαι διηλχον ςαλαζα και ανχρακες πυρος

14. και εβροντησεν εξ ουρανου κυριος και ο

υψιστος εδωκεν ϕωνην αυτου

15. και εξαπεστειλεν ϐελη και εσκορπισεν αυ-

τους και αστραπας επληχυνεν και συνεταραξεν

αυτους

16. και ωφχησαν αι πηγαι των υδατων και

ανεκαλυφχη τα χεµελια της οικουµενης απο

επιτιµησεως σου κυριε απο εµπνευσεως πνευ-

µατος οργης σου

17. εξαπεστειλεν εξ υψους και ελαβεν µε προ-

σελαβετο µε εξ υδατων πολλων

18. ϱυσεται µε εξ εςχρων µου δυνατων και εκ

των µισουντων µε οτι εστερεωχησαν υπερ εµε

19. προεφχασαν µε εν ηµερα κακωσεως µου

και εγενετο κυριος αντιστηριγµα µου

20. και εξηγαγεν µε εις πλατυσµον ϱυσεται

µε οτι ηχελησεν µε ϱυσεται µε εξ εςχρων µου

δυνατων και εκ των µισουντων µε

21. και ανταποδωσει µοι κυριος κατα την δι-

καιοσυνην µου και κατα την καχαριοτητα των

ςειρων µου ανταποδωσει µοι

22. οτι εφυλαξα τας οδους κυριου και ουκ

ησεβησα απο του χεου µου

23. οτι παντα τα κριµατα αυτου ενωπιον µου

και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστησα απ εµου

24. και εσοµαι αµωµος µετ αυτου και ϕυλα-

ξοµαι απο της ανοµιας µου

25. και ανταποδωσει µοι κυριος κατα την δι-

καιοσυνην µου και κατα την καχαριοτητα των

ςειρων µου ενωπιον των οφχαλµων αυτου

26. µετα οσιου οσιωχηση και µετα ανδρος

αχωου αχωος εση

27. και µετα εκλεκτου εκλεκτος εση και µετα

στρεβλου διαστρεψεις
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28. οτι συ λαον ταπεινον σωσεις και οφχαλ-

µους υπερηφανων ταπεινωσεις

29. οτι συ ϕωτιεις λυςνον µου κυριε ο χεος

µου ϕωτιεις το σκοτος µου

30. οτι εν σοι ϱυσχησοµαι απο πειρατηριου

και εν τω χεω µου υπερβησοµαι τειςος

31. ο χεος µου αµωµος η οδος αυτου τα λογια

κυριου πεπυρωµενα υπερασπιστης εστιν παν-

των των ελπιζοντων επ αυτον

32. οτι τις χεος πλην του κυριου και τις χεος

πλην του χεου ηµων

33. ο χεος ο περιζωννυων µε δυναµιν και εχε-

το αµωµον την οδον µου

34. ο καταρτιζοµενος τους ποδας µου ως ελα-

ϕου και επι τα υψηλα ιστων µε

35. διδασκων ςειρας µου εις πολεµον και

εχου τοξον ςαλκουν τους ϐραςιονας µου

36. και εδωκας µοι υπερασπισµον σωτηριας

µου και η δεξια σου αντελαβετο µου και η πα-

ιδεια σου ανωρχωσεν µε εις τελος και η παιδεια

σου αυτη µε διδαξει

37. επλατυνας τα διαβηµατα µου υποκατω

µου και ουκ ησχενησαν τα ιςνη µου

38. καταδιωξω τους εςχρους µου και καταλη-

µψοµαι αυτους και ουκ αποστραφησοµαι εως

αν εκλιπωσιν

39. εκχλιψω αυτους και ου µη δυνωνται στη-

ναι πεσουνται υπο τους ποδας µου

40. και περιεζωσας µε δυναµιν εις πολεµον

συνεποδισας παντας τους επανιστανοµενους επ

εµε υποκατω µου

41. και τους εςχρους µου εδωκας µοι νωτον

και τους µισουντας µε εξωλεχρευσας

42. εκεκραξαν και ουκ ην ο σωζων προς κυ-

ϱιον και ουκ εισηκουσεν αυτων

43. και λεπτυνω αυτους ως ςουν κατα προσω-

πον ανεµου ως πηλον πλατειων λεανω αυτους

44. ϱυση µε εξ αντιλογιων λαου καταστησε-

ις µε εις κεφαλην εχνων λαος ον ουκ εγνων

εδουλευσεν µοι

45. εις ακοην ωτιου υπηκουσεν µοι υιοι αλλο-

τριοι εψευσαντο µοι

46. υιοι αλλοτριοι επαλαιωχησαν και εςωλα-

ναν απο των τριβων αυτων

47. Ϲη κυριος και ευλογητος ο χεος µου και

υψωχητω ο χεος της σωτηριας µου

48. ο χεος ο διδους εκδικησεις εµοι και υπο-

ταξας λαους υπ εµε

49. ο ϱυστης µου εξ εςχρων µου οργιλων απο

των επανιστανοµενων επ εµε υψωσεις µε απο

ανδρος αδικου ϱυση µε

50. δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι εν εχνεσιν

κυριε και τω ονοµατι σου ψαλω

51. µεγαλυνων τας σωτηριας του ϐασιλεως

αυτου και ποιων ελεος τω ςριστω αυτου τω δαυ-

ιδ και τω σπερµατι αυτου εως αιωνος

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-ps18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. οι ουρανοι διηγουνται δοξαν χεου ποιησιν

δε ςειρων αυτου αναγγελλει το στερεωµα

3. ηµερα τη ηµερα ερευγεται ϱηµα και νυξ

νυκτι αναγγελλει γνωσιν

4. ουκ εισιν λαλιαι ουδε λογοι ων ουςι ακο-

υονται αι ϕωναι αυτων

5. εις πασαν την γην εξηλχεν ο ϕχογγος αυτων

και εις τα περατα της οικουµενης τα ϱηµατα

αυτων εν τω ηλιω εχετο το σκηνωµα αυτου

6. και αυτος ως νυµφιος εκπορευοµενος εκ

παστου αυτου αγαλλιασεται ως γιγας δραµειν

οδον αυτου

7. απ ακρου του ουρανου η εξοδος αυτου και

το καταντηµα αυτου εως ακρου του ουρανου

και ουκ εστιν ος αποκρυβησεται την χερµην

αυτου

8. ο νοµος του κυριου αµωµος επιστρεφων

ψυςας η µαρτυρια κυριου πιστη σοφιζουσα

νηπια

9. τα δικαιωµατα κυριου ευχεια ευφραινοντα

καρδιαν η εντολη κυριου τηλαυγης ϕωτιζουσα

οφχαλµους

10. ο ϕοβος κυριου αγνος διαµενων εις αιωνα

αιωνος τα κριµατα κυριου αληχινα δεδικαιω-

µενα επι το αυτο

11. επιχυµητα υπερ ςρυσιον και λιχον τιµιον

πολυν και γλυκυτερα υπερ µελι και κηριον

12. και γαρ ο δουλος σου ϕυλασσει αυτα εν

τω ϕυλασσειν αυτα ανταποδοσις πολλη
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13. παραπτωµατα τις συνησει εκ των κρυφιων

µου καχαρισον µε

14. και απο αλλοτριων ϕεισαι του δουλου

σου εαν µη µου κατακυριευσωσιν τοτε αµωµος

εσοµαι και καχαρισχησοµαι απο αµαρτιας µε-

γαλης

15. και εσονται εις ευδοκιαν τα λογια του στο-

µατος µου και η µελετη της καρδιας µου ενω-

πιον σου δια παντος κυριε ϐοηχε µου και λυ-

τρωτα µου

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-ps19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. επακουσαι σου κυριος εν ηµερα χλιψεως

υπερασπισαι σου το ονοµα του χεου ιακωβ

3. εξαποστειλαι σοι ϐοηχειαν εξ αγιου και εκ

σιων αντιλαβοιτο σου

4. µνησχειη πασης χυσιας σου και το ολοκαυ-

τωµα σου πιανατω διαψαλµα

5. δωη σοι κατα την καρδιαν σου και πασαν

την ϐουλην σου πληρωσαι

6. αγαλλιασοµεχα εν τω σωτηριω σου και εν

ονοµατι χεου ηµων µεγαλυνχησοµεχα πληρω-

σαι κυριος παντα τα αιτηµατα σου

7. νυν εγνων οτι εσωσεν κυριος τον ςριστον αυ-

του επακουσεται αυτου εξ ουρανου αγιου αυτου

εν δυναστειαις η σωτηρια της δεξιας αυτου

8. ουτοι εν αρµασιν και ουτοι εν ιπποις ηµεις

δε εν ονοµατι κυριου χεου ηµων µεγαλυνχησο-

µεχα

9. αυτοι συνεποδισχησαν και επεσαν ηµεις δε

ανεστηµεν και ανωρχωχηµεν

10. κυριε σωσον τον ϐασιλεα σου και επακο-

υσον ηµων εν η αν ηµερα επικαλεσωµεχα σε

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-ps20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. κυριε εν τη δυναµει σου ευφρανχησεται ο

ϐασιλευς και επι τω σωτηριω σου αγαλλιασεται

σφοδρα

3. την επιχυµιαν της ψυςης αυτου εδωκας

αυτω και την χελησιν των ςειλεων αυτου ουκ

εστερησας αυτον διαψαλµα

4. οτι προεφχασας αυτον εν ευλογιαις ςρηστο-

τητος εχηκας επι την κεφαλην αυτου στεφανον

εκ λιχου τιµιου

5. Ϲωην ητησατο σε και εδωκας αυτω µακρο-

τητα ηµερων εις αιωνα αιωνος

6. µεγαλη η δοξα αυτου εν τω σωτηριω σου

δοξαν και µεγαλοπρεπειαν επιχησεις επ αυτον

7. οτι δωσεις αυτω ευλογιαν εις αιωνα αιωνος

ευφρανεις αυτον εν ςαρα µετα του προσωπου

σου

8. οτι ο ϐασιλευς ελπιζει επι κυριον και εν τω

ελεει του υψιστου ου µη σαλευχη

9. ευρεχειη η ςειρ σου πασιν τοις εςχροις σου

η δεξια σου ευροι παντας τους µισουντας σε

10. χησεις αυτους ως κλιβανον πυρος εις κα-

ιρον του προσωπου σου κυριος εν οργη αυ-

του συνταραξει αυτους και καταφαγεται αυτους

πυρ

11. τον καρπον αυτων απο γης απολεις και το

σπερµα αυτων απο υιων ανχρωπων

12. οτι εκλιναν εις σε κακα διελογισαντο ϐο-

υλην ην ου µη δυνωνται στησαι

13. οτι χησεις αυτους νωτον εν τοις περιλο-

ιποις σου ετοιµασεις το προσωπον αυτων

14. υψωχητι κυριε εν τη δυναµει σου ασοµεν

και ψαλουµεν τας δυναστειας σου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-ps21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 εις το τελος υπερ της αντιληµψεως της

εωχινης ψαλµος τω δαυιδ

2. ο χεος ο χεος µου προσςες µοι ινα τι εγ-

κατελιπες µε µακραν απο της σωτηριας µου οι

λογοι των παραπτωµατων µου

3. ο χεος µου κεκραξοµαι ηµερας και ουκ

εισακουση και νυκτος και ουκ εις ανοιαν εµοι

4. συ δε εν αγιοις κατοικεις ο επαινος ισραηλ

5. επι σοι ηλπισαν οι πατερες ηµων ηλπισαν

και ερρυσω αυτους

6. προς σε εκεκραξαν και εσωχησαν επι σοι

ηλπισαν και ου κατησςυνχησαν
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7. εγω δε ειµι σκωληξ και ουκ ανχρωπος ονε-

ιδος ανχρωπου και εξουδενηµα λαου

8. παντες οι χεωρουντες µε εξεµυκτηρισαν µε

ελαλησαν εν ςειλεσιν εκινησαν κεφαλην

9. ηλπισεν επι κυριον ϱυσασχω αυτον σωσατω

αυτον οτι χελει αυτον

10. οτι συ ει ο εκσπασας µε εκ γαστρος η ελπις

µου απο µαστων της µητρος µου

11. επι σε επερριφην εκ µητρας εκ κοιλιας

µητρος µου χεος µου ει συ

12. µη αποστης απ εµου οτι χλιψις εγγυς οτι

ουκ εστιν ο ϐοηχων

13. περιεκυκλωσαν µε µοσςοι πολλοι ταυροι

πιονες περιεσςον µε

14. ηνοιξαν επ εµε το στοµα αυτων ως λεων ο

αρπαζων και ωρυοµενος

15. ωσει υδωρ εξεςυχην και διεσκορπισχη

παντα τα οστα µου εγενηχη η καρδια µου ωσει

κηρος τηκοµενος εν µεσω της κοιλιας µου

16. εξηρανχη ως οστρακον η ισςυς µου και

η γλωσσα µου κεκολληται τω λαρυγγι µου και

εις ςουν χανατου κατηγαγες µε

17. οτι εκυκλωσαν µε κυνες πολλοι συνα-

γωγη πονηρευοµενων περιεσςον µε ωρυξαν ςε-

ιρας µου και ποδας

18. εξηριχµησα παντα τα οστα µου αυτοι δε

κατενοησαν και επειδον µε

19. διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοις και επι

τον ιµατισµον µου εβαλον κληρον

20. συ δε κυριε µη µακρυνης την ϐοηχειαν

µου εις την αντιληµψιν µου προσςες

21. ϱυσαι απο ϱοµφαιας την ψυςην µου και

εκ ςειρος κυνος την µονογενη µου

22. σωσον µε εκ στοµατος λεοντος και απο

κερατων µονοκερωτων την ταπεινωσιν µου

23. διηγησοµαι το ονοµα σου τοις αδελφοις

µου εν µεσω εκκλησιας υµνησω σε

24. οι ϕοβουµενοι κυριον αινεσατε αυτον

απαν το σπερµα ιακωβ δοξασατε αυτον ϕο-

ϐηχητωσαν αυτον απαν το σπερµα ισραηλ

25. οτι ουκ εξουδενωσεν ουδε προσωςχισεν τη

δεησει του πτωςου ουδε απεστρεψεν το προσω-

πον αυτου απ εµου και εν τω κεκραγεναι µε

προς αυτον εισηκουσεν µου

26. παρα σου ο επαινος µου εν εκκλησια µε-

γαλη τας ευςας µου αποδωσω ενωπιον των ϕο-

ϐουµενων αυτον

27. ϕαγονται πενητες και εµπλησχησονται και

αινεσουσιν κυριον οι εκζητουντες αυτον Ϲησον-

ται αι καρδιαι αυτων εις αιωνα αιωνος

28. µνησχησονται και επιστραφησονται προς

κυριον παντα τα περατα της γης και προσκυνη-

σουσιν ενωπιον σου πασαι αι πατριαι των εχνων

29. οτι του κυριου η ϐασιλεια και αυτος δε-

σποζει των εχνων

30. εφαγον και προσεκυνησαν παντες οι πιο-

νες της γης ενωπιον αυτου προπεσουνται παν-

τες οι καταβαινοντες εις την γην και η ψυςη µου

αυτω Ϲη

31. και το σπερµα µου δουλευσει αυτω αναγ-

γελησεται τω κυριω γενεα η ερςοµενη

32. και αναγγελουσιν την δικαιοσυνην αυτου

λαω τω τεςχησοµενω οτι εποιησεν ο κυριος

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-ps22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 ψαλµος τω δαυιδ κυριος ποιµαινει µε

και ουδεν µε υστερησει

2. εις τοπον ςλοης εκει µε κατεσκηνωσεν επι

υδατος αναπαυσεως εξεχρεψεν µε

3. την ψυςην µου επεστρεψεν ωδηγησεν µε

επι τριβους δικαιοσυνης ενεκεν του ονοµατος

αυτου

4. εαν γαρ και πορευχω εν µεσω σκιας χα-

νατου ου ϕοβηχησοµαι κακα οτι συ µετ εµου

ει η ϱαβδος σου και η ϐακτηρια σου αυται µε

παρεκαλεσαν

5. ητοιµασας ενωπιον µου τραπεζαν εξ εναν-

τιας των χλιβοντων µε ελιπανας εν ελαιω την

κεφαλην µου και το ποτηριον σου µεχυσκον ως

κρατιστον

6. και το ελεος σου καταδιωξεται µε πασας

τας ηµερας της Ϲωης µου και το κατοικειν µε εν

οικω κυριου εις µακροτητα ηµερων

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-ps23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 ψαλµος τω δαυιδ της µιας σαββατων του

κυριου η γη και το πληρωµα αυτης η οικουµενη

και παντες οι κατοικουντες εν αυτη
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2. αυτος επι χαλασσων εχεµελιωσεν αυτην

και επι ποταµων ητοιµασεν αυτην

3. τις αναβησεται εις το ορος του κυριου και

τις στησεται εν τοπω αγιω αυτου

4. αχωος ςερσιν και καχαρος τη καρδια ος

ουκ ελαβεν επι µαταιω την ψυςην αυτου και

ουκ ωµοσεν επι δολω τω πλησιον αυτου

5. ουτος ληµψεται ευλογιαν παρα κυριου και

ελεηµοσυνην παρα χεου σωτηρος αυτου

6. αυτη η γενεα Ϲητουντων αυτον Ϲητουντων το

προσωπον του χεου ιακωβ διαψαλµα

7. αρατε πυλας οι αρςοντες υµων και επαρχη-

τε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο ϐασιλευς

της δοξης

8. τις εστιν ουτος ο ϐασιλευς της δοξης κυ-

ϱιος κραταιος και δυνατος κυριος δυνατος εν

πολεµω

9. αρατε πυλας οι αρςοντες υµων και επαρχη-

τε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο ϐασιλευς

της δοξης

10. τις εστιν ουτος ο ϐασιλευς της δοξης κυ-

ϱιος των δυναµεων αυτος εστιν ο ϐασιλευς της

δοξης

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-ps24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 ψαλµος τω δαυιδ προς σε κυριε ηρα την

ψυςην µου ο χεος µου

2. επι σοι πεποιχα µη καταισςυνχειην µηδε

καταγελασατωσαν µου οι εςχροι µου

3. και γαρ παντες οι υποµενοντες σε ου µη

καταισςυνχωσιν αισςυνχητωσαν παντες οι ανο-

µουντες δια κενης

4. τας οδους σου κυριε γνωρισον µοι και τας

τριβους σου διδαξον µε

5. οδηγησον µε επι την αληχειαν σου και δι-

δαξον µε οτι συ ει ο χεος ο σωτηρ µου και σε

υπεµεινα ολην την ηµεραν

6. µνησχητι των οικτιρµων σου κυριε και τα

ελεη σου οτι απο του αιωνος εισιν

7. αµαρτιας νεοτητος µου και αγνοιας µου µη

µνησχης κατα το ελεος σου µνησχητι µου συ

ενεκα της ςρηστοτητος σου κυριε

8. ςρηστος και ευχης ο κυριος δια τουτο νοµο-

χετησει αµαρτανοντας εν οδω

9. οδηγησει πραεις εν κρισει διδαξει πραεις

οδους αυτου

10. πασαι αι οδοι κυριου ελεος και αληχε-

ια τοις εκζητουσιν την διαχηκην αυτου και τα

µαρτυρια αυτου

11. ενεκα του ονοµατος σου κυριε και ιλαση

τη αµαρτια µου πολλη γαρ εστιν

12. τις εστιν ανχρωπος ο ϕοβουµενος τον κυ-

ϱιον νοµοχετησει αυτω εν οδω η ηρετισατο

13. η ψυςη αυτου εν αγαχοις αυλισχησεται

και το σπερµα αυτου κληρονοµησει γην

14. κραταιωµα κυριος των ϕοβουµενων αυτον

και το ονοµα κυριου των ϕοβουµενων αυτον και

η διαχηκη αυτου του δηλωσαι αυτοις

15. οι οφχαλµοι µου δια παντος προς τον κυ-

ϱιον οτι αυτος εκσπασει εκ παγιδος τους ποδας

µου

16. επιβλεψον επ εµε και ελεησον µε οτι µο-

νογενης και πτωςος ειµι εγω

17. αι χλιψεις της καρδιας µου επλατυνχη-

σαν εκ των αναγκων µου εξαγαγε µε

18. ιδε την ταπεινωσιν µου και τον κοπον µου

και αφες πασας τας αµαρτιας µου

19. ιδε τους εςχρους µου οτι επληχυνχησαν

και µισος αδικον εµισησαν µε

20. ϕυλαξον την ψυςην µου και ϱυσαι µε µη

καταισςυνχειην οτι ηλπισα επι σε

21. ακακοι και ευχεις εκολλωντο µοι οτι υπε-

µεινα σε κυριε

22. λυτρωσαι ο χεος τον ισραηλ εκ πασων των

χλιψεων αυτου

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-ps25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 του δαυιδ κρινον µε κυριε οτι εγω εν

ακακια µου επορευχην και επι τω κυριω ελπι-

Ϲων ου µη ασχενησω

2. δοκιµασον µε κυριε και πειρασον µε πυρω-

σον τους νεφρους µου και την καρδιαν µου

3. οτι το ελεος σου κατεναντι των οφχαλµων

µου εστιν και ευηρεστησα εν τη αληχεια σου

4. ουκ εκαχισα µετα συνεδριου µαταιοτητος

και µετα παρανοµουντων ου µη εισελχω
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5. εµισησα εκκλησιαν πονηρευοµενων και µε-

τα ασεβων ου µη καχισω

6. νιψοµαι εν αχωοις τας ςειρας µου και κυ-

κλωσω το χυσιαστηριον σου κυριε

7. του ακουσαι ϕωνην αινεσεως και διηγησα-

σχαι παντα τα χαυµασια σου

8. κυριε ηγαπησα ευπρεπειαν οικου σου και

τοπον σκηνωµατος δοξης σου

9. µη συναπολεσης µετα ασεβων την ψυςην

µου και µετα ανδρων αιµατων την Ϲωην µου

10. ων εν ςερσιν ανοµιαι η δεξια αυτων επλη-

σχη δωρων

11. εγω δε εν ακακια µου επορευχην λυτρω-

σαι µε και ελεησον µε

12. ο γαρ πους µου εστη εν ευχυτητι εν εκ-

κλησιαις ευλογησω σε κυριε

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-ps26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 του δαυιδ προ του ςρισχηναι κυριος

ϕωτισµος µου και σωτηρ µου τινα ϕοβηχησοµαι

κυριος υπερασπιστης της Ϲωης µου απο τινος

δειλιασω

2. εν τω εγγιζειν επ εµε κακουντας του ϕαγειν

τας σαρκας µου οι χλιβοντες µε και οι εςχροι

µου αυτοι ησχενησαν και επεσαν

3. εαν παραταξηται επ εµε παρεµβολη ου ϕο-

ϐηχησεται η καρδια µου εαν επαναστη επ εµε

πολεµος εν ταυτη εγω ελπιζω

4. µιαν ητησαµην παρα κυριου ταυτην εκζη-

τησω του κατοικειν µε εν οικω κυριου πασας

τας ηµερας της Ϲωης µου του χεωρειν µε την

τερπνοτητα του κυριου και επισκεπτεσχαι τον

ναον αυτου

5. οτι εκρυψεν µε εν σκηνη εν ηµερα κακων

µου εσκεπασεν µε εν αποκρυφω της σκηνης αυ-

του εν πετρα υψωσεν µε

6. και νυν ιδου υψωσεν την κεφαλην µου επ

εςχρους µου εκυκλωσα και εχυσα εν τη σκηνη

αυτου χυσιαν αλαλαγµου ασοµαι και ψαλω τω

κυριω

7. εισακουσον κυριε της ϕωνης µου ης εκε-

κραξα ελεησον µε και εισακουσον µου

8. σοι ειπεν η καρδια µου εζητησεν το προσω-

πον µου το προσωπον σου κυριε Ϲητησω

9. µη αποστρεψης το προσωπον σου απ εµου

µη εκκλινης εν οργη απο του δουλου σου ϐο-

ηχος µου γενου µη αποσκορακισης µε και µη

εγκαταλιπης µε ο χεος ο σωτηρ µου

10. οτι ο πατηρ µου και η µητηρ µου εγκατε-

λιπον µε ο δε κυριος προσελαβετο µε

11. νοµοχετησον µε κυριε τη οδω σου και οδ-

ηγησον µε εν τριβω ευχεια ενεκα των εςχρων

µου

12. µη παραδως µε εις ψυςας χλιβοντων µε οτι

επανεστησαν µοι µαρτυρες αδικοι και εψευσατο

η αδικια εαυτη

13. πιστευω του ιδειν τα αγαχα κυριου εν γη

Ϲωντων

14. υποµεινον τον κυριον ανδριζου και κρατα-

ιουσχω η καρδια σου και υποµεινον τον κυριον

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-ps27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 του δαυιδ προς σε κυριε εκεκραξα ο

χεος µου µη παρασιωπησης απ εµου µηποτε

παρασιωπησης απ εµου και οµοιωχησοµαι τοις

καταβαινουσιν εις λακκον

2. εισακουσον της ϕωνης της δεησεως µου εν

τω δεεσχαι µε προς σε εν τω µε αιρειν ςειρας

µου προς ναον αγιον σου

3. µη συνελκυσης µετα αµαρτωλων την ψυςην

µου και µετα εργαζοµενων αδικιαν µη συνα-

πολεσης µε των λαλουντων ειρηνην µετα των

πλησιον αυτων κακα δε εν ταις καρδιαις αυτων

4. δος αυτοις κατα τα εργα αυτων και κατα

την πονηριαν των επιτηδευµατων αυτων κατα

τα εργα των ςειρων αυτων δος αυτοις αποδος

το ανταποδοµα αυτων αυτοις

5. οτι ου συνηκαν εις τα εργα κυριου και εις

τα εργα των ςειρων αυτου καχελεις αυτους και

ου µη οικοδοµησεις αυτους

6. ευλογητος κυριος οτι εισηκουσεν της ϕωνης

της δεησεως µου

7. κυριος ϐοηχος µου και υπερασπιστης µου

επ αυτω ηλπισεν η καρδια µου και εβοηχηχην

και ανεχαλεν η σαρξ µου και εκ χεληµατος µου

εξοµολογησοµαι αυτω

8. κυριος κραταιωµα του λαου αυτου και υπε-

ϱασπιστης των σωτηριων του ςριστου αυτου εσ-

τιν
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9. σωσον τον λαον σου και ευλογησον την

κληρονοµιαν σου και ποιµανον αυτους και επα-

ϱον αυτους εως του αιωνος

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-ps28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 ψαλµος τω δαυιδ εξοδιου σκηνης ενεγ-

κατε τω κυριω υιοι χεου ενεγκατε τω κυριω υιο-

υς κριων ενεγκατε τω κυριω δοξαν και τιµην

2. ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου

προσκυνησατε τω κυριω εν αυλη αγια αυτου

3. ϕωνη κυριου επι των υδατων ο χεος της

δοξης εβροντησεν κυριος επι υδατων πολλων

4. ϕωνη κυριου εν ισςυι ϕωνη κυριου εν µεγα-

λοπρεπεια

5. ϕωνη κυριου συντριβοντος κεδρους και

συντριψει κυριος τας κεδρους του λιβανου

6. και λεπτυνει αυτας ως τον µοσςον τον λι-

ϐανον και ο ηγαπηµενος ως υιος µονοκερωτων

7. ϕωνη κυριου διακοπτοντος ϕλογα πυρος

8. ϕωνη κυριου συσσειοντος ερηµον και συσ-

σεισει κυριος την ερηµον καδης

9. ϕωνη κυριου καταρτιζοµενου ελαφους και

αποκαλυψει δρυµους και εν τω ναω αυτου πας

τις λεγει δοξαν

10. κυριος τον κατακλυσµον κατοικιει και κα-

χιεται κυριος ϐασιλευς εις τον αιωνα

11. κυριος ισςυν τω λαω αυτου δωσει κυριος

ευλογησει τον λαον αυτου εν ειρηνη

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-ps29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 εις το τελος ψαλµος ωδης του εγκαινι-

σµου του οικου τω δαυιδ

2. υψωσω σε κυριε οτι υπελαβες µε και ουκ

ηυφρανας τους εςχρους µου επ εµε

3. κυριε ο χεος µου εκεκραξα προς σε και

ιασω µε

4. κυριε ανηγαγες εξ αδου την ψυςην µου εσω-

σας µε απο των καταβαινοντων εις λακκον

5. ψαλατε τω κυριω οι οσιοι αυτου και εξοµο-

λογεισχε τη µνηµη της αγιωσυνης αυτου

6. οτι οργη εν τω χυµω αυτου και Ϲωη εν

τω χεληµατι αυτου το εσπερας αυλισχησεται

κλαυχµος και εις το πρωι αγαλλιασις

7. εγω δε ειπα εν τη ευχηνια µου ου µη σα-

λευχω εις τον αιωνα

8. κυριε εν τω χεληµατι σου παρεσςου τω καλ-

λει µου δυναµιν απεστρεψας δε το προσωπον

σου και εγενηχην τεταραγµενος

9. προς σε κυριε κεκραξοµαι και προς τον χε-

ον µου δεηχησοµαι

10. τις ωφελεια εν τω αιµατι µου εν τω κατα-

ϐηναι µε εις διαφχοραν µη εξοµολογησεται σοι

ςους η αναγγελει την αληχειαν σου

11. ηκουσεν κυριος και ηλεησεν µε κυριος

εγενηχη ϐοηχος µου

12. εστρεψας τον κοπετον µου εις ςορον εµοι

διερρηξας τον σακκον µου και περιεζωσας µε

ευφροσυνην

13. οπως αν ψαλη σοι η δοξα µου και ου µη

κατανυγω κυριε ο χεος µου εις τον αιωνα εξο-

µολογησοµαι σοι

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-ps30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ εκστασεως

2. επι σοι κυριε ηλπισα µη καταισςυνχειην εις

τον αιωνα εν τη δικαιοσυνη σου ϱυσαι µε και

εξελου µε

3. κλινον προς µε το ους σου ταςυνον του εξε-

λεσχαι µε γενου µοι εις χεον υπερασπιστην και

εις οικον καταφυγης του σωσαι µε

4. οτι κραταιωµα µου και καταφυγη µου ει συ

και ενεκεν του ονοµατος σου οδηγησεις µε και

διαχρεψεις µε

5. εξαξεις µε εκ παγιδος ταυτης ης εκρυψαν

µοι οτι συ ει ο υπερασπιστης µου

6. εις ςειρας σου παραχησοµαι το πνευµα µου

ελυτρωσω µε κυριε ο χεος της αληχειας

7. εµισησας τους διαφυλασσοντας µαταιοτη-

τας δια κενης εγω δε επι τω κυριω ηλπισα

8. αγαλλιασοµαι και ευφρανχησοµαι επι τω

ελεει σου οτι επειδες την ταπεινωσιν µου εσω-

σας εκ των αναγκων την ψυςην µου

9. και ου συνεκλεισας µε εις ςειρας εςχρου

εστησας εν ευρυςωρω τους ποδας µου
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10. ελεησον µε κυριε οτι χλιβοµαι εταραςχη

εν χυµω ο οφχαλµος µου η ψυςη µου και η

γαστηρ µου

11. οτι εξελιπεν εν οδυνη η Ϲωη µου και τα

ετη µου εν στεναγµοις ησχενησεν εν πτωςεια η

ισςυς µου και τα οστα µου εταραςχησαν

12. παρα παντας τους εςχρους µου εγενηχην

ονειδος και τοις γειτοσιν µου σφοδρα και ϕοβος

τοις γνωστοις µου οι χεωρουντες µε εξω εφυγον

απ εµου

13. επελησχην ωσει νεκρος απο καρδιας

εγενηχην ωσει σκευος απολωλος

14. οτι ηκουσα ψογον πολλων παροικουντων

κυκλοχεν εν τω επισυναςχηναι αυτους αµα επ

εµε του λαβειν την ψυςην µου εβουλευσαντο

15. εγω δε επι σε ηλπισα κυριε ειπα συ ει ο

χεος µου

16. εν ταις ςερσιν σου οι καιροι µου ϱυσαι µε

εκ ςειρος εςχρων µου και εκ των καταδιωκον-

των µε

17. επιφανον το προσωπον σου επι τον δουλον

σου σωσον µε εν τω ελεει σου

18. κυριε µη καταισςυνχειην οτι επεκαλε-

σαµην σε αισςυνχειησαν οι ασεβεις και κατα-

ςχειησαν εις αδου

19. αλαλα γενηχητω τα ςειλη τα δολια τα λα-

λουντα κατα του δικαιου ανοµιαν εν υπερηφα-

νια και εξουδενωσει

20. ως πολυ το πληχος της ςρηστοτητος σου

κυριε ης εκρυψας τοις ϕοβουµενοις σε εξειρ-

γασω τοις ελπιζουσιν επι σε εναντιον των υιων

των ανχρωπων

21. κατακρυψεις αυτους εν αποκρυφω του

προσωπου σου απο ταραςης ανχρωπων σκεπα-

σεις αυτους εν σκηνη απο αντιλογιας γλωσσων

22. ευλογητος κυριος οτι εχαυµαστωσεν το

ελεος αυτου εν πολει περιοςης

23. εγω δε ειπα εν τη εκστασει µου απερριµ-

µαι αρα απο προσωπου των οφχαλµων σου δια

τουτο εισηκουσας της ϕωνης της δεησεως µου

εν τω κεκραγεναι µε προς σε

24. αγαπησατε τον κυριον παντες οι οσιοι αυ-

του οτι αληχειας εκζητει κυριος και ανταποδι-

δωσιν τοις περισσως ποιουσιν υπερηφανιαν

25. ανδριζεσχε και κραταιουσχω η καρδια

υµων παντες οι ελπιζοντες επι κυριον

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-ps31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 τω δαυιδ συνεσεως µακαριοι ων αφε-

χησαν αι ανοµιαι και ων επεκαλυφχησαν αι

αµαρτιαι

2. µακαριος ανηρ ου ου µη λογισηται κυριος

αµαρτιαν ουδε εστιν εν τω στοµατι αυτου δολος

3. οτι εσιγησα επαλαιωχη τα οστα µου απο του

κραζειν µε ολην την ηµεραν

4. οτι ηµερας και νυκτος εβαρυνχη επ εµε η

ςειρ σου εστραφην εις ταλαιπωριαν εν τω εµ-

παγηναι ακανχαν διαψαλµα

5. την αµαρτιαν µου εγνωρισα και την ανοµιαν

µου ουκ εκαλυψα ειπα εξαγορευσω κατ εµου

την ανοµιαν µου τω κυριω και συ αφηκας την

ασεβειαν της αµαρτιας µου διαψαλµα

6. υπερ ταυτης προσευξεται πας οσιος προς σε

εν καιρω ευχετω πλην εν κατακλυσµω υδατων

πολλων προς αυτον ουκ εγγιουσιν

7. συ µου ει καταφυγη απο χλιψεως της περιε-

ςουσης µε το αγαλλιαµα µου λυτρωσαι µε απο

των κυκλωσαντων µε διαψαλµα

8. συνετιω σε και συµβιβω σε εν οδω ταυτη η

πορευση επιστηριω επι σε τους οφχαλµους µου

9. µη γινεσχε ως ιππος και ηµιονος οις ουκ

εστιν συνεσις εν ςαλινω και κηµω τας σιαγονας

αυτων αγξαι των µη εγγιζοντων προς σε

10. πολλαι αι µαστιγες του αµαρτωλου τον δε

ελπιζοντα επι κυριον ελεος κυκλωσει

11. ευφρανχητε επι κυριον και αγαλλιασχε

δικαιοι και καυςασχε παντες οι ευχεις τη καρ-

δια

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-ps32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 τω δαυιδ αγαλλιασχε δικαιοι εν τω κυ-

ϱιω τοις ευχεσι πρεπει αινεσις

2. εξοµολογεισχε τω κυριω εν κιχαρα εν ψαλ-

τηριω δεκαςορδω ψαλατε αυτω

3. ασατε αυτω ασµα καινον καλως ψαλατε εν

αλαλαγµω

4. οτι ευχης ο λογος του κυριου και παντα τα

εργα αυτου εν πιστει
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5. αγαπα ελεηµοσυνην και κρισιν του ελεους

κυριου πληρης η γη

6. τω λογω του κυριου οι ουρανοι εστερεωχη-

σαν και τω πνευµατι του στοµατος αυτου πασα

η δυναµις αυτων

7. συναγων ως ασκον υδατα χαλασσης τιχεις

εν χησαυροις αβυσσους

8. ϕοβηχητω τον κυριον πασα η γη απ αυτου

δε σαλευχητωσαν παντες οι κατοικουντες την

οικουµενην

9. οτι αυτος ειπεν και εγενηχησαν αυτος ενε-

τειλατο και εκτισχησαν

10. κυριος διασκεδαζει ϐουλας εχνων αχετει

δε λογισµους λαων και αχετει ϐουλας αρςον-

των

11. η δε ϐουλη του κυριου εις τον αιωνα µε-

νει λογισµοι της καρδιας αυτου εις γενεαν και

γενεαν

12. µακαριον το εχνος ου εστιν κυριος ο χε-

ος αυτου λαος ον εξελεξατο εις κληρονοµιαν

εαυτω

13. εξ ουρανου επεβλεψεν ο κυριος ειδεν

παντας τους υιους των ανχρωπων

14. εξ ετοιµου κατοικητηριου αυτου επεβλεψ-

εν επι παντας τους κατοικουντας την γην

15. ο πλασας κατα µονας τας καρδιας αυτων

ο συνιεις εις παντα τα εργα αυτων

16. ου σωζεται ϐασιλευς δια πολλην δυναµιν

και γιγας ου σωχησεται εν πληχει ισςυος αυτου

17. ψευδης ιππος εις σωτηριαν εν δε πληχει

δυναµεως αυτου ου σωχησεται

18. ιδου οι οφχαλµοι κυριου επι τους ϕοβο-

υµενους αυτον τους ελπιζοντας επι το ελεος αυ-

του

19. ϱυσασχαι εκ χανατου τας ψυςας αυτων

και διαχρεψαι αυτους εν λιµω

20. η ψυςη ηµων υποµενει τω κυριω οτι ϐο-

ηχος και υπερασπιστης ηµων εστιν

21. οτι εν αυτω ευφρανχησεται η καρδια ηµων

και εν τω ονοµατι τω αγιω αυτου ηλπισαµεν

22. γενοιτο το ελεος σου κυριε εφ ηµας καχα-

περ ηλπισαµεν επι σε

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-ps33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 τω δαυιδ οποτε ηλλοιωσεν το προσωπον

αυτου εναντιον αβιµελες και απελυσεν αυτον

και απηλχεν

2. ευλογησω τον κυριον εν παντι καιρω δια

παντος η αινεσις αυτου εν τω στοµατι µου

3. εν τω κυριω επαινεσχησεται η ψυςη µου

ακουσατωσαν πραεις και ευφρανχητωσαν

4. µεγαλυνατε τον κυριον συν εµοι και υψω-

σωµεν το ονοµα αυτου επι το αυτο

5. εξεζητησα τον κυριον και επηκουσεν µου

και εκ πασων των παροικιων µου ερρυσατο µε

6. προσελχατε προς αυτον και ϕωτισχητε και

τα προσωπα υµων ου µη καταισςυνχη

7. ουτος ο πτωςος εκεκραξεν και ο κυριος

εισηκουσεν αυτου και εκ πασων των χλιψεων

αυτου εσωσεν αυτον

8. παρεµβαλει αγγελος κυριου κυκλω των ϕο-

ϐουµενων αυτον και ϱυσεται αυτους

9. γευσασχε και ιδετε οτι ςρηστος ο κυριος µα-

καριος ανηρ ος ελπιζει επ αυτον

10. ϕοβηχητε τον κυριον οι αγιοι αυτου οτι ουκ

εστιν υστερηµα τοις ϕοβουµενοις αυτον

11. πλουσιοι επτωςευσαν και επεινασαν οι

δε εκζητουντες τον κυριον ουκ ελαττωχησονται

παντος αγαχου διαψαλµα

12. δευτε τεκνα ακουσατε µου ϕοβον κυριου

διδαξω υµας

13. τις εστιν ανχρωπος ο χελων Ϲωην αγαπων

ηµερας ιδειν αγαχας

14. παυσον την γλωσσαν σου απο κακου και

ςειλη σου του µη λαλησαι δολον

15. εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαχον

Ϲητησον ειρηνην και διωξον αυτην

16. οφχαλµοι κυριου επι δικαιους και ωτα αυ-

του εις δεησιν αυτων

17. προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα

του εξολεχρευσαι εκ γης το µνηµοσυνον αυτων

18. εκεκραξαν οι δικαιοι και ο κυριος εισηκο-

υσεν αυτων και εκ πασων των χλιψεων αυτων

ερρυσατο αυτους

19. εγγυς κυριος τοις συντετριµµενοις την

καρδιαν και τους ταπεινους τω πνευµατι σωσει
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20. πολλαι αι χλιψεις των δικαιων και εκ πα-

σων αυτων ϱυσεται αυτους

21. κυριος ϕυλασσει παντα τα οστα αυτων εν

εξ αυτων ου συντριβησεται

22. χανατος αµαρτωλων πονηρος και οι µισο-

υντες τον δικαιον πληµµελησουσιν

23. λυτρωσεται κυριος ψυςας δουλων αυτου

και ου µη πληµµελησωσιν παντες οι ελπιζοντες

επ αυτον

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-ps34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 τω δαυιδ δικασον κυριε τους αδικουντας

µε πολεµησον τους πολεµουντας µε

2. επιλαβου οπλου και χυρεου και αναστηχι

εις ϐοηχειαν µου

3. εκςεον ϱοµφαιαν και συγκλεισον εξ εναν-

τιας των καταδιωκοντων µε ειπον τη ψυςη µου

σωτηρια σου εγω ειµι

4. αισςυνχητωσαν και εντραπητωσαν οι Ϲητο-

υντες την ψυςην µου αποστραφητωσαν εις τα

οπισω και καταισςυνχητωσαν οι λογιζοµενοι

µοι κακα

5. γενηχητωσαν ωσει ςνους κατα προσωπον

ανεµου και αγγελος κυριου εκχλιβων αυτους

6. γενηχητω η οδος αυτων σκοτος και ολισχη-

µα και αγγελος κυριου καταδιωκων αυτους

7. οτι δωρεαν εκρυψαν µοι διαφχοραν παγι-

δος αυτων µατην ωνειδισαν την ψυςην µου

8. ελχετω αυτοις παγις ην ου γινωσκουσιν και

η χηρα ην εκρυψαν συλλαβετω αυτους και εν

τη παγιδι πεσουνται εν αυτη

9. η δε ψυςη µου αγαλλιασεται επι τω κυριω

τερφχησεται επι τω σωτηριω αυτου

10. παντα τα οστα µου ερουσιν κυριε τις οµο-

ιος σοι ϱυοµενος πτωςον εκ ςειρος στερεωτερων

αυτου και πτωςον και πενητα απο των διαρπα-

Ϲοντων αυτον

11. ανασταντες µαρτυρες αδικοι α ουκ εγινω-

σκον ηρωτων µε

12. ανταπεδιδοσαν µοι πονηρα αντι καλων

και ατεκνιαν τη ψυςη µου

13. εγω δε εν τω αυτους παρενοςλειν µοι ενε-

δυοµην σακκον και εταπεινουν εν νηστεια την

ψυςην µου και η προσευςη µου εις κολπον µου

αποστραφησεται

14. ως πλησιον ως αδελφον ηµετερον ουτως

ευηρεστουν ως πενχων και σκυχρωπαζων

ουτως εταπεινουµην

15. και κατ εµου ηυφρανχησαν και συνηςχη-

σαν συνηςχησαν επ εµε µαστιγες και ουκ εγνων

διεσςισχησαν και ου κατενυγησαν

16. επειρασαν µε εξεµυκτηρισαν µε µυκτηρι-

σµον εβρυξαν επ εµε τους οδοντας αυτων

17. κυριε ποτε εποψη αποκαταστησον την

ψυςην µου απο της κακουργιας αυτων απο λε-

οντων την µονογενη µου

18. εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν εκκλησια

πολλη εν λαω ϐαρει αινεσω σε

19. µη επιςαρειησαν µοι οι εςχραινοντες µοι

αδικως οι µισουντες µε δωρεαν και διανευοντες

οφχαλµοις

20. οτι εµοι µεν ειρηνικα ελαλουν και επ ορ-

γην δολους διελογιζοντο

21. και επλατυναν επ εµε το στοµα αυτων

ειπαν ευγε ευγε ειδαν οι οφχαλµοι ηµων

22. ειδες κυριε µη παρασιωπησης κυριε µη

αποστης απ εµου

23. εξεγερχητι κυριε και προσςες τη κρισει

µου ο χεος µου και ο κυριος µου εις την δικην

µου

24. κρινον µε κατα την δικαιοσυνην σου κυριε

ο χεος µου και µη επιςαρειησαν µοι

25. µη ειπαισαν εν καρδιαις αυτων ευγε ευγε

τη ψυςη ηµων µηδε ειπαισαν κατεπιοµεν αυτον

26. αισςυνχειησαν και εντραπειησαν αµα οι

επιςαιροντες τοις κακοις µου ενδυσασχωσαν

αισςυνην και εντροπην οι µεγαλορρηµονουντες

επ εµε

27. αγαλλιασαιντο και ευφρανχειησαν οι χε-

λοντες την δικαιοσυνην µου και ειπατωσαν δια

παντος µεγαλυνχητω ο κυριος οι χελοντες την

ειρηνην του δουλου αυτου

28. και η γλωσσα µου µελετησει την δικαιο-

συνην σου ολην την ηµεραν τον επαινον σου

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-ps35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 εις το τελος τω δουλω κυριου τω δαυιδ
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2. ϕησιν ο παρανοµος του αµαρτανειν εν

εαυτω ουκ εστιν ϕοβος χεου απεναντι των

οφχαλµων αυτου

3. οτι εδολωσεν ενωπιον αυτου του ευρειν την

ανοµιαν αυτου και µισησαι

4. τα ϱηµατα του στοµατος αυτου ανοµια και

δολος ουκ εβουληχη συνιεναι του αγαχυναι

5. ανοµιαν διελογισατο επι της κοιτης αυτου

παρεστη παση οδω ουκ αγαχη τη δε κακια ου

προσωςχισεν

6. κυριε εν τω ουρανω το ελεος σου και η

αληχεια σου εως των νεφελων

7. η δικαιοσυνη σου ωσει ορη χεου τα κριµα-

τα σου αβυσσος πολλη ανχρωπους και κτηνη

σωσεις κυριε

8. ως επληχυνας το ελεος σου ο χεος οι δε

υιοι των ανχρωπων εν σκεπη των πτερυγων σου

ελπιουσιν

9. µεχυσχησονται απο πιοτητος του οικου σου

και τον ςειµαρρουν της τρυφης σου ποτιεις αυ-

τους

10. οτι παρα σοι πηγη Ϲωης εν τω ϕωτι σου

οψοµεχα ϕως

11. παρατεινον το ελεος σου τοις γινωσκουσιν

σε και την δικαιοσυνην σου τοις ευχεσι τη καρ-

δια

12. µη ελχετω µοι πους υπερηφανιας και ςειρ

αµαρτωλων µη σαλευσαι µε

13. εκει επεσον οι εργαζοµενοι την ανοµιαν

εξωσχησαν και ου µη δυνωνται στηναι

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-ps36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 του δαυιδ µη παραζηλου εν πονηρευ-

οµενοις µηδε Ϲηλου τους ποιουντας την ανοµιαν

2. οτι ωσει ςορτος ταςυ αποξηρανχησονται και

ωσει λαςανα ςλοης ταςυ αποπεσουνται

3. ελπισον επι κυριον και ποιει ςρηστοτητα

και κατασκηνου την γην και ποιµανχηση επι

τω πλουτω αυτης

4. κατατρυφησον του κυριου και δωσει σοι τα

αιτηµατα της καρδιας σου

5. αποκαλυψον προς κυριον την οδον σου και

ελπισον επ αυτον και αυτος ποιησει

6. και εξοισει ως ϕως την δικαιοσυνην σου και

το κριµα σου ως µεσηµβριαν

7. υποταγηχι τω κυριω και ικετευσον αυτον

µη παραζηλου εν τω κατευοδουµενω εν τη οδω

αυτου εν ανχρωπω ποιουντι παρανοµιας

8. παυσαι απο οργης και εγκαταλιπε χυµον

µη παραζηλου ωστε πονηρευεσχαι

9. οτι οι πονηρευοµενοι εξολεχρευχησονται οι

δε υποµενοντες τον κυριον αυτοι κληρονοµη-

σουσιν γην

10. και ετι ολιγον και ου µη υπαρξη ο αµαρ-

τωλος και Ϲητησεις τον τοπον αυτου και ου µη

ευρης

11. οι δε πραεις κληρονοµησουσιν γην και κα-

τατρυφησουσιν επι πληχει ειρηνης

12. παρατηρησεται ο αµαρτωλος τον δικαιον

και ϐρυξει επ αυτον τους οδοντας αυτου

13. ο δε κυριος εκγελασεται αυτον οτι προ-

ϐλεπει οτι ηξει η ηµερα αυτου

14. ϱοµφαιαν εσπασαντο οι αµαρτωλοι ενετε-

ιναν τοξον αυτων του καταβαλειν πτωςον και

πενητα του σφαξαι τους ευχεις τη καρδια

15. η ϱοµφαια αυτων εισελχοι εις την καρδιαν

αυτων και τα τοξα αυτων συντριβειησαν

16. κρεισσον ολιγον τω δικαιω υπερ πλουτον

αµαρτωλων πολυν

17. οτι ϐραςιονες αµαρτωλων συντριβησονται

υποστηριζει δε τους δικαιους κυριος

18. γινωσκει κυριος τας οδους των αµωµων

και η κληρονοµια αυτων εις τον αιωνα εσται

19. ου καταισςυνχησονται εν καιρω πονηρω

και εν ηµεραις λιµου ςορτασχησονται

20. οτι οι αµαρτωλοι απολουνται οι δε εςχροι

του κυριου αµα τω δοξασχηναι αυτους και υψ-

ωχηναι εκλιποντες ωσει καπνος εξελιπον

21. δανειζεται ο αµαρτωλος και ουκ αποτεισει

ο δε δικαιος οικτιρει και διδοι

22. οτι οι ευλογουντες αυτον κληρονοµησουσι

γην οι δε καταρωµενοι αυτον εξολεχρευχησον-

ται

23. παρα κυριου τα διαβηµατα ανχρωπου κα-

τευχυνεται και την οδον αυτου χελησει

24. οταν πεση ου καταραςχησεται οτι κυριος

αντιστηριζει ςειρα αυτου
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25. νεωτερος εγενοµην και γαρ εγηρασα και

ουκ ειδον δικαιον εγκαταλελειµµενον ουδε το

σπερµα αυτου Ϲητουν αρτους

26. ολην την ηµεραν ελεα και δανειζει και το

σπερµα αυτου εις ευλογιαν εσται

27. εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαχον

και κατασκηνου εις αιωνα αιωνος

28. οτι κυριος αγαπα κρισιν και ουκ εγκατα-

λειψει τους οσιους αυτου εις τον αιωνα ϕυλα-

ςχησονται ανοµοι δε εκδιωςχησονται και σπερ-

µα ασεβων εξολεχρευχησεται

29. δικαιοι δε κληρονοµησουσι γην και κατα-

σκηνωσουσιν εις αιωνα αιωνος επ αυτης

30. στοµα δικαιου µελετησει σοφιαν και η

γλωσσα αυτου λαλησει κρισιν

31. ο νοµος του χεου αυτου εν καρδια αυτου

και ους υποσκελισχησεται τα διαβηµατα αυτου

32. κατανοει ο αµαρτωλος τον δικαιον και

Ϲητει του χανατωσαι αυτον

33. ο δε κυριος ου µη εγκαταλιπη αυτον εις

τας ςειρας αυτου ουδε µη καταδικασηται αυτον

οταν κρινηται αυτω

34. υποµεινον τον κυριον και ϕυλαξον την

οδον αυτου και υψωσει σε του κατακληρονοµη-

σαι γην εν τω εξολεχρευεσχαι αµαρτωλους οψη

35. ειδον ασεβη υπερυψουµενον και επαιρο-

µενον ως τας κεδρους του λιβανου

36. και παρηλχον και ιδου ουκ ην και εζητησα

αυτον και ους ευρεχη ο τοπος αυτου

37. ϕυλασσε ακακιαν και ιδε ευχυτητα οτι εσ-

τιν εγκαταλειµµα ανχρωπω ειρηνικω

38. οι δε παρανοµοι εξολεχρευχησονται επι

το αυτο τα εγκαταλειµµατα των ασεβων εξολε-

χρευχησονται

39. σωτηρια δε των δικαιων παρα κυριου και

υπερασπιστης αυτων εστιν εν καιρω χλιψεως

40. και ϐοηχησει αυτοις κυριος και ϱυσεται

αυτους και εξελειται αυτους εξ αµαρτωλων και

σωσει αυτους οτι ηλπισαν επ αυτον

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-ps37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 ψαλµος τω δαυιδ εις αναµνησιν περι

σαββατου

2. κυριε µη τω χυµω σου ελεγξης µε µηδε τη

οργη σου παιδευσης µε

3. οτι τα ϐελη σου ενεπαγησαν µοι και επεστη-

ϱισας επ εµε την ςειρα σου

4. ουκ εστιν ιασις εν τη σαρκι µου απο προσω-

που της οργης σου ουκ εστιν ειρηνη τοις οστεοις

µου απο προσωπου των αµαρτιων µου

5. οτι αι ανοµιαι µου υπερηραν την κεφαλην

µου ωσει ϕορτιον ϐαρυ εβαρυνχησαν επ εµε

6. προσωζεσαν και εσαπησαν οι µωλωπες µου

απο προσωπου της αφροσυνης µου

7. εταλαιπωρησα και κατεκαµφχην εως τελο-

υς ολην την ηµεραν σκυχρωπαζων επορευοµην

8. οτι αι ψυαι µου επλησχησαν εµπαιγµων και

ουκ εστιν ιασις εν τη σαρκι µου

9. εκακωχην και εταπεινωχην εως σφοδρα

ωρυοµην απο στεναγµου της καρδιας µου

10. κυριε εναντιον σου πασα η επιχυµια µου

και ο στεναγµος µου απο σου ουκ εκρυβη

11. η καρδια µου εταραςχη εγκατελιπεν µε η

ισςυς µου και το ϕως των οφχαλµων µου και

αυτο ουκ εστιν µετ εµου

12. οι ϕιλοι µου και οι πλησιον µου εξ εναν-

τιας µου ηγγισαν και εστησαν και οι εγγιστα µου

απο µακροχεν εστησαν

13. και εξεβιασαντο οι Ϲητουντες την ψυςην

µου και οι Ϲητουντες τα κακα µοι ελαλησαν

µαταιοτητας και δολιοτητας ολην την ηµεραν

εµελετησαν

14. εγω δε ωσει κωφος ουκ ηκουον και ωσει

αλαλος ουκ ανοιγων το στοµα αυτου

15. και εγενοµην ωσει ανχρωπος ουκ ακουων

και ουκ εςων εν τω στοµατι αυτου ελεγµους

16. οτι επι σοι κυριε ηλπισα συ εισακουση κυ-

ϱιε ο χεος µου

17. οτι ειπα µηποτε επιςαρωσιν µοι οι εςχροι

µου και εν τω σαλευχηναι ποδας µου επ εµε

εµεγαλορρηµονησαν

18. οτι εγω εις µαστιγας ετοιµος και η αλγη-

δων µου ενωπιον µου δια παντος

19. οτι την ανοµιαν µου εγω αναγγελω και

µεριµνησω υπερ της αµαρτιας µου

20. οι δε εςχροι µου Ϲωσιν και κεκραταιωνται

υπερ εµε και επληχυνχησαν οι µισουντες µε

αδικως
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21. οι ανταποδιδοντες κακα αντι αγαχων εν-

διεβαλλον µε επει κατεδιωκον δικαιοσυνην και

απερριψαν µε τον αγαπητον ωσει νεκρον εβδε-

λυγµενον

22. µη εγκαταλιπης µε κυριε ο χεος µου µη

αποστης απ εµου

23. προσςες εις την ϐοηχειαν µου κυριε της

σωτηριας µου

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
*O-ps38*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

38 εις το τελος τω ιδιχουν ωδη τω δαυιδ

2. ειπα ϕυλαξω τας οδους µου του µη αµαρ-

τανειν εν γλωσση µου εχεµην τω στοµατι µου

ϕυλακην εν τω συστηναι τον αµαρτωλον εναν-

τιον µου

3. εκωφωχην και εταπεινωχην και εσιγησα εξ

αγαχων και το αλγηµα µου ανεκαινισχη

4. εχερµανχη η καρδια µου εντος µου και εν

τη µελετη µου εκκαυχησεται πυρ ελαλησα εν

γλωσση µου

5. γνωρισον µοι κυριε το περας µου και τον

αριχµον των ηµερων µου τις εστιν ινα γνω τι

υστερω εγω

6. ιδου παλαιστας εχου τας ηµερας µου και η

υποστασις µου ωσει ουχεν ενωπιον σου πλην τα

συµπαντα µαταιοτης πας ανχρωπος Ϲων διαψ-

αλµα

7. µεντοιγε εν εικονι διαπορευεται ανχρωπος

πλην µατην ταρασσονται χησαυριζει και ου

γινωσκει τινι συναξει αυτα

8. και νυν τις η υποµονη µου ουςι ο κυριος και

η υποστασις µου παρα σου εστιν

9. απο πασων των ανοµιων µου ϱυσαι µε ονε-

ιδος αφρονι εδωκας µε

10. εκωφωχην και ουκ ηνοιξα το στοµα µου

οτι συ ει ο ποιησας µε

11. αποστησον απ εµου τας µαστιγας σου απο

της ισςυος της ςειρος σου εγω εξελιπον

12. εν ελεγµοις υπερ ανοµιας επαιδευσας

ανχρωπον και εξετηξας ως αραςνην την ψυςην

αυτου πλην µατην ταρασσεται πας ανχρωπος

διαψαλµα

13. εισακουσον της προσευςης µου κυριε και

της δεησεως µου ενωτισαι των δακρυων µου µη

παρασιωπησης οτι παροικος εγω ειµι παρα σοι

και παρεπιδηµος καχως παντες οι πατερες µου

14. ανες µοι ινα αναψυξω προ του µε απελχε-

ιν και ουκετι µη υπαρξω

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-ps39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 εις το τελος τω δαυιδ ψαλµος

2. υποµενων υπεµεινα τον κυριον και προσε-

σςεν µοι και εισηκουσεν της δεησεως µου

3. και ανηγαγεν µε εκ λακκου ταλαιπωριας

και απο πηλου ιλυος και εστησεν επι πετραν

τους ποδας µου και κατηυχυνεν τα διαβηµατα

µου

4. και ενεβαλεν εις το στοµα µου ασµα κα-

ινον υµνον τω χεω ηµων οψονται πολλοι και

ϕοβηχησονται και ελπιουσιν επι κυριον

5. µακαριος ανηρ ου εστιν το ονοµα κυριου

ελπις αυτου και ουκ ενεβλεψεν εις µαταιοτητας

και µανιας ψευδεις

6. πολλα εποιησας συ κυριε ο χεος µου τα

χαυµασια σου και τοις διαλογισµοις σου ουκ εσ-

τιν τις οµοιωχησεται σοι απηγγειλα και ελαλη-

σα επληχυνχησαν υπερ αριχµον

7. χυσιαν και προσφοραν ουκ ηχελησας ωτια

δε κατηρτισω µοι ολοκαυτωµα και περι αµαρ-

τιας ουκ ητησας

8. τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι ϐιβλιου

γεγραπται περι εµου

9. του ποιησαι το χεληµα σου ο χεος µου εβο-

υληχην και τον νοµον σου εν µεσω της κοιλιας

µου

10. ευηγγελισαµην δικαιοσυνην εν εκκλησια

µεγαλη ιδου τα ςειλη µου ου µη κωλυσω κυριε

συ εγνως

11. την δικαιοσυνην σου ουκ εκρυψα εν τη

καρδια µου την αληχειαν σου και το σωτηριον

σου ειπα ουκ εκρυψα το ελεος σου και την αλ-

ηχειαν σου απο συναγωγης πολλης

12. συ δε κυριε µη µακρυνης τους οικτιρµους

σου απ εµου το ελεος σου και η αληχεια σου

δια παντος αντελαβοντο µου

13. οτι περιεσςον µε κακα ων ουκ εστιν αρι-

χµος κατελαβον µε αι ανοµιαι µου και ουκ
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ηδυνηχην του ϐλεπειν επληχυνχησαν υπερ τας

τριςας της κεφαλης µου και η καρδια µου εγ-

κατελιπεν µε

14. ευδοκησον κυριε του ϱυσασχαι µε κυριε

εις το ϐοηχησαι µοι προσςες

15. καταισςυνχειησαν και εντραπειησαν αµα

οι Ϲητουντες την ψυςην µου του εξαραι αυτην

αποστραφειησαν εις τα οπισω και εντραπειησαν

οι χελοντες µοι κακα

16. κοµισασχωσαν παραςρηµα αισςυνην αυ-

των οι λεγοντες µοι ευγε ευγε

17. αγαλλιασαιντο και ευφρανχειησαν επι

σοι παντες οι Ϲητουντες σε κυριε και ειπατωσαν

δια παντος µεγαλυνχητω ο κυριος οι αγαπων-

τες το σωτηριον σου

18. εγω δε πτωςος ειµι και πενης κυριος ϕρον-

τιει µου ϐοηχος µου και υπερασπιστης µου συ

ει ο χεος µου µη ςρονισης

Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-ps40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. µακαριος ο συνιων επι πτωςον και πενητα

εν ηµερα πονηρα ϱυσεται αυτον ο κυριος

3. κυριος διαφυλαξαι αυτον και Ϲησαι αυτον

και µακαρισαι αυτον εν τη γη και µη παραδωη

αυτον εις ςειρας εςχρου αυτου

4. κυριος ϐοηχησαι αυτω επι κλινης οδυνης

αυτου ολην την κοιτην αυτου εστρεψας εν τη

αρρωστια αυτου

5. εγω ειπα κυριε ελεησον µε ιασαι την ψυςην

µου οτι ηµαρτον σοι

6. οι εςχροι µου ειπαν κακα µοι ποτε αποχα-

νειται και απολειται το ονοµα αυτου

7. και ει εισεπορευετο του ιδειν µατην ελαλει

η καρδια αυτου συνηγαγεν ανοµιαν εαυτω εξε-

πορευετο εξω και ελαλει

8. επι το αυτο κατ εµου εψιχυριζον παντες οι

εςχροι µου κατ εµου ελογιζοντο κακα µοι

9. λογον παρανοµον κατεχεντο κατ εµου µη ο

κοιµωµενος ουςι προσχησει του αναστηναι

10. και γαρ ο ανχρωπος της ειρηνης µου εφ

ον ηλπισα ο εσχιων αρτους µου εµεγαλυνεν επ

εµε πτερνισµον

11. συ δε κυριε ελεησον µε και αναστησον µε

και ανταποδωσω αυτοις

12. εν τουτω εγνων οτι τεχεληκας µε οτι ου µη

επιςαρη ο εςχρος µου επ εµε

13. εµου δε δια την ακακιαν αντελαβου και

εβεβαιωσας µε ενωπιον σου εις τον αιωνα

14. ευλογητος κυριος ο χεος ισραηλ απο του

αιωνος και εις τον αιωνα γενοιτο γενοιτο

Dostępne przekłady 41 Rozdziału
*O-ps41*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

41 εις το τελος εις συνεσιν τοις υιοις κορε

2. ον τροπον επιποχει η ελαφος επι τας πηγας

των υδατων ουτως επιποχει η ψυςη µου προς σε

ο χεος

3. εδιψησεν η ψυςη µου προς τον χεον τον

Ϲωντα ποτε ηξω και οφχησοµαι τω προσωπω του

χεου

4. εγενηχη µοι τα δακρυα µου αρτος ηµερας

και νυκτος εν τω λεγεσχαι µοι καχ εκαστην

ηµεραν που εστιν ο χεος σου

5. ταυτα εµνησχην και εξεςεα επ εµε την

ψυςην µου οτι διελευσοµαι εν τοπω σκηνης

χαυµαστης εως του οικου του χεου εν ϕωνη

αγαλλιασεως και εξοµολογησεως ηςου εορτα-

Ϲοντος

6. ινα τι περιλυπος ει ψυςη και ινα τι συντα-

ϱασσεις µε ελπισον επι τον χεον οτι εξοµολογη-

σοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου ο χεος

µου

7. προς εµαυτον η ψυςη µου εταραςχη δια

τουτο µνησχησοµαι σου εκ γης ιορδανου και

ερµωνιιµ απο ορους µικρου

8. αβυσσος αβυσσον επικαλειται εις ϕωνην

των καταρρακτων σου παντες οι µετεωρισµοι

σου και τα κυµατα σου επ εµε διηλχον

9. ηµερας εντελειται κυριος το ελεος αυτου

και νυκτος ωδη παρ εµοι προσευςη τω χεω της

Ϲωης µου

10. ερω τω χεω αντιληµπτωρ µου ει δια τι µου

επελαχου ινα τι σκυχρωπαζων πορευοµαι εν τω

εκχλιβειν τον εςχρον µου

11. εν τω καταχλασαι τα οστα µου ωνειδισαν

µε οι χλιβοντες µε εν τω λεγειν αυτους µοι καχ

εκαστην ηµεραν που εστιν ο χεος σου
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12. ινα τι περιλυπος ει ψυςη και ινα τι συν-

ταρασσεις µε ελπισον επι τον χεον οτι εξοµολο-

γησοµαι αυτω η σωτηρια του προσωπου µου ο

χεος µου

Dostępne przekłady 42 Rozdziału
*O-ps42*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

42 ψαλµος τω δαυιδ κρινον µε ο χεος και

δικασον την δικην µου εξ εχνους ους οσιου απο

ανχρωπου αδικου και δολιου ϱυσαι µε

2. οτι συ ει ο χεος κραταιωµα µου ινα τι απωσω

µε και ινα τι σκυχρωπαζων πορευοµαι εν τω

εκχλιβειν τον εςχρον µου

3. εξαποστειλον το ϕως σου και την αληχειαν

σου αυτα µε ωδηγησαν και ηγαγον µε εις ορος

αγιον σου και εις τα σκηνωµατα σου

4. και εισελευσοµαι προς το χυσιαστηριον του

χεου προς τον χεον τον ευφραινοντα την νεο-

τητα µου εξοµολογησοµαι σοι εν κιχαρα ο χεος

ο χεος µου

5. ινα τι περιλυπος ει ψυςη και ινα τι συντα-

ϱασσεις µε ελπισον επι τον χεον οτι εξοµολογη-

σοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου ο χεος

µου

Dostępne przekłady 43 Rozdziału
*O-ps43*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

43 εις το τελος τοις υιοις κορε εις συνεσιν

ψαλµος

2. ο χεος εν τοις ωσιν ηµων ηκουσαµεν οι πα-

τερες ηµων ανηγγειλαν ηµιν εργον ο ειργασω

εν ταις ηµεραις αυτων εν ηµεραις αρςαιαις

3. η ςειρ σου εχνη εξωλεχρευσεν και κατεφυ-

τευσας αυτους εκακωσας λαους και εξεβαλες

αυτους

4. ου γαρ εν τη ϱοµφαια αυτων εκληρονοµη-

σαν γην και ο ϐραςιων αυτων ουκ εσωσεν αυ-

τους αλλ η δεξια σου και ο ϐραςιων σου και ο

ϕωτισµος του προσωπου σου οτι ευδοκησας εν

αυτοις

5. συ ει αυτος ο ϐασιλευς µου και ο χεος µου

ο εντελλοµενος τας σωτηριας ιακωβ

6. εν σοι τους εςχρους ηµων κερατιουµεν και

εν τω ονοµατι σου εξουχενωσοµεν τους επανι-

στανοµενους ηµιν

7. ου γαρ επι τω τοξω µου ελπιω και η ϱοµφαια

µου ου σωσει µε

8. εσωσας γαρ ηµας εκ των χλιβοντων ηµας

και τους µισουντας ηµας κατησςυνας

9. εν τω χεω επαινεσχησοµεχα ολην την ηµε-

ϱαν και εν τω ονοµατι σου εξοµολογησοµεχα

εις τον αιωνα διαψαλµα

10. νυνι δε απωσω και κατησςυνας ηµας και

ουκ εξελευση εν ταις δυναµεσιν ηµων

11. απεστρεψας ηµας εις τα οπισω παρα τους

εςχρους ηµων και οι µισουντες ηµας διηρπαζον

εαυτοις

12. εδωκας ηµας ως προβατα ϐρωσεως και εν

τοις εχνεσιν διεσπειρας ηµας

13. απεδου τον λαον σου ανευ τιµης και ουκ

ην πληχος εν τοις αλλαγµασιν αυτων

14. εχου ηµας ονειδος τοις γειτοσιν ηµων µυκ-

τηρισµον και καταγελωτα τοις κυκλω ηµων

15. εχου ηµας εις παραβολην εν τοις εχνεσιν

κινησιν κεφαλης εν τοις λαοις

16. ολην την ηµεραν η εντροπη µου κατεναν-

τιον µου εστιν και η αισςυνη του προσωπου µου

εκαλυψεν µε

17. απο ϕωνης ονειδιζοντος και παραλαλουν-

τος απο προσωπου εςχρου και εκδιωκοντος

18. ταυτα παντα ηλχεν εφ ηµας και ουκ επε-

λαχοµεχα σου και ουκ ηδικησαµεν εν διαχηκη

σου

19. και ουκ απεστη εις τα οπισω η καρδια

ηµων και εξεκλινας τας τριβους ηµων απο της

οδου σου

20. οτι εταπεινωσας ηµας εν τοπω κακωσεως

και επεκαλυψεν ηµας σκια χανατου

21. ει επελαχοµεχα του ονοµατος του χεου

ηµων και ει διεπετασαµεν ςειρας ηµων προς

χεον αλλοτριον

22. ουςι ο χεος εκζητησει ταυτα αυτος γαρ

γινωσκει τα κρυφια της καρδιας

23. οτι ενεκα σου χανατουµεχα ολην την ηµε-

ϱαν ελογισχηµεν ως προβατα σφαγης

24. εξεγερχητι ινα τι υπνοις κυριε αναστηχι

και µη απωση εις τελος

25. ινα τι το προσωπον σου αποστρεφεις επι-

λανχανη της πτωςειας ηµων και της χλιψεως

ηµων
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26. οτι εταπεινωχη εις ςουν η ψυςη ηµων

εκολληχη εις γην η γαστηρ ηµων

27. αναστα κυριε ϐοηχησον ηµιν και λυτρω-

σαι ηµας ενεκεν του ονοµατος σου

Dostępne przekłady 44 Rozdziału
*O-ps44*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

44 εις το τελος υπερ των αλλοιωχησοµενων

τοις υιοις κορε εις συνεσιν ωδη υπερ του αγα-

πητου

2. εξηρευξατο η καρδια µου λογον αγαχον

λεγω εγω τα εργα µου τω ϐασιλει η γλωσσα

µου καλαµος γραµµατεως οξυγραφου

3. ωραιος καλλει παρα τους υιους των ανχρω-

πων εξεςυχη ςαρις εν ςειλεσιν σου δια τουτο

ευλογησεν σε ο χεος εις τον αιωνα

4. περιζωσαι την ϱοµφαιαν σου επι τον µηρον

σου δυνατε τη ωραιοτητι σου και τω καλλει σου

5. και εντεινον και κατευοδου και ϐασιλευε

ενεκεν αληχειας και πραυτητος και δικαιο-

συνης και οδηγησει σε χαυµαστως η δεξια σου

6. τα ϐελη σου ηκονηµενα δυνατε λαοι υπο-

κατω σου πεσουνται εν καρδια των εςχρων του

ϐασιλεως

7. ο χρονος σου ο χεος εις τον αιωνα του αιω-

νος ϱαβδος ευχυτητος η ϱαβδος της ϐασιλειας

σου

8. ηγαπησας δικαιοσυνην και εµισησας ανο-

µιαν δια τουτο εςρισεν σε ο χεος ο χεος σου

ελαιον αγαλλιασεως παρα τους µετοςους σου

9. σµυρνα και στακτη και κασια απο των ιµα-

τιων σου απο ϐαρεων ελεφαντινων εξ ων ηυ-

ϕραναν σε

10. χυγατερες ϐασιλεων εν τη τιµη σου πα-

ϱεστη η ϐασιλισσα εκ δεξιων σου εν ιµατισµω

διαςρυσω περιβεβληµενη πεποικιλµενη

11. ακουσον χυγατερ και ιδε και κλινον το

ους σου και επιλαχου του λαου σου και του

οικου του πατρος σου

12. οτι επεχυµησεν ο ϐασιλευς του καλλους

σου οτι αυτος εστιν ο κυριος σου

13. και προσκυνησουσιν αυτω χυγατερες τυ-

ϱου εν δωροις το προσωπον σου λιτανευσουσιν

οι πλουσιοι του λαου

14. πασα η δοξα αυτης χυγατρος ϐασιλεως

εσωχεν εν κροσσωτοις ςρυσοις περιβεβληµενη

πεποικιλµενη

15. απενεςχησονται τω ϐασιλει παρχενοι

οπισω αυτης αι πλησιον αυτης απενεςχησονται

σοι

16. απενεςχησονται εν ευφροσυνη και αγαλ-

λιασει αςχησονται εις ναον ϐασιλεως

17. αντι των πατερων σου εγενηχησαν σοι υιοι

καταστησεις αυτους αρςοντας επι πασαν την

γην

18. µνησχησονται του ονοµατος σου εν παση

γενεα και γενεα δια τουτο λαοι εξοµολογησον-

ται σοι εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιω-

νος

Dostępne przekłady 45 Rozdziału
*O-ps45*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

45 εις το τελος υπερ των υιων κορε υπερ

των κρυφιων ψαλµος

2. ο χεος ηµων καταφυγη και δυναµις ϐοηχος

εν χλιψεσιν ταις ευρουσαις ηµας σφοδρα

3. δια τουτο ου ϕοβηχησοµεχα εν τω ταρασσε-

σχαι την γην και µετατιχεσχαι ορη εν καρδιαις

χαλασσων

4. ηςησαν και εταραςχησαν τα υδατα αυτων

εταραςχησαν τα ορη εν τη κραταιοτητι αυτου

διαψαλµα

5. του ποταµου τα ορµηµατα ευφραινουσιν την

πολιν του χεου ηγιασεν το σκηνωµα αυτου ο

υψιστος

6. ο χεος εν µεσω αυτης ου σαλευχησεται ϐο-

ηχησει αυτη ο χεος το προς πρωι

7. εταραςχησαν εχνη εκλιναν ϐασιλειαι εδω-

κεν ϕωνην αυτου εσαλευχη η γη

8. κυριος των δυναµεων µεχ ηµων αντιληµπ-

τωρ ηµων ο χεος ιακωβ διαψαλµα

9. δευτε ιδετε τα εργα κυριου α εχετο τερατα

επι της γης

10. ανταναιρων πολεµους µεςρι των περατων

της γης τοξον συντριψει και συγκλασει οπλον

και χυρεους κατακαυσει εν πυρι

11. σςολασατε και γνωτε οτι εγω ειµι ο χεος

υψωχησοµαι εν τοις εχνεσιν υψωχησοµαι εν τη

γη
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12. κυριος των δυναµεων µεχ ηµων αντιληµπ-

τωρ ηµων ο χεος ιακωβ

Dostępne przekłady 46 Rozdziału
*O-ps46*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

46 εις το τελος υπερ των υιων κορε ψαλµος

2. παντα τα εχνη κροτησατε ςειρας αλαλαξα-

τε τω χεω εν ϕωνη αγαλλιασεως

3. οτι κυριος υψιστος ϕοβερος ϐασιλευς µεγας

επι πασαν την γην

4. υπεταξεν λαους ηµιν και εχνη υπο τους πο-

δας ηµων

5. εξελεξατο ηµιν την κληρονοµιαν αυτου την

καλλονην ιακωβ ην ηγαπησεν διαψαλµα

6. ανεβη ο χεος εν αλαλαγµω κυριος εν ϕωνη

σαλπιγγος

7. ψαλατε τω χεω ηµων ψαλατε ψαλατε τω

ϐασιλει ηµων ψαλατε

8. οτι ϐασιλευς πασης της γης ο χεος ψαλατε

συνετως

9. εβασιλευσεν ο χεος επι τα εχνη ο χεος κα-

χηται επι χρονου αγιου αυτου

10. αρςοντες λαων συνηςχησαν µετα του χεου

αβρααµ οτι του χεου οι κραταιοι της γης σφο-

δρα επηρχησαν

Dostępne przekłady 47 Rozdziału
*O-ps47*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

47 ψαλµος ωδης τοις υιοις κορε δευτερα

σαββατου

2. µεγας κυριος και αινετος σφοδρα εν πολει

του χεου ηµων ορει αγιω αυτου

3. ευ ϱιζων αγαλλιαµατι πασης της γης ορη

σιων τα πλευρα του ϐορρα η πολις του ϐασι-

λεως του µεγαλου

4. ο χεος εν ταις ϐαρεσιν αυτης γινωσκεται

οταν αντιλαµβανηται αυτης

5. οτι ιδου οι ϐασιλεις συνηςχησαν ηλχοσαν

επι το αυτο

6. αυτοι ιδοντες ουτως εχαυµασαν εταραςχη-

σαν εσαλευχησαν

7. τροµος επελαβετο αυτων εκει ωδινες ως τικ-

τουσης

8. εν πνευµατι ϐιαιω συντριψεις πλοια χαρσις

9. καχαπερ ηκουσαµεν ουτως ειδοµεν εν πο-

λει κυριου των δυναµεων εν πολει του χεου

ηµων ο χεος εχεµελιωσεν αυτην εις τον αιωνα

διαψαλµα

10. υπελαβοµεν ο χεος το ελεος σου εν µεσω

του ναου σου

11. κατα το ονοµα σου ο χεος ουτως και η

αινεσις σου επι τα περατα της γης δικαιοσυνης

πληρης η δεξια σου

12. ευφρανχητω το ορος σιων αγαλλιασχω-

σαν αι χυγατερες της ιουδαιας ενεκεν των κρι-

µατων σου κυριε

13. κυκλωσατε σιων και περιλαβετε αυτην

διηγησασχε εν τοις πυργοις αυτης

14. χεσχε τας καρδιας υµων εις την δυναµιν

αυτης και καταδιελεσχε τας ϐαρεις αυτης οπως

αν διηγησησχε εις γενεαν ετεραν

15. οτι ουτος εστιν ο χεος ο χεος ηµων εις

τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος αυτος

ποιµανει ηµας εις τους αιωνας

Dostępne przekłady 48 Rozdziału
*O-ps48*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

48 εις το τελος τοις υιοις κορε ψαλµος

2. ακουσατε ταυτα παντα τα εχνη ενωτισασχε

παντες οι κατοικουντες την οικουµενην

3. οι τε γηγενεις και οι υιοι των ανχρωπων επι

το αυτο πλουσιος και πενης

4. το στοµα µου λαλησει σοφιαν και η µελετη

της καρδιας µου συνεσιν

5. κλινω εις παραβολην το ους µου ανοιξω εν

ψαλτηριω το προβληµα µου

6. ινα τι ϕοβουµαι εν ηµερα πονηρα η ανοµια

της πτερνης µου κυκλωσει µε

7. οι πεποιχοτες επι τη δυναµει αυτων και επι

τω πληχει του πλουτου αυτων καυςωµενοι

8. αδελφος ου λυτρουται λυτρωσεται ανχρω-

πος ου δωσει τω χεω εξιλασµα αυτου

9. και την τιµην της λυτρωσεως της ψυςης αυ-

του

10. και εκοπασεν εις τον αιωνα και Ϲησεται

εις τελος οτι ουκ οψεται καταφχοραν οταν ιδη

σοφους αποχνησκοντας
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11. επι το αυτο αφρων και ανους απολουν-

ται και καταλειψουσιν αλλοτριοις τον πλουτον

αυτων

12. και οι ταφοι αυτων οικιαι αυτων εις τον

αιωνα σκηνωµατα αυτων εις γενεαν και γενεαν

επεκαλεσαντο τα ονοµατα αυτων επι των γαιων

αυτων

13. και ανχρωπος εν τιµη ων ου συνηκεν πα-

ϱασυνεβληχη τοις κτηνεσιν τοις ανοητοις και

ωµοιωχη αυτοις

14. αυτη η οδος αυτων σκανδαλον αυτοις και

µετα ταυτα εν τω στοµατι αυτων ευδοκησουσιν

διαψαλµα

15. ως προβατα εν αδη εχεντο χανατος πο-

ιµαινει αυτους και κατακυριευσουσιν αυτων οι

ευχεις το πρωι και η ϐοηχεια αυτων παλαιωχη-

σεται εν τω αδη εκ της δοξης αυτων

16. πλην ο χεος λυτρωσεται την ψυςην µου

εκ ςειρος αδου οταν λαµβανη µε διαψαλµα

17. µη ϕοβου οταν πλουτηση ανχρωπος και

οταν πληχυνχη η δοξα του οικου αυτου

18. οτι ουκ εν τω αποχνησκειν αυτον ληµψ-

εται τα παντα ουδε συγκαταβησεται αυτω η δο-

ξα αυτου

19. οτι η ψυςη αυτου εν τη Ϲωη αυτου ευλο-

γηχησεται εξοµολογησεται σοι οταν αγαχυνης

αυτω

20. εισελευσεται εως γενεας πατερων αυτου

εως αιωνος ουκ οψεται ϕως

21. ανχρωπος εν τιµη ων ου συνηκεν παρασυ-

νεβληχη τοις κτηνεσιν τοις ανοητοις και ωµο-

ιωχη αυτοις

Dostępne przekłady 49 Rozdziału
*O-ps49*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

49 ψαλµος τω ασαφ χεος χεων κυριος

ελαλησεν και εκαλεσεν την γην απο ανατολων

ηλιου και µεςρι δυσµων

2. εκ σιων η ευπρεπεια της ωραιοτητος αυτου

ο χεος εµφανως ηξει

3. ο χεος ηµων και ου παρασιωπησεται πυρ

εναντιον αυτου καυχησεται και κυκλω αυτου

καταιγις σφοδρα

4. προσκαλεσεται τον ουρανον ανω και την

γην διακριναι τον λαον αυτου

5. συναγαγετε αυτω τους οσιους αυτου τους

διατιχεµενους την διαχηκην αυτου επι χυσιαις

6. και αναγγελουσιν οι ουρανοι την δικαιο-

συνην αυτου οτι ο χεος κριτης εστιν διαψαλµα

7. ακουσον λαος µου και λαλησω σοι ισραηλ

και διαµαρτυροµαι σοι ο χεος ο χεος σου ειµι

εγω

8. ουκ επι ταις χυσιαις σου ελεγξω σε τα δε

ολοκαυτωµατα σου ενωπιον µου εστιν δια παν-

τος

9. ου δεξοµαι εκ του οικου σου µοσςους ουδε

εκ των ποιµνιων σου ςιµαρους

10. οτι εµα εστιν παντα τα χηρια του δρυµου

κτηνη εν τοις ορεσιν και ϐοες

11. εγνωκα παντα τα πετεινα του ουρανου και

ωραιοτης αγρου µετ εµου εστιν

12. εαν πεινασω ου µη σοι ειπω εµη γαρ εστιν

η οικουµενη και το πληρωµα αυτης

13. µη ϕαγοµαι κρεα ταυρων η αιµα τραγων

πιοµαι

14. χυσον τω χεω χυσιαν αινεσεως και αποδος

τω υψιστω τας ευςας σου

15. και επικαλεσαι µε εν ηµερα χλιψεως και

εξελουµαι σε και δοξασεις µε διαψαλµα

16. τω δε αµαρτωλω ειπεν ο χεος ινα τι συ

διηγη τα δικαιωµατα µου και αναλαµβανεις την

διαχηκην µου δια στοµατος σου

17. συ δε εµισησας παιδειαν και εξεβαλες το-

υς λογους µου εις τα οπισω

18. ει εχεωρεις κλεπτην συνετρεςες αυτω και

µετα µοιςων την µεριδα σου ετιχεις

19. το στοµα σου επλεονασεν κακιαν και η

γλωσσα σου περιεπλεκεν δολιοτητα

20. καχηµενος κατα του αδελφου σου κατε-

λαλεις και κατα του υιου της µητρος σου ετιχεις

σκανδαλον

21. ταυτα εποιησας και εσιγησα υπελαβες

ανοµιαν οτι εσοµαι σοι οµοιος ελεγξω σε και

παραστησω κατα προσωπον σου

22. συνετε δη ταυτα οι επιλανχανοµενοι του

χεου µηποτε αρπαση και µη η ο ϱυοµενος

23. χυσια αινεσεως δοξασει µε και εκει οδος

η δειξω αυτω το σωτηριον του χεου
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Dostępne przekłady 50 Rozdziału
*O-ps50*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

50 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. εν τω ελχειν προς αυτον ναχαν τον προφη-

την ηνικα εισηλχεν προς ϐηρσαβεε

3. ελεησον µε ο χεος κατα το µεγα ελεος σου

και κατα το πληχος των οικτιρµων σου εξαλε-

ιψον το ανοµηµα µου

4. επι πλειον πλυνον µε απο της ανοµιας µου

και απο της αµαρτιας µου καχαρισον µε

5. οτι την ανοµιαν µου εγω γινωσκω και η

αµαρτια µου ενωπιον µου εστιν δια παντος

6. σοι µονω ηµαρτον και το πονηρον ενωπιον

σου εποιησα οπως αν δικαιωχης εν τοις λογοις

σου και νικησης εν τω κρινεσχαι σε

7. ιδου γαρ εν ανοµιαις συνεληµφχην και εν

αµαρτιαις εκισσησεν µε η µητηρ µου

8. ιδου γαρ αληχειαν ηγαπησας τα αδηλα και

τα κρυφια της σοφιας σου εδηλωσας µοι

9. ϱαντιεις µε υσσωπω και καχαρισχησοµαι

πλυνεις µε και υπερ ςιονα λευκανχησοµαι

10. ακουτιεις µε αγαλλιασιν και ευφροσυνην

αγαλλιασονται οστα τεταπεινωµενα

11. αποστρεψον το προσωπον σου απο των

αµαρτιων µου και πασας τας ανοµιας µου εξα-

λειψον

12. καρδιαν καχαραν κτισον εν εµοι ο χεος

και πνευµα ευχες εγκαινισον εν τοις εγκατοις

µου

13. µη απορριψης µε απο του προσωπου σου

και το πνευµα το αγιον σου µη αντανελης απ

εµου

14. αποδος µοι την αγαλλιασιν του σωτηριου

σου και πνευµατι ηγεµονικω στηρισον µε

15. διδαξω ανοµους τας οδους σου και ασεβε-

ις επι σε επιστρεψουσιν

16. ϱυσαι µε εξ αιµατων ο χεος ο χεος της

σωτηριας µου αγαλλιασεται η γλωσσα µου την

δικαιοσυνην σου

17. κυριε τα ςειλη µου ανοιξεις και το στοµα

µου αναγγελει την αινεσιν σου

18. οτι ει ηχελησας χυσιαν εδωκα αν ολοκαυ-

τωµατα ουκ ευδοκησεις

19. χυσια τω χεω πνευµα συντετριµµενον

καρδιαν συντετριµµενην και τεταπεινωµενην ο

χεος ουκ εξουχενωσει

20. αγαχυνον κυριε εν τη ευδοκια σου την

σιων και οικοδοµηχητω τα τειςη ιερουσαληµ

21. τοτε ευδοκησεις χυσιαν δικαιοσυνης ανα-

ϕοραν και ολοκαυτωµατα τοτε ανοισουσιν επι

το χυσιαστηριον σου µοσςους

Dostępne przekłady 51 Rozdziału
*O-ps51*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

51 εις το τελος συνεσεως τω δαυιδ

2. εν τω ελχειν δωηκ τον ιδουµαιον και αναγ-

γειλαι τω σαουλ και ειπειν αυτω ηλχεν δαυιδ

εις τον οικον αβιµελες

3. τι εγκαυςα εν κακια ο δυνατος ανοµιαν

ολην την ηµεραν

4. αδικιαν ελογισατο η γλωσσα σου ωσει ξυ-

ϱον ηκονηµενον εποιησας δολον

5. ηγαπησας κακιαν υπερ αγαχωσυνην αδι-

κιαν υπερ το λαλησαι δικαιοσυνην διαψαλµα

6. ηγαπησας παντα τα ϱηµατα καταποντισµου

γλωσσαν δολιαν

7. δια τουτο ο χεος καχελει σε εις τελος εκτι-

λαι σε και µεταναστευσαι σε απο σκηνωµατος

και το ϱιζωµα σου εκ γης Ϲωντων διαψαλµα

8. και οψονται δικαιοι και ϕοβηχησονται και

επ αυτον γελασονται και ερουσιν

9. ιδου ανχρωπος ος ουκ εχετο τον χεον ϐο-

ηχον αυτου αλλ επηλπισεν επι το πληχος του

πλουτου αυτου και εδυναµωχη επι τη µαταιο-

τητι αυτου

10. εγω δε ωσει ελαια κατακαρπος εν τω οικω

του χεου ηλπισα επι το ελεος του χεου εις τον

αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

11. εξοµολογησοµαι σοι εις τον αιωνα οτι επο-

ιησας και υποµενω το ονοµα σου οτι ςρηστον

εναντιον των οσιων σου

Dostępne przekłady 52 Rozdziału
*O-ps52*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

52 εις το τελος υπερ µαελεχ συνεσεως τω

δαυιδ
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2. ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν χε-

ος διεφχαρησαν και εβδελυςχησαν εν ανοµιαις

ουκ εστιν ποιων αγαχον

3. ο χεος εκ του ουρανου διεκυψεν επι τους

υιους των ανχρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων

η εκζητων τον χεον

4. παντες εξεκλιναν αµα ηςρεωχησαν ουκ εσ-

τιν ποιων αγαχον ουκ εστιν εως ενος

5. ουςι γνωσονται παντες οι εργαζοµενοι την

ανοµιαν οι εσχοντες τον λαον µου ϐρωσει αρτου

τον χεον ουκ επεκαλεσαντο

6. εκει ϕοβηχησονται ϕοβον ου ουκ ην ϕοβος

οτι ο χεος διεσκορπισεν οστα ανχρωπαρεσκων

κατησςυνχησαν οτι ο χεος εξουδενωσεν αυτους

7. τις δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ

εν τω επιστρεψαι κυριον την αιςµαλωσιαν του

λαου αυτου αγαλλιασεται ιακωβ και ευφρα-

νχησεται ισραηλ

Dostępne przekłady 53 Rozdziału
*O-ps53*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

53 εις το τελος εν υµνοις συνεσεως τω δαυιδ

2. εν τω ελχειν τους Ϲιφαιους και ειπειν τω

σαουλ ουκ ιδου δαυιδ κεκρυπται παρ ηµιν

3. ο χεος εν τω ονοµατι σου σωσον µε και εν

τη δυναµει σου κρινον µε

4. ο χεος εισακουσον της προσευςης µου ενω-

τισαι τα ϱηµατα του στοµατος µου

5. οτι αλλοτριοι επανεστησαν επ εµε και κρα-

ταιοι εζητησαν την ψυςην µου ου προεχεντο τον

χεον ενωπιον αυτων διαψαλµα

6. ιδου γαρ ο χεος ϐοηχει µοι και ο κυριος

αντιληµπτωρ της ψυςης µου

7. αποστρεψει τα κακα τοις εςχροις µου εν τη

αληχεια σου εξολεχρευσον αυτους

8. εκουσιως χυσω σοι εξοµολογησοµαι τω ονο-

µατι σου κυριε οτι αγαχον

9. οτι εκ πασης χλιψεως ερρυσω µε και εν τοις

εςχροις µου επειδεν ο οφχαλµος µου

Dostępne przekłady 54 Rozdziału
*O-ps54*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

54 εις το τελος εν υµνοις συνεσεως τω δαυιδ

2. ενωτισαι ο χεος την προσευςην µου και µη

υπεριδης την δεησιν µου

3. προσςες µοι και εισακουσον µου ελυπηχην

εν τη αδολεσςια µου και εταραςχην

4. απο ϕωνης εςχρου και απο χλιψεως αµαρ-

τωλου οτι εξεκλιναν επ εµε ανοµιαν και εν οργη

ενεκοτουν µοι

5. η καρδια µου εταραςχη εν εµοι και δειλια

χανατου επεπεσεν επ εµε

6. ϕοβος και τροµος ηλχεν επ εµε και εκα-

λυψεν µε σκοτος

7. και ειπα τις δωσει µοι πτερυγας ωσει περι-

στερας και πετασχησοµαι και καταπαυσω

8. ιδου εµακρυνα ϕυγαδευων και ηυλισχην εν

τη ερηµω διαψαλµα

9. προσεδεςοµην τον σωζοντα µε απο ολιγοψ-

υςιας και καταιγιδος

10. καταποντισον κυριε και καταδιελε τας

γλωσσας αυτων οτι ειδον ανοµιαν και αντιλο-

γιαν εν τη πολει

11. ηµερας και νυκτος κυκλωσει αυτην επι τα

τειςη αυτης ανοµια και κοπος εν µεσω αυτης

και αδικια

12. και ουκ εξελιπεν εκ των πλατειων αυτης

τοκος και δολος

13. οτι ει εςχρος ωνειδισεν µε υπηνεγκα αν

και ει ο µισων µε επ εµε εµεγαλορρηµονησεν

εκρυβην αν απ αυτου

14. συ δε ανχρωπε ισοψυςε ηγεµων µου και

γνωστε µου

15. ος επι το αυτο µοι εγλυκανας εδεσµατα εν

τω οικω του χεου επορευχηµεν εν οµονοια

16. ελχετω χανατος επ αυτους και καταβητω-

σαν εις αδου Ϲωντες οτι πονηριαι εν ταις παρο-

ικιαις αυτων εν µεσω αυτων

17. εγω δε προς τον χεον εκεκραξα και ο κυ-

ϱιος εισηκουσεν µου

18. εσπερας και πρωι και µεσηµβριας διηγη-

σοµαι απαγγελω και εισακουσεται της ϕωνης

µου

19. λυτρωσεται εν ειρηνη την ψυςην µου απο

των εγγιζοντων µοι οτι εν πολλοις ησαν συν εµοι

20. εισακουσεται ο χεος και ταπεινωσει αυ-

τους ο υπαρςων προ των αιωνων διαψαλµα

ου γαρ εστιν αυτοις ανταλλαγµα και ουκ εφο-

ϐηχησαν τον χεον

608 L R Biblia Grecka



Księga Psalmów L R Rozdział 56

21. εξετεινεν την ςειρα αυτου εν τω αποδιδο-

ναι εβεβηλωσαν την διαχηκην αυτου

22. διεµερισχησαν απο οργης του προσωπου

αυτου και ηγγισεν η καρδια αυτου ηπαλυνχη-

σαν οι λογοι αυτου υπερ ελαιον και αυτοι εισιν

ϐολιδες

23. επιρριψον επι κυριον την µεριµναν σου

και αυτος σε διαχρεψει ου δωσει εις τον αιωνα

σαλον τω δικαιω

24. συ δε ο χεος καταξεις αυτους εις ϕρεαρ

διαφχορας ανδρες αιµατων και δολιοτητος ου

µη ηµισευσωσιν τας ηµερας αυτων εγω δε ελπιω

επι σε κυριε

Dostępne przekłady 55 Rozdziału
*O-ps55*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

55 εις το τελος υπερ του λαου του απο των

αγιων µεµακρυµµενου τω δαυιδ εις στηλογρα-

ϕιαν οποτε εκρατησαν αυτον οι αλλοφυλοι εν

γεχ

2. ελεησον µε κυριε οτι κατεπατησεν µε

ανχρωπος ολην την ηµεραν πολεµων εχλιψεν

µε

3. κατεπατησαν µε οι εςχροι µου ολην την

ηµεραν οτι πολλοι οι πολεµουντες µε απο υψ-

ους

4. ηµερας ϕοβηχησοµαι εγω δε επι σοι ελπιω

5. εν τω χεω επαινεσω τους λογους µου ολην

την ηµεραν επι τω χεω ηλπισα ου ϕοβηχησοµαι

τι ποιησει µοι σαρξ

6. ολην την ηµεραν τους λογους µου εβδελυσ-

σοντο κατ εµου παντες οι διαλογισµοι αυτων εις

κακον

7. παροικησουσιν και κατακρυψουσιν αυτοι

την πτερναν µου ϕυλαξουσιν καχαπερ υπεµε-

ιναν την ψυςην µου

8. υπερ του µηχενος σωσεις αυτους εν οργη

λαους καταξεις ο χεος

9. την Ϲωην µου εξηγγειλα σοι εχου τα δακρυα

µου ενωπιον σου ως και εν τη επαγγελια σου

10. επιστρεψουσιν οι εςχροι µου εις τα οπισω

εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ιδου εγνων οτι

χεος µου ει συ

11. επι τω χεω αινεσω ϱηµα επι τω κυριω

αινεσω λογον

12. επι τω χεω ηλπισα ου ϕοβηχησοµαι τι πο-

ιησει µοι ανχρωπος

13. εν εµοι ο χεος αι ευςαι ας αποδωσω αινε-

σεως σοι

14. οτι ερρυσω την ψυςην µου εκ χανατου και

τους ποδας µου εξ ολισχηµατος του ευαρεστη-

σαι ενωπιον του χεου εν ϕωτι Ϲωντων

Dostępne przekłady 56 Rozdziału
*O-ps56*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

56 εις το τελος µη διαφχειρης τω δαυιδ εις

στηλογραφιαν εν τω αυτον αποδιδρασκειν απο

προσωπου σαουλ εις το σπηλαιον

2. ελεησον µε ο χεος ελεησον µε οτι επι σοι πε-

ποιχεν η ψυςη µου και εν τη σκια των πτερυγων

σου ελπιω εως ου παρελχη η ανοµια

3. κεκραξοµαι προς τον χεον τον υψιστον τον

χεον τον ευεργετησαντα µε

4. εξαπεστειλεν εξ ουρανου και εσωσεν µε

εδωκεν εις ονειδος τους καταπατουντας µε

διαψαλµα εξαπεστειλεν ο χεος το ελεος αυτου

και την αληχειαν αυτου

5. και ερρυσατο την ψυςην µου εκ µεσου

σκυµνων εκοιµηχην τεταραγµενος υιοι ανχρω-

πων οι οδοντες αυτων οπλον και ϐελη και η

γλωσσα αυτων µαςαιρα οξεια

6. υψωχητι επι τους ουρανους ο χεος και επι

πασαν την γην η δοξα σου

7. παγιδα ητοιµασαν τοις ποσιν µου και κατε-

καµψαν την ψυςην µου ωρυξαν προ προσωπου

µου ϐοχρον και ενεπεσαν εις αυτον διαψαλµα

8. ετοιµη η καρδια µου ο χεος ετοιµη η καρδια

µου ασοµαι και ψαλω

9. εξεγερχητι η δοξα µου εξεγερχητι ψαλτη-

ϱιον και κιχαρα εξεγερχησοµαι ορχρου

10. εξοµολογησοµαι σοι εν λαοις κυριε ψαλω

σοι εν εχνεσιν

11. οτι εµεγαλυνχη εως των ουρανων το ελεος

σου και εως των νεφελων η αληχεια σου

12. υψωχητι επι τους ουρανους ο χεος και επι

πασαν την γην η δοξα σου
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Dostępne przekłady 57 Rozdziału
*O-ps57*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

57 εις το τελος µη διαφχειρης τω δαυιδ εις

στηλογραφιαν

2. ει αληχως αρα δικαιοσυνην λαλειτε ευχεια

κρινετε οι υιοι των ανχρωπων

3. και γαρ εν καρδια ανοµιας εργαζεσχε εν τη

γη αδικιαν αι ςειρες υµων συµπλεκουσιν

4. απηλλοτριωχησαν οι αµαρτωλοι απο

µητρας επλανηχησαν απο γαστρος ελαλησαν

ψευδη

5. χυµος αυτοις κατα την οµοιωσιν του οφεως

ωσει ασπιδος κωφης και ϐυουσης τα ωτα αυτης

6. ητις ουκ εισακουσεται ϕωνην επαδοντων

ϕαρµακου τε ϕαρµακευοµενου παρα σοφου

7. ο χεος συνετριψεν τους οδοντας αυτων εν

τω στοµατι αυτων τας µυλας των λεοντων συ-

νεχλασεν κυριος

8. εξουδενωχησονται ως υδωρ διαπορευοµε-

νον εντενει το τοξον αυτου εως ου ασχενησο-

υσιν

9. ωσει κηρος ο τακεις ανταναιρεχησονται

επεπεσε πυρ και ουκ ειδον τον ηλιον

10. προ του συνιεναι τας ακανχας υµων την

ϱαµνον ωσει Ϲωντας ωσει εν οργη καταπιεται

υµας

11. ευφρανχησεται δικαιος οταν ιδη εκδικη-

σιν ασεβων τας ςειρας αυτου νιψεται εν τω

αιµατι του αµαρτωλου

12. και ερει ανχρωπος ει αρα εστιν καρπος τω

δικαιω αρα εστιν ο χεος κρινων αυτους εν τη γη

Dostępne przekłady 58 Rozdziału
*O-ps58*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

58 εις το τελος µη διαφχειρης τω δαυιδ

εις στηλογραφιαν οποτε απεστειλεν σαουλ και

εφυλαξεν τον οικον αυτου του χανατωσαι αυ-

τον

2. εξελου µε εκ των εςχρων µου ο χεος και εκ

των επανιστανοµενων επ εµε λυτρωσαι µε

3. ϱυσαι µε εκ των εργαζοµενων την ανοµιαν

και εξ ανδρων αιµατων σωσον µε

4. οτι ιδου εχηρευσαν την ψυςην µου επεχεν-

το επ εµε κραταιοι ουτε η ανοµια µου ουτε η

αµαρτια µου κυριε

5. ανευ ανοµιας εδραµον και κατευχυναν εξε-

γερχητι εις συναντησιν µου και ιδε

6. και συ κυριε ο χεος των δυναµεων ο χε-

ος ισραηλ προσςες του επισκεψασχαι παντα τα

εχνη µη οικτιρησης παντας τους εργαζοµενους

την ανοµιαν διαψαλµα

7. επιστρεψουσιν εις εσπεραν και λιµωξουσιν

ως κυων και κυκλωσουσιν πολιν

8. ιδου αποφχεγξονται εν τω στοµατι αυτων

και ϱοµφαια εν τοις ςειλεσιν αυτων οτι τις ηκο-

υσεν

9. και συ κυριε εκγελαση αυτους εξουδενωσε-

ις παντα τα εχνη

10. το κρατος µου προς σε ϕυλαξω οτι ο χεος

αντιληµπτωρ µου ει

11. ο χεος µου το ελεος αυτου προφχασει µε

ο χεος δειξει µοι εν τοις εςχροις µου

12. µη αποκτεινης αυτους µηποτε επιλαχων-

ται του λαου µου διασκορπισον αυτους εν τη

δυναµει σου και καταγαγε αυτους ο υπερασπι-

στης µου κυριε

13. αµαρτιαν στοµατος αυτων λογον ςειλεων

αυτων και συλληµφχητωσαν εν τη υπερηφανια

αυτων και εξ αρας και ψευδους διαγγελησονται

συντελειαι

14. εν οργη συντελειας και ου µη υπαρξωσιν

και γνωσονται οτι ο χεος δεσποζει του ιακωβ

των περατων της γης διαψαλµα

15. επιστρεψουσιν εις εσπεραν και λιµωξο-

υσιν ως κυων και κυκλωσουσιν πολιν

16. αυτοι διασκορπισχησονται του ϕαγειν εαν

δε µη ςορτασχωσιν και γογγυσουσιν

17. εγω δε ασοµαι τη δυναµει σου και αγαλ-

λιασοµαι το πρωι το ελεος σου οτι εγενηχης αν-

τιληµπτωρ µου και καταφυγη εν ηµερα χλιψ-

εως µου

18. ϐοηχος µου σοι ψαλω οτι ο χεος αντιληµπ-

τωρ µου ει ο χεος µου το ελεος µου

Dostępne przekłady 59 Rozdziału
*O-ps59*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

59 εις το τελος τοις αλλοιωχησοµενοις ετι

εις στηλογραφιαν τω δαυιδ εις διδαςην
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2. οποτε ενεπυρισεν την µεσοποταµιαν συριας

και την συριαν σωβα και επεστρεψεν ιωαβ και

επαταξεν την ϕαραγγα των αλων δωδεκα ςιλια-

δας

3. ο χεος απωσω ηµας και καχειλες ηµας

ωργισχης και οικτιρησας ηµας

4. συνεσεισας την γην και συνεταραξας αυτην

ιασαι τα συντριµµατα αυτης οτι εσαλευχη

5. εδειξας τω λαω σου σκληρα εποτισας ηµας

οινον κατανυξεως

6. εδωκας τοις ϕοβουµενοις σε σηµειωσιν του

ϕυγειν απο προσωπου τοξου διαψαλµα

7. οπως αν ϱυσχωσιν οι αγαπητοι σου σωσον

τη δεξια σου και επακουσον µου

8. ο χεος ελαλησεν εν τω αγιω αυτου αγαλ-

λιασοµαι και διαµεριω σικιµα και την κοιλαδα

των σκηνων διαµετρησω

9. εµος εστιν γαλααδ και εµος εστιν µανασση

και εφραιµ κραταιωσις της κεφαλης µου ιουδας

ϐασιλευς µου

10. µωαβ λεβης της ελπιδος µου επι την ιδο-

υµαιαν εκτενω το υποδηµα µου εµοι αλλοφυλοι

υπεταγησαν

11. τις απαξει µε εις πολιν περιοςης τις οδηγη-

σει µε εως της ιδουµαιας

12. ουςι συ ο χεος ο απωσαµενος ηµας και

ουκ εξελευση ο χεος εν ταις δυναµεσιν ηµων

13. δος ηµιν ϐοηχειαν εκ χλιψεως και µαταια

σωτηρια ανχρωπου

14. εν δε τω χεω ποιησοµεν δυναµιν και αυτος

εξουδενωσει τους χλιβοντας ηµας

Dostępne przekłady 60 Rozdziału
*O-ps60*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

60 εις το τελος εν υµνοις τω δαυιδ

2. εισακουσον ο χεος της δεησεως µου προ-

σςες τη προσευςη µου

3. απο των περατων της γης προς σε εκεκρα-

ξα εν τω ακηδιασαι την καρδιαν µου εν πετρα

υψωσας µε

4. ωδηγησας µε οτι εγενηχης ελπις µου πυρ-

γος ισςυος απο προσωπου εςχρου

5. παροικησω εν τω σκηνωµατι σου εις τους

αιωνας σκεπασχησοµαι εν σκεπη των πτερυγων

σου διαψαλµα

6. οτι συ ο χεος εισηκουσας των ευςων µου

εδωκας κληρονοµιαν τοις ϕοβουµενοις το ονο-

µα σου

7. ηµερας εφ ηµερας ϐασιλεως προσχησεις

ετη αυτου εως ηµερας γενεας και γενεας

8. διαµενει εις τον αιωνα ενωπιον του χεου

ελεος και αληχειαν αυτου τις εκζητησει

9. ουτως ψαλω τω ονοµατι σου εις τον αιω-

να του αιωνος του αποδουναι µε τας ευςας µου

ηµεραν εξ ηµερας

Dostępne przekłady 61 Rozdziału
*O-ps61*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

61 εις το τελος υπερ ιδιχουν ψαλµος τω

δαυιδ

2. ουςι τω χεω υποταγησεται η ψυςη µου παρ

αυτου γαρ το σωτηριον µου

3. και γαρ αυτος χεος µου και σωτηρ µου αν-

τιληµπτωρ µου ου µη σαλευχω επι πλειον

4. εως ποτε επιτιχεσχε επ ανχρωπον ϕονευ-

ετε παντες ως τοιςω κεκλιµενω και ϕραγµω

ωσµενω

5. πλην την τιµην µου εβουλευσαντο απω-

σασχαι εδραµον εν ψευδει τω στοµατι αυτων

ευλογουσαν και τη καρδια αυτων κατηρωντο

διαψαλµα

6. πλην τω χεω υποταγηχι η ψυςη µου οτι παρ

αυτου η υποµονη µου

7. οτι αυτος χεος µου και σωτηρ µου αντιληµπ-

τωρ µου ου µη µεταναστευσω

8. επι τω χεω το σωτηριον µου και η δοξα µου

ο χεος της ϐοηχειας µου και η ελπις µου επι τω

χεω

9. ελπισατε επ αυτον πασα συναγωγη λαου

εκςεετε ενωπιον αυτου τας καρδιας υµων ο χεος

ϐοηχος ηµων διαψαλµα

10. πλην µαταιοι οι υιοι των ανχρωπων ψευ-

δεις οι υιοι των ανχρωπων εν Ϲυγοις του αδικη-

σαι αυτοι εκ µαταιοτητος επι το αυτο

11. µη ελπιζετε επι αδικιαν και επι αρπαγµα

µη επιποχειτε πλουτος εαν ϱεη µη προστιχεσχε

καρδιαν

12. απαξ ελαλησεν ο χεος δυο ταυτα ηκουσα
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13. οτι το κρατος του χεου και σοι κυριε το

ελεος οτι συ αποδωσεις εκαστω κατα τα εργα

αυτου

Dostępne przekłady 62 Rozdziału
*O-ps62*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

62 ψαλµος τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν

τη ερηµω της ιουδαιας

2. ο χεος ο χεος µου προς σε ορχριζω εδιψησεν

σοι η ψυςη µου ποσαπλως σοι η σαρξ µου εν γη

ερηµω και αβατω και ανυδρω

3. ουτως εν τω αγιω ωφχην σοι του ιδειν την

δυναµιν σου και την δοξαν σου

4. οτι κρεισσον το ελεος σου υπερ Ϲωας τα

ςειλη µου επαινεσουσιν σε

5. ουτως ευλογησω σε εν τη Ϲωη µου εν τω

ονοµατι σου αρω τας ςειρας µου

6. ωσει στεατος και πιοτητος εµπλησχειη η

ψυςη µου και ςειλη αγαλλιασεως αινεσει το

στοµα µου

7. ει εµνηµονευον σου επι της στρωµνης µου

εν τοις ορχροις εµελετων εις σε

8. οτι εγενηχης ϐοηχος µου και εν τη σκεπη

των πτερυγων σου αγαλλιασοµαι

9. εκολληχη η ψυςη µου οπισω σου εµου αν-

τελαβετο η δεξια σου

10. αυτοι δε εις µατην εζητησαν την ψυςην

µου εισελευσονται εις τα κατωτατα της γης

11. παραδοχησονται εις ςειρας ϱοµφαιας µε-

ϱιδες αλωπεκων εσονται

12. ο δε ϐασιλευς ευφρανχησεται επι τω χεω

επαινεσχησεται πας ο οµνυων εν αυτω οτι ενε-

ϕραγη στοµα λαλουντων αδικα

Dostępne przekłady 63 Rozdziału
*O-ps63*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

63 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. εισακουσον ο χεος της ϕωνης µου εν τω δε-

εσχαι µε απο ϕοβου εςχρου εξελου την ψυςην

µου

3. εσκεπασας µε απο συστροφης πονηρευ-

οµενων απο πληχους εργαζοµενων την ανοµιαν

4. οιτινες ηκονησαν ως ϱοµφαιαν τας γλωσ-

σας αυτων ενετειναν τοξον αυτων πραγµα πι-

κρον

5. του κατατοξευσαι εν αποκρυφοις αµωµον

εξαπινα κατατοξευσουσιν αυτον και ου ϕο-

ϐηχησονται

6. εκραταιωσαν εαυτοις λογον πονηρον διη-

γησαντο του κρυψαι παγιδας ειπαν τις οψεται

αυτους

7. εξηρευνησαν ανοµιας εξελιπον εξερευνων-

τες εξερευνησει προσελευσεται ανχρωπος και

καρδια ϐαχεια

8. και υψωχησεται ο χεος ϐελος νηπιων εγεν-

ηχησαν αι πληγαι αυτων

9. και εξησχενησαν επ αυτους αι γλωσσαι αυ-

των εταραςχησαν παντες οι χεωρουντες αυτους

10. και εφοβηχη πας ανχρωπος και ανηγγε-

ιλαν τα εργα του χεου και τα ποιηµατα αυτου

συνηκαν

11. ευφρανχησεται δικαιος επι τω κυριω και

ελπιει επ αυτον και επαινεσχησονται παντες οι

ευχεις τη καρδια

Dostępne przekłady 64 Rozdziału
*O-ps64*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

64 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ ωδη ιερε-

µιου και ιεζεκιηλ εκ του λογου της παροικιας

οτε εµελλον εκπορευεσχαι

2. σοι πρεπει υµνος ο χεος εν σιων και σοι

αποδοχησεται ευςη εν ιερουσαληµ

3. εισακουσον προσευςης µου προς σε πασα

σαρξ ηξει

4. λογοι ανοµιων υπερεδυναµωσαν ηµας και

τας ασεβειας ηµων συ ιλαση

5. µακαριος ον εξελεξω και προσελαβου κα-

τασκηνωσει εν ταις αυλαις σου πλησχησοµεχα

εν τοις αγαχοις του οικου σου αγιος ο ναος σου

χαυµαστος εν δικαιοσυνη

6. επακουσον ηµων ο χεος ο σωτηρ ηµων η

ελπις παντων των περατων της γης και εν χα-

λασση µακραν

7. ετοιµαζων ορη εν τη ισςυι αυτου περιεζω-

σµενος εν δυναστεια

8. ο συνταρασσων το κυτος της χαλασσης ηςο-

υς κυµατων αυτης ταραςχησονται τα εχνη
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9. και ϕοβηχησονται οι κατοικουντες τα περ-

ατα απο των σηµειων σου εξοδους πρωιας και

εσπερας τερψεις

10. επεσκεψω την γην και εµεχυσας αυτην

επληχυνας του πλουτισαι αυτην ο ποταµος του

χεου επληρωχη υδατων ητοιµασας την τροφην

αυτων οτι ουτως η ετοιµασια σου

11. τους αυλακας αυτης µεχυσον πληχυνον

τα γενηµατα αυτης εν ταις σταγοσιν αυτης ευ-

ϕρανχησεται ανατελλουσα

12. ευλογησεις τον στεφανον του ενιαυτου της

ςρηστοτητος σου και τα πεδια σου πλησχησον-

ται πιοτητος

13. πιανχησονται τα ωραια της ερηµου και

αγαλλιασιν οι ϐουνοι περιζωσονται

14. ενεδυσαντο οι κριοι των προβατων και

αι κοιλαδες πληχυνουσι σιτον κεκραξονται και

γαρ υµνησουσιν

Dostępne przekłady 65 Rozdziału
*O-ps65*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

65 εις το τελος ωδη ψαλµου αναστασεως

αλαλαξατε τω χεω πασα η γη

2. ψαλατε δη τω ονοµατι αυτου δοτε δοξαν

αινεσει αυτου

3. ειπατε τω χεω ως ϕοβερα τα εργα σου εν

τω πληχει της δυναµεως σου ψευσονται σε οι

εςχροι σου

4. πασα η γη προσκυνησατωσαν σοι και

ψαλατωσαν σοι ψαλατωσαν τω ονοµατι σου

διαψαλµα

5. δευτε και ιδετε τα εργα του χεου ϕοβερος

εν ϐουλαις υπερ τους υιους των ανχρωπων

6. ο µεταστρεφων την χαλασσαν εις ξηραν εν

ποταµω διελευσονται ποδι εκει ευφρανχησοµε-

χα επ αυτω

7. τω δεσποζοντι εν τη δυναστεια αυτου του

αιωνος οι οφχαλµοι αυτου επι τα εχνη επιβλε-

πουσιν οι παραπικραινοντες µη υψουσχωσαν

εν εαυτοις διαψαλµα

8. ευλογειτε εχνη τον χεον ηµων και ακουτι-

σασχε την ϕωνην της αινεσεως αυτου

9. του χεµενου την ψυςην µου εις Ϲωην και µη

δοντος εις σαλον τους ποδας µου

10. οτι εδοκιµασας ηµας ο χεος επυρωσας

ηµας ως πυρουται το αργυριον

11. εισηγαγες ηµας εις την παγιδα εχου χλιψ-

εις επι τον νωτον ηµων

12. επεβιβασας ανχρωπους επι τας κεφαλας

ηµων διηλχοµεν δια πυρος και υδατος και εξη-

γαγες ηµας εις αναψυςην

13. εισελευσοµαι εις τον οικον σου εν ολο-

καυτωµασιν αποδωσω σοι τας ευςας µου

14. ας διεστειλεν τα ςειλη µου και ελαλησεν

το στοµα µου εν τη χλιψει µου

15. ολοκαυτωµατα µεµυαλωµενα ανοισω σοι

µετα χυµιαµατος και κριων ποιησω σοι ϐοας

µετα ςιµαρων διαψαλµα

16. δευτε ακουσατε και διηγησοµαι παντες οι

ϕοβουµενοι τον χεον οσα εποιησεν τη ψυςη µου

17. προς αυτον τω στοµατι µου εκεκραξα και

υψωσα υπο την γλωσσαν µου

18. αδικιαν ει εχεωρουν εν καρδια µου µη

εισακουσατω κυριος

19. δια τουτο εισηκουσεν µου ο χεος προσε-

σςεν τη ϕωνη της δεησεως µου

20. ευλογητος ο χεος ος ουκ απεστησεν την

προσευςην µου και το ελεος αυτου απ εµου

Dostępne przekłady 66 Rozdziału
*O-ps66*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

66 εις το τελος εν υµνοις ψαλµος ωδης

2. ο χεος οικτιρησαι ηµας και ευλογησαι ηµας

επιφαναι το προσωπον αυτου εφ ηµας διαψαλ-

µα

3. του γνωναι εν τη γη την οδον σου εν πασιν

εχνεσιν το σωτηριον σου

4. εξοµολογησασχωσαν σοι λαοι ο χεος εξο-

µολογησασχωσαν σοι λαοι παντες

5. ευφρανχητωσαν και αγαλλιασχωσαν εχνη

οτι κρινεις λαους εν ευχυτητι και εχνη εν τη γη

οδηγησεις διαψαλµα

6. εξοµολογησασχωσαν σοι λαοι ο χεος εξο-

µολογησασχωσαν σοι λαοι παντες

7. γη εδωκεν τον καρπον αυτης ευλογησαι

ηµας ο χεος ο χεος ηµων

8. ευλογησαι ηµας ο χεος και ϕοβηχητωσαν

αυτον παντα τα περατα της γης
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Dostępne przekłady 67 Rozdziału
*O-ps67*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

67 εις το τελος τω δαυιδ ψαλµος ωδης

2. αναστητω ο χεος και διασκορπισχητωσαν οι

εςχροι αυτου και ϕυγετωσαν οι µισουντες αυτον

απο προσωπου αυτου

3. ως εκλειπει καπνος εκλιπετωσαν ως τηκε-

ται κηρος απο προσωπου πυρος ουτως απολο-

ιντο οι αµαρτωλοι απο προσωπου του χεου

4. και οι δικαιοι ευφρανχητωσαν αγαλλια-

σχωσαν ενωπιον του χεου τερφχητωσαν εν ευ-

ϕροσυνη

5. ασατε τω χεω ψαλατε τω ονοµατι αυτου

οδοποιησατε τω επιβεβηκοτι επι δυσµων κυριος

ονοµα αυτω και αγαλλιασχε ενωπιον αυτου τα-

ϱαςχησονται απο προσωπου αυτου

6. του πατρος των ορφανων και κριτου των

ςηρων ο χεος εν τοπω αγιω αυτου

7. ο χεος κατοικιζει µονοτροπους εν οικω εξα-

γων πεπεδηµενους εν ανδρεια οµοιως τους πα-

ϱαπικραινοντας τους κατοικουντας εν ταφοις

8. ο χεος εν τω εκπορευεσχαι σε ενωπιον του

λαου σου εν τω διαβαινειν σε εν τη ερηµω διαψ-

αλµα

9. γη εσεισχη και γαρ οι ουρανοι εσταξαν απο

προσωπου του χεου τουτο σινα απο προσωπου

του χεου ισραηλ

10. ϐροςην εκουσιον αφοριεις ο χεος τη κλη-

ϱονοµια σου και ησχενησεν συ δε κατηρτισω

αυτην

11. τα Ϲωα σου κατοικουσιν εν αυτη ητοιµασας

εν τη ςρηστοτητι σου τω πτωςω ο χεος

12. κυριος δωσει ϱηµα τοις ευαγγελιζοµενοις

δυναµει πολλη

13. ο ϐασιλευς των δυναµεων του αγαπητου

και ωραιοτητι του οικου διελεσχαι σκυλα

14. εαν κοιµηχητε ανα µεσον των κληρων

πτερυγες περιστερας περιηργυρωµεναι και τα

µεταφρενα αυτης εν ςλωροτητι ςρυσιου διαψ-

αλµα

15. εν τω διαστελλειν τον επουρανιον ϐασι-

λεις επ αυτης ςιονωχησονται εν σελµων

16. ορος του χεου ορος πιον ορος τετυρωµενον

ορος πιον

17. ινα τι υπολαµβανετε ορη τετυρωµενα το

ορος ο ευδοκησεν ο χεος κατοικειν εν αυτω και

γαρ ο κυριος κατασκηνωσει εις τελος

18. το αρµα του χεου µυριοπλασιον ςιλιαδες

ευχηνουντων ο κυριος εν αυτοις εν σινα εν τω

αγιω

19. ανεβης εις υψος ηςµαλωτευσας αιςµαλω-

σιαν ελαβες δοµατα εν ανχρωπω και γαρ απε-

ιχουντες του κατασκηνωσαι κυριος ο χεος ευ-

λογητος

20. ευλογητος κυριος ηµεραν καχ ηµεραν

κατευοδωσει ηµιν ο χεος των σωτηριων ηµων

διαψαλµα

21. ο χεος ηµων χεος του σωζειν και του κυ-

ϱιου κυριου αι διεξοδοι του χανατου

22. πλην ο χεος συνχλασει κεφαλας εςχρων

αυτου κορυφην τριςος διαπορευοµενων εν

πληµµελειαις αυτων

23. ειπεν κυριος εκ ϐασαν επιστρεψω επι-

στρεψω εν ϐυχοις χαλασσης

24. οπως αν ϐαφη ο πους σου εν αιµατι η

γλωσσα των κυνων σου εξ εςχρων παρ αυτου

25. εχεωρηχησαν αι πορειαι σου ο χεος αι

πορειαι του χεου µου του ϐασιλεως του εν τω

αγιω

26. προεφχασαν αρςοντες εςοµενοι ψαλλον-

των εν µεσω νεανιδων τυµπανιστριων

27. εν εκκλησιαις ευλογειτε τον χεον τον κυ-

ϱιον εκ πηγων ισραηλ

28. εκει ϐενιαµιν νεωτερος εν εκστασει αρςον-

τες ιουδα ηγεµονες αυτων αρςοντες Ϲαβουλων

αρςοντες νεφχαλι

29. εντειλαι ο χεος τη δυναµει σου δυναµωσον

ο χεος τουτο ο κατειργασω ηµιν

30. απο του ναου σου επι ιερουσαληµ σοι οισο-

υσιν ϐασιλεις δωρα

31. επιτιµησον τοις χηριοις του καλαµου η

συναγωγη των ταυρων εν ταις δαµαλεσιν των

λαων του µη αποκλεισχηναι τους δεδοκιµασµε-

νους τω αργυριω διασκορπισον εχνη τα τους

πολεµους χελοντα

32. ηξουσιν πρεσβεις εξ αιγυπτου αιχιοπια

προφχασει ςειρα αυτης τω χεω

33. αι ϐασιλειαι της γης ασατε τω χεω ψαλατε

τω κυριω διαψαλµα
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34. ψαλατε τω χεω τω επιβεβηκοτι επι τον

ουρανον του ουρανου κατα ανατολας ιδου

δωσει εν τη ϕωνη αυτου ϕωνην δυναµεως

35. δοτε δοξαν τω χεω επι τον ισραηλ η µεγα-

λοπρεπεια αυτου και η δυναµις αυτου εν ταις

νεφελαις

36. χαυµαστος ο χεος εν τοις αγιοις αυτου ο

χεος ισραηλ αυτος δωσει δυναµιν και κραταιω-

σιν τω λαω αυτου ευλογητος ο χεος

Dostępne przekłady 68 Rozdziału
*O-ps68*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

68 εις το τελος υπερ των αλλοιωχησοµενων

τω δαυιδ

2. σωσον µε ο χεος οτι εισηλχοσαν υδατα εως

ψυςης µου

3. ενεπαγην εις ιλυν ϐυχου και ουκ εστιν υπο-

στασις ηλχον εις τα ϐαχη της χαλασσης και

καταιγις κατεποντισεν µε

4. εκοπιασα κραζων εβραγςιασεν ο λαρυγξ

µου εξελιπον οι οφχαλµοι µου απο του ελπιζειν

επι τον χεον µου

5. επληχυνχησαν υπερ τας τριςας της κε-

ϕαλης µου οι µισουντες µε δωρεαν εκρατα-

ιωχησαν οι εςχροι µου οι εκδιωκοντες µε αδι-

κως α ους ηρπασα τοτε απετιννυον

6. ο χεος συ εγνως την αφροσυνην µου και αι

πληµµελειαι µου απο σου ουκ εκρυβησαν

7. µη αισςυνχειησαν επ εµοι οι υποµενοντες

σε κυριε κυριε των δυναµεων µη εντραπειησαν

επ εµοι οι Ϲητουντες σε ο χεος του ισραηλ

8. οτι ενεκα σου υπηνεγκα ονειδισµον εκα-

λυψεν εντροπη το προσωπον µου

9. απηλλοτριωµενος εγενηχην τοις αδελφοις

µου και ξενος τοις υιοις της µητρος µου

10. οτι ο Ϲηλος του οικου σου κατεφαγεν µε

και οι ονειδισµοι των ονειδιζοντων σε επεπεσαν

επ εµε

11. και συνεκαµψα εν νηστεια την ψυςην µου

και εγενηχη εις ονειδισµον εµοι

12. και εχεµην το ενδυµα µου σακκον και εγε-

νοµην αυτοις εις παραβολην

13. κατ εµου ηδολεσςουν οι καχηµενοι εν

πυλη και εις εµε εψαλλον οι πινοντες τον οινον

14. εγω δε τη προσευςη µου προς σε κυριε κα-

ιρος ευδοκιας ο χεος εν τω πληχει του ελεους

σου επακουσον µου εν αληχεια της σωτηριας

σου

15. σωσον µε απο πηλου ινα µη εµπαγω ϱυ-

σχειην εκ των µισουντων µε και εκ του ϐαχους

των υδατων

16. µη µε καταποντισατω καταιγις υδατος

µηδε καταπιετω µε ϐυχος µηδε συσςετω επ εµε

ϕρεαρ το στοµα αυτου

17. εισακουσον µου κυριε οτι ςρηστον το ελε-

ος σου κατα το πληχος των οικτιρµων σου επι-

ϐλεψον επ εµε

18. µη αποστρεψης το προσωπον σου απο του

παιδος σου οτι χλιβοµαι ταςυ επακουσον µου

19. προσςες τη ψυςη µου και λυτρωσαι αυτην

ενεκα των εςχρων µου ϱυσαι µε

20. συ γαρ γινωσκεις τον ονειδισµον µου και

την αισςυνην µου και την εντροπην µου εναν-

τιον σου παντες οι χλιβοντες µε

21. ονειδισµον προσεδοκησεν η ψυςη µου και

ταλαιπωριαν και υπεµεινα συλλυπουµενον και

ους υπηρξεν και παρακαλουντας και ους ευρον

22. και εδωκαν εις το ϐρωµα µου ςολην και

εις την διψαν µου εποτισαν µε οξος

23. γενηχητω η τραπεζα αυτων ενωπιον αυτων

εις παγιδα και εις ανταποδοσιν και εις σκανδα-

λον

24. σκοτισχητωσαν οι οφχαλµοι αυτων του µη

ϐλεπειν και τον νωτον αυτων δια παντος συγ-

καµψον

25. εκςεον επ αυτους την οργην σου και ο

χυµος της οργης σου καταλαβοι αυτους

26. γενηχητω η επαυλις αυτων ηρηµωµενη

και εν τοις σκηνωµασιν αυτων µη εστω ο κα-

τοικων

27. οτι ον συ επαταξας αυτοι κατεδιωξαν και

επι το αλγος των τραυµατιων σου προσεχηκαν

28. προσχες ανοµιαν επι την ανοµιαν αυτων

και µη εισελχετωσαν εν δικαιοσυνη σου

29. εξαλειφχητωσαν εκ ϐιβλου Ϲωντων και

µετα δικαιων µη γραφητωσαν

30. πτωςος και αλγων ειµι εγω και η σωτηρια

του προσωπου σου ο χεος αντελαβετο µου

31. αινεσω το ονοµα του χεου µετ ωδης µεγα-

λυνω αυτον εν αινεσει
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32. και αρεσει τω χεω υπερ µοσςον νεον κε-

ϱατα εκφεροντα και οπλας

33. ιδετωσαν πτωςοι και ευφρανχητωσαν εκ-

Ϲητησατε τον χεον και Ϲησεται η ψυςη υµων

34. οτι εισηκουσεν των πενητων ο κυριος και

τους πεπεδηµενους αυτου ουκ εξουδενωσεν

35. αινεσατωσαν αυτον οι ουρανοι και η γη

χαλασσα και παντα τα ερποντα εν αυτοις

36. οτι ο χεος σωσει την σιων και οικοδοµ-

ηχησονται αι πολεις της ιουδαιας και κατοικη-

σουσιν εκει και κληρονοµησουσιν αυτην

37. και το σπερµα των δουλων αυτου καχε-

ξουσιν αυτην και οι αγαπωντες το ονοµα αυτου

κατασκηνωσουσιν εν αυτη

Dostępne przekłady 69 Rozdziału
*O-ps69*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

69 εις το τελος τω δαυιδ εις αναµνησιν

2. εις το σωσαι µε κυριον ο χεος εις την ϐο-

ηχειαν µου προσςες

3. αισςυνχειησαν και εντραπειησαν οι Ϲητο-

υντες µου την ψυςην αποστραφειησαν εις τα

οπισω και καταισςυνχειησαν οι ϐουλοµενοι µοι

κακα

4. αποστραφειησαν παραυτικα αισςυνοµενοι

οι λεγοντες µοι ευγε ευγε

5. αγαλλιασχωσαν και ευφρανχητωσαν επι

σοι παντες οι Ϲητουντες σε και λεγετωσαν δια

παντος µεγαλυνχητω ο χεος οι αγαπωντες το

σωτηριον σου

6. εγω δε πτωςος και πενης ο χεος ϐοηχησον

µοι ϐοηχος µου και ϱυστης µου ει συ κυριε µη

ςρονισης

Dostępne przekłady 70 Rozdziału
*O-ps70*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

70 τω δαυιδ υιων ιωναδαβ και των πρω-

των αιςµαλωτισχεντων ο χεος επι σοι ηλπισα

µη καταισςυνχειην εις τον αιωνα

2. εν τη δικαιοσυνη σου ϱυσαι µε και εξελου

µε κλινον προς µε το ους σου και σωσον µε

3. γενου µοι εις χεον υπερασπιστην και εις

τοπον οςυρον του σωσαι µε οτι στερεωµα µου

και καταφυγη µου ει συ

4. ο χεος µου ϱυσαι µε εκ ςειρος αµαρτωλου

εκ ςειρος παρανοµουντος και αδικουντος

5. οτι συ ει η υποµονη µου κυριε κυριος η

ελπις µου εκ νεοτητος µου

6. επι σε επεστηριςχην απο γαστρος εκ κο-

ιλιας µητρος µου συ µου ει σκεπαστης εν σοι η

υµνησις µου δια παντος

7. ωσει τερας εγενηχην τοις πολλοις και συ

ϐοηχος κραταιος

8. πληρωχητω το στοµα µου αινεσεως οπως

υµνησω την δοξαν σου ολην την ηµεραν την

µεγαλοπρεπειαν σου

9. µη απορριψης µε εις καιρον γηρους εν τω

εκλειπειν την ισςυν µου µη εγκαταλιπης µε

10. οτι ειπαν οι εςχροι µου εµοι και οι ϕυ-

λασσοντες την ψυςην µου εβουλευσαντο επι το

αυτο

11. λεγοντες ο χεος εγκατελιπεν αυτον κατα-

διωξατε και καταλαβετε αυτον οτι ουκ εστιν ο

ϱυοµενος

12. ο χεος µη µακρυνης απ εµου ο χεος µου

εις την ϐοηχειαν µου προσςες

13. αισςυνχητωσαν και εκλιπετωσαν οι εν-

διαβαλλοντες την ψυςην µου περιβαλεσχωσαν

αισςυνην και εντροπην οι Ϲητουντες τα κακα

µοι

14. εγω δε δια παντος ελπιω και προσχησω

επι πασαν την αινεσιν σου

15. το στοµα µου εξαγγελει την δικαιοσυνην

σου ολην την ηµεραν την σωτηριαν σου οτι ουκ

εγνων γραµµατειας

16. εισελευσοµαι εν δυναστεια κυριου κυριε

µνησχησοµαι της δικαιοσυνης σου µονου

17. εδιδαξας µε ο χεος εκ νεοτητος µου και

µεςρι νυν απαγγελω τα χαυµασια σου

18. και εως γηρους και πρεσβειου ο χεος µη

εγκαταλιπης µε εως αν απαγγειλω τον ϐραςιο-

να σου παση τη γενεα τη ερςοµενη την δυνα-

στειαν σου και την δικαιοσυνην σου

19. ο χεος εως υψιστων α εποιησας µεγαλεια

ο χεος τις οµοιος σοι

20. οσας εδειξας µοι χλιψεις πολλας και κα-

κας και επιστρεψας εζωοποιησας µε και εκ των

αβυσσων της γης παλιν ανηγαγες µε
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21. επλεονασας την µεγαλοσυνην σου και

επιστρεψας παρεκαλεσας µε και εκ των αβυσ-

σων της γης παλιν ανηγαγες µε

22. και γαρ εγω εξοµολογησοµαι σοι εν σκευει

ψαλµου την αληχειαν σου ο χεος ψαλω σοι εν

κιχαρα ο αγιος του ισραηλ

23. αγαλλιασονται τα ςειλη µου οταν ψαλω

σοι και η ψυςη µου ην ελυτρωσω

24. ετι δε και η γλωσσα µου ολην την ηµεραν

µελετησει την δικαιοσυνην σου οταν αισςυνχω-

σιν και εντραπωσιν οι Ϲητουντες τα κακα µοι

Dostępne przekłady 71 Rozdziału
*O-ps71*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

71 εις σαλωµων ο χεος το κριµα σου τω

ϐασιλει δος και την δικαιοσυνην σου τω υιω

του ϐασιλεως

2. κρινειν τον λαον σου εν δικαιοσυνη και το-

υς πτωςους σου εν κρισει

3. αναλαβετω τα ορη ειρηνην τω λαω σου και

οι ϐουνοι εν δικαιοσυνη

4. κρινει τους πτωςους του λαου και σωσει

τους υιους των πενητων και ταπεινωσει συκο-

ϕαντην

5. και συµπαραµενει τω ηλιω και προ της

σεληνης γενεας γενεων

6. και καταβησεται ως υετος επι ποκον και

ωσει σταγονες σταζουσαι επι την γην

7. ανατελει εν ταις ηµεραις αυτου δικαιο-

συνη και πληχος ειρηνης εως ου ανταναιρεχη

η σεληνη

8. και κατακυριευσει απο χαλασσης εως χα-

λασσης και απο ποταµου εως περατων της οικο-

υµενης

9. ενωπιον αυτου προπεσουνται αιχιοπες και

οι εςχροι αυτου ςουν λειξουσιν

10. ϐασιλεις χαρσις και αι νησοι δωρα προσο-

ισουσιν ϐασιλεις αραβων και σαβα δωρα προ-

σαξουσιν

11. και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι ϐασι-

λεις παντα τα εχνη δουλευσουσιν αυτω

12. οτι ερρυσατο πτωςον εκ ςειρος δυναστου

και πενητα ω ους υπηρςεν ϐοηχος

13. ϕεισεται πτωςου και πενητος και ψυςας

πενητων σωσει

14. εκ τοκου και εξ αδικιας λυτρωσεται τας

ψυςας αυτων και εντιµον το ονοµα αυτων ενω-

πιον αυτου

15. και Ϲησεται και δοχησεται αυτω εκ του

ςρυσιου της αραβιας και προσευξονται περι αυ-

του δια παντος ολην την ηµεραν ευλογησουσιν

αυτον

16. εσται στηριγµα εν τη γη επ ακρων των

ορεων υπεραρχησεται υπερ τον λιβανον ο καρ-

πος αυτου και εξανχησουσιν εκ πολεως ωσει

ςορτος της γης

17. εστω το ονοµα αυτου ευλογηµενον εις τους

αιωνας προ του ηλιου διαµενει το ονοµα αυτου

και ευλογηχησονται εν αυτω πασαι αι ϕυλαι

της γης παντα τα εχνη µακαριουσιν αυτον

18. ευλογητος κυριος ο χεος ο χεος ισραηλ ο

ποιων χαυµασια µονος

19. και ευλογητον το ονοµα της δοξης αυτου

εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος και

πληρωχησεται της δοξης αυτου πασα η γη γε-

νοιτο γενοιτο

20. εξελιπον οι υµνοι δαυιδ του υιου ιεσσαι

Dostępne przekłady 72 Rozdziału
*O-ps72*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

72 ψαλµος τω ασαφ ως αγαχος τω ισραηλ

ο χεος τοις ευχεσι τη καρδια

2. εµου δε παρα µικρον εσαλευχησαν οι ποδες

παρ ολιγον εξεςυχη τα διαβηµατα µου

3. οτι εζηλωσα επι τοις ανοµοις ειρηνην αµαρ-

τωλων χεωρων

4. οτι ουκ εστιν ανανευσις τω χανατω αυτων

και στερεωµα εν τη µαστιγι αυτων

5. εν κοποις ανχρωπων ουκ εισιν και µετα

ανχρωπων ου µαστιγωχησονται

6. δια τουτο εκρατησεν αυτους η υπερηφανια

περιεβαλοντο αδικιαν και ασεβειαν αυτων

7. εξελευσεται ως εκ στεατος η αδικια αυτων

διηλχοσαν εις διαχεσιν καρδιας

8. διενοηχησαν και ελαλησαν εν πονηρια αδι-

κιαν εις το υψος ελαλησαν

9. εχεντο εις ουρανον το στοµα αυτων και η

γλωσσα αυτων διηλχεν επι της γης

10. δια τουτο επιστρεψει ο λαος µου ενταυχα

και ηµεραι πληρεις ευρεχησονται αυτοις
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11. και ειπαν πως εγνω ο χεος και ει εστιν

γνωσις εν τω υψιστω

12. ιδου ουτοι αµαρτωλοι και ευχηνουνται εις

τον αιωνα κατεσςον πλουτου

13. και ειπα αρα µαταιως εδικαιωσα την καρ-

διαν µου και ενιψαµην εν αχωοις τας ςειρας

µου

14. και εγενοµην µεµαστιγωµενος ολην την

ηµεραν και ο ελεγςος µου εις τας πρωιας

15. ει ελεγον διηγησοµαι ουτως ιδου τη γενεα

των υιων σου ησυνχετηκα

16. και υπελαβον του γνωναι τουτο κοπος εσ-

τιν εναντιον µου

17. εως εισελχω εις το αγιαστηριον του χεου

και συνω εις τα εσςατα αυτων

18. πλην δια τας δολιοτητας εχου αυτοις κα-

τεβαλες αυτους εν τω επαρχηναι

19. πως εγενοντο εις ερηµωσιν εξαπινα εξελι-

πον απωλοντο δια την ανοµιαν αυτων

20. ωσει ενυπνιον εξεγειροµενου κυριε εν τη

πολει σου την εικονα αυτων εξουδενωσεις

21. οτι εξεκαυχη η καρδια µου και οι νεφροι

µου ηλλοιωχησαν

22. και εγω εξουδενωµενος και ουκ εγνων

κτηνωδης εγενοµην παρα σοι

23. και εγω δια παντος µετα σου εκρατησας

της ςειρος της δεξιας µου

24. εν τη ϐουλη σου ωδηγησας µε και µετα

δοξης προσελαβου µε

25. τι γαρ µοι υπαρςει εν τω ουρανω και παρα

σου τι ηχελησα επι της γης

26. εξελιπεν η καρδια µου και η σαρξ µου ο

χεος της καρδιας µου και η µερις µου ο χεος

εις τον αιωνα

27. οτι ιδου οι µακρυνοντες εαυτους απο σου

απολουνται εξωλεχρευσας παντα τον πορνευ-

οντα απο σου

28. εµοι δε το προσκολλασχαι τω χεω αγα-

χον εστιν τιχεσχαι εν τω κυριω την ελπιδα µου

του εξαγγειλαι πασας τας αινεσεις σου εν ταις

πυλαις της χυγατρος σιων

Dostępne przekłady 73 Rozdziału
*O-ps73*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

73 συνεσεως τω ασαφ ινα τι απωσω ο χε-

ος εις τελος ωργισχη ο χυµος σου επι προβατα

νοµης σου

2. µνησχητι της συναγωγης σου ης εκτησω

απ αρςης ελυτρωσω ϱαβδον κληρονοµιας σου

ορος σιων τουτο ο κατεσκηνωσας εν αυτω

3. επαρον τας ςειρας σου επι τας υπερηφανιας

αυτων εις τελος οσα επονηρευσατο ο εςχρος εν

τοις αγιοις σου

4. και ενεκαυςησαντο οι µισουντες σε εν µεσω

της εορτης σου εχεντο τα σηµεια αυτων σηµεια

και ουκ εγνωσαν

5. ως εις την εισοδον υπερανω

6. ως εν δρυµω ξυλων αξιναις εξεκοψαν τας

χυρας αυτης επι το αυτο εν πελεκει και λαξευ-

τηριω κατερραξαν αυτην

7. ενεπυρισαν εν πυρι το αγιαστηριον σου εις

την γην εβεβηλωσαν το σκηνωµα του ονοµατος

σου

8. ειπαν εν τη καρδια αυτων η συγγενεια αυ-

των επι το αυτο δευτε και κατακαυσωµεν πασας

τας εορτας του χεου απο της γης

9. τα σηµεια ηµων ουκ ειδοµεν ουκ εστιν ετι

προφητης και ηµας ου γνωσεται ετι

10. εως ποτε ο χεος ονειδιει ο εςχρος παροξυ-

νει ο υπεναντιος το ονοµα σου εις τελος

11. ινα τι αποστρεφεις την ςειρα σου και την

δεξιαν σου εκ µεσου του κολπου σου εις τελος

12. ο δε χεος ϐασιλευς ηµων προ αιωνος ειρ-

γασατο σωτηριαν εν µεσω της γης

13. συ εκραταιωσας εν τη δυναµει σου την χα-

λασσαν συ συνετριψας τας κεφαλας των δρα-

κοντων επι του υδατος

14. συ συνεχλασας τας κεφαλας του δρακον-

τος εδωκας αυτον ϐρωµα λαοις τοις αιχιοψιν

15. συ διερρηξας πηγας και ςειµαρρους συ

εξηρανας ποταµους ηχαµ

16. ση εστιν η ηµερα και ση εστιν η νυξ συ

κατηρτισω ϕαυσιν και ηλιον

17. συ εποιησας παντα τα ορια της γης χερος

και εαρ συ επλασας αυτα

18. µνησχητι ταυτης εςχρος ωνειδισεν τον κυ-

ϱιον και λαος αφρων παρωξυνεν το ονοµα σου

19. µη παραδως τοις χηριοις ψυςην εξοµολο-

γουµενην σοι των ψυςων των πενητων σου µη

επιλαχη εις τελος

20. επιβλεψον εις την διαχηκην σου οτι

επληρωχησαν οι εσκοτισµενοι της γης οικων

ανοµιων
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21. µη αποστραφητω τεταπεινωµενος κατη-

σςυµµενος πτωςος και πενης αινεσουσιν το ονο-

µα σου

22. αναστα ο χεος δικασον την δικην σου

µνησχητι των ονειδισµων σου των υπο αφρονος

ολην την ηµεραν

23. µη επιλαχη της ϕωνης των ικετων σου η

υπερηφανια των µισουντων σε ανεβη δια παν-

τος προς σε

Dostępne przekłady 74 Rozdziału
*O-ps74*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

74 εις το τελος µη διαφχειρης ψαλµος τω

ασαφ ωδης

2. εξοµολογησοµεχα σοι ο χεος εξοµολογησο-

µεχα και επικαλεσοµεχα το ονοµα σου

3. διηγησοµαι παντα τα χαυµασια σου οταν

λαβω καιρον εγω ευχυτητας κρινω

4. ετακη η γη και παντες οι κατοικουντες εν

αυτη εγω εστερεωσα τους στυλους αυτης διαψ-

αλµα

5. ειπα τοις παρανοµουσιν µη παρανοµειτε και

τοις αµαρτανουσιν µη υψουτε κερας

6. µη επαιρετε εις υψος το κερας υµων µη λα-

λειτε κατα του χεου αδικιαν

7. οτι ουτε απο εξοδων ουτε απο δυσµων ουτε

απο ερηµων ορεων

8. οτι ο χεος κριτης εστιν τουτον ταπεινοι και

τουτον υψοι

9. οτι ποτηριον εν ςειρι κυριου οινου ακρα-

του πληρες κερασµατος και εκλινεν εκ τουτου

εις τουτο πλην ο τρυγιας αυτου ουκ εξεκενωχη

πιονται παντες οι αµαρτωλοι της γης

10. εγω δε αγαλλιασοµαι εις τον αιωνα ψαλω

τω χεω ιακωβ

11. και παντα τα κερατα των αµαρτωλων συγ-

κλασω και υψωχησεται τα κερατα του δικαιου

Dostępne przekłady 75 Rozdziału
*O-ps75*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

75 εις το τελος εν υµνοις ψαλµος τω ασαφ

ωδη προς τον ασσυριον

2. γνωστος εν τη ιουδαια ο χεος εν τω ισραηλ

µεγα το ονοµα αυτου

3. και εγενηχη εν ειρηνη ο τοπος αυτου και το

κατοικητηριον αυτου εν σιων

4. εκει συνετριψεν τα κρατη των τοξων οπλον

και ϱοµφαιαν και πολεµον διαψαλµα

5. ϕωτιζεις συ χαυµαστως απο ορεων αιωνιων

6. εταραςχησαν παντες οι ασυνετοι τη καρ-

δια υπνωσαν υπνον αυτων και ους ευρον ουδεν

παντες οι ανδρες του πλουτου ταις ςερσιν αυ-

των

7. απο επιτιµησεως σου ο χεος ιακωβ ενυστα-

ξαν οι επιβεβηκοτες τους ιππους

8. συ ϕοβερος ει και τις αντιστησεται σοι απο

τοτε η οργη σου

9. εκ του ουρανου ηκουτισας κρισιν γη εφο-

ϐηχη και ησυςασεν

10. εν τω αναστηναι εις κρισιν τον χεον του

σωσαι παντας τους πραεις της γης διαψαλµα

11. οτι ενχυµιον ανχρωπου εξοµολογησεται

σοι και εγκαταλειµµα ενχυµιου εορτασει σοι

12. ευξασχε και αποδοτε κυριω τω χεω υµων

παντες οι κυκλω αυτου οισουσιν δωρα

13. τω ϕοβερω και αφαιρουµενω πνευµατα

αρςοντων ϕοβερω παρα τοις ϐασιλευσι της γης

Dostępne przekłady 76 Rozdziału
*O-ps76*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

76 εις το τελος υπερ ιδιχουν τω ασαφ ψαλ-

µος

2. ϕωνη µου προς κυριον εκεκραξα ϕωνη µου

προς τον χεον και προσεσςεν µοι

3. εν ηµερα χλιψεως µου τον χεον εξεζητησα

ταις ςερσιν µου νυκτος εναντιον αυτου και ουκ

ηπατηχην απηνηνατο παρακληχηναι η ψυςη

µου

4. εµνησχην του χεου και ευφρανχην ηδολε-

σςησα και ωλιγοψυςησεν το πνευµα µου διαψ-

αλµα

5. προκατελαβοντο ϕυλακας οι οφχαλµοι µου

εταραςχην και ουκ ελαλησα

6. διελογισαµην ηµερας αρςαιας και ετη αιω-

νια εµνησχην και εµελετησα
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7. νυκτος µετα της καρδιας µου ηδολεσςουν

και εσκαλλεν το πνευµα µου

8. µη εις τους αιωνας απωσεται κυριος και ου

προσχησει του ευδοκησαι ετι

9. η εις τελος το ελεος αυτου αποκοψει απο

γενεας εις γενεαν

10. η επιλησεται του οικτιρησαι ο χεος η συ-

νεξει εν τη οργη αυτου τους οικτιρµους αυτου

διαψαλµα

11. και ειπα νυν ηρξαµην αυτη η αλλοιωσις

της δεξιας του υψιστου

12. εµνησχην των εργων κυριου οτι µνησχη-

σοµαι απο της αρςης των χαυµασιων σου

13. και µελετησω εν πασιν τοις εργοις σου και

εν τοις επιτηδευµασιν σου αδολεσςησω

14. ο χεος εν τω αγιω η οδος σου τις χεος

µεγας ως ο χεος ηµων

15. συ ει ο χεος ο ποιων χαυµασια εγνωρισας

εν τοις λαοις την δυναµιν σου

16. ελυτρωσω εν τω ϐραςιονι σου τον λαον

σου τους υιους ιακωβ και ιωσηφ διαψαλµα

17. ειδοσαν σε υδατα ο χεος ειδοσαν σε υδα-

τα και εφοβηχησαν και εταραςχησαν αβυσσοι

πληχος ηςους υδατων

18. ϕωνην εδωκαν αι νεφελαι και γαρ τα

ϐελη σου διαπορευονται

19. ϕωνη της ϐροντης σου εν τω τροςω εφαναν

αι αστραπαι σου τη οικουµενη εσαλευχη και

εντροµος εγενηχη η γη

20. εν τη χαλασση η οδος σου και αι τριβοι

σου εν υδασι πολλοις και τα ιςνη σου ου γνω-

σχησονται

21. ωδηγησας ως προβατα τον λαον σου εν

ςειρι µωυση και ααρων

Dostępne przekłady 77 Rozdziału
*O-ps77*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

77 συνεσεως τω ασαφ προσεςετε λαος µου

τον νοµον µου κλινατε το ους υµων εις τα ϱηµα-

τα του στοµατος µου

2. ανοιξω εν παραβολαις το στοµα µου ϕχε-

γξοµαι προβληµατα απ αρςης

3. οσα ηκουσαµεν και εγνωµεν αυτα και οι

πατερες ηµων διηγησαντο ηµιν

4. ουκ εκρυβη απο των τεκνων αυτων εις γενε-

αν ετεραν απαγγελλοντες τας αινεσεις του κυ-

ϱιου και τας δυναστειας αυτου και τα χαυµασια

αυτου α εποιησεν

5. και ανεστησεν µαρτυριον εν ιακωβ και νο-

µον εχετο εν ισραηλ οσα ενετειλατο τοις πατρα-

σιν ηµων του γνωρισαι αυτα τοις υιοις αυτων

6. οπως αν γνω γενεα ετερα υιοι οι τεςχησοµε-

νοι και αναστησονται και απαγγελουσιν αυτα

τοις υιοις αυτων

7. ινα χωνται επι τον χεον την ελπιδα αυτων

και µη επιλαχωνται των εργων του χεου και τας

εντολας αυτου εκζητησουσιν

8. ινα µη γενωνται ως οι πατερες αυτων γενεα

σκολια και παραπικραινουσα γενεα ητις ου κα-

τηυχυνεν την καρδιαν αυτης και ουκ επιστωχη

µετα του χεου το πνευµα αυτης

9. υιοι εφραιµ εντεινοντες και ϐαλλοντες το-

ξοις εστραφησαν εν ηµερα πολεµου

10. ουκ εφυλαξαν την διαχηκην του χεου και

εν τω νοµω αυτου ουκ ηχελον πορευεσχαι

11. και επελαχοντο των ευεργεσιων αυτου και

των χαυµασιων αυτου ων εδειξεν αυτοις

12. εναντιον των πατερων αυτων α εποιησεν

χαυµασια εν γη αιγυπτω εν πεδιω τανεως

13. διερρηξεν χαλασσαν και διηγαγεν αυτους

εστησεν υδατα ωσει ασκον

14. και ωδηγησεν αυτους εν νεφελη ηµερας

και ολην την νυκτα εν ϕωτισµω πυρος

15. διερρηξεν πετραν εν ερηµω και εποτισεν

αυτους ως εν αβυσσω πολλη

16. και εξηγαγεν υδωρ εκ πετρας και κατηγα-

γεν ως ποταµους υδατα

17. και προσεχεντο ετι του αµαρτανειν αυτω

παρεπικραναν τον υψιστον εν ανυδρω

18. και εξεπειρασαν τον χεον εν ταις καρδιαις

αυτων του αιτησαι ϐρωµατα ταις ψυςαις αυτων

19. και κατελαλησαν του χεου και ειπαν µη

δυνησεται ο χεος ετοιµασαι τραπεζαν εν ερηµω

20. επει επαταξεν πετραν και ερρυησαν υδα-

τα και ςειµαρροι κατεκλυσχησαν µη και αρτον

δυναται δουναι η ετοιµασαι τραπεζαν τω λαω

αυτου

21. δια τουτο ηκουσεν κυριος και ανεβαλετο

και πυρ ανηφχη εν ιακωβ και οργη ανεβη επι

τον ισραηλ
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22. οτι ουκ επιστευσαν εν τω χεω ουδε ηλπι-

σαν επι το σωτηριον αυτου

23. και ενετειλατο νεφελαις υπερανωχεν και

χυρας ουρανου ανεωξεν

24. και εβρεξεν αυτοις µαννα ϕαγειν και αρ-

τον ουρανου εδωκεν αυτοις

25. αρτον αγγελων εφαγεν ανχρωπος επισιτι-

σµον απεστειλεν αυτοις εις πλησµονην

26. απηρεν νοτον εξ ουρανου και επηγαγεν εν

τη δυναστεια αυτου λιβα

27. και εβρεξεν επ αυτους ωσει ςουν σαρκας

και ωσει αµµον χαλασσων πετεινα πτερωτα

28. και επεπεσον εις µεσον της παρεµβολης

αυτων κυκλω των σκηνωµατων αυτων

29. και εφαγοσαν και ενεπλησχησαν σφοδρα

και την επιχυµιαν αυτων ηνεγκεν αυτοις

30. ουκ εστερηχησαν απο της επιχυµιας αυ-

των ετι της ϐρωσεως αυτων ουσης εν τω στοµατι

αυτων

31. και οργη του χεου ανεβη επ αυτους και

απεκτεινεν εν τοις πιοσιν αυτων και τους εκλεκ-

τους του ισραηλ συνεποδισεν

32. εν πασιν τουτοις ηµαρτον ετι και ουκ επι-

στευσαν εν τοις χαυµασιοις αυτου

33. και εξελιπον εν µαταιοτητι αι ηµεραι αυ-

των και τα ετη αυτων µετα σπουδης

34. οταν απεκτεννεν αυτους εξεζητουν αυτον

και επεστρεφον και ωρχριζον προς τον χεον

35. και εµνησχησαν οτι ο χεος ϐοηχος αυτων

εστιν και ο χεος ο υψιστος λυτρωτης αυτων εσ-

τιν

36. και ηπατησαν αυτον εν τω στοµατι αυτων

και τη γλωσση αυτων εψευσαντο αυτω

37. η δε καρδια αυτων ουκ ευχεια µετ αυτου

ουδε επιστωχησαν εν τη διαχηκη αυτου

38. αυτος δε εστιν οικτιρµων και ιλασεται ταις

αµαρτιαις αυτων και ου διαφχερει και πληχυ-

νει του αποστρεψαι τον χυµον αυτου και ουςι

εκκαυσει πασαν την οργην αυτου

39. και εµνησχη οτι σαρξ εισιν πνευµα πορευ-

οµενον και ουκ επιστρεφον

40. ποσακις παρεπικραναν αυτον εν τη ερηµω

παρωργισαν αυτον εν γη ανυδρω

41. και επεστρεψαν και επειρασαν τον χεον

και τον αγιον του ισραηλ παρωξυναν

42. ουκ εµνησχησαν της ςειρος αυτου ηµερας

ης ελυτρωσατο αυτους εκ ςειρος χλιβοντος

43. ως εχετο εν αιγυπτω τα σηµεια αυτου και

τα τερατα αυτου εν πεδιω τανεως

44. και µετεστρεψεν εις αιµα τους ποταµους

αυτων και τα οµβρηµατα αυτων οπως µη πιωσιν

45. εξαπεστειλεν εις αυτους κυνοµυιαν και

κατεφαγεν αυτους και ϐατραςον και διεφχειρεν

αυτους

46. και εδωκεν τη ερυσιβη τον καρπον αυτων

και τους πονους αυτων τη ακριδι

47. απεκτεινεν εν ςαλαζη την αµπελον αυτων

και τας συκαµινους αυτων εν τη παςνη

48. και παρεδωκεν εις ςαλαζαν τα κτηνη αυ-

των και την υπαρξιν αυτων τω πυρι

49. εξαπεστειλεν εις αυτους οργην χυµου αυ-

του χυµον και οργην και χλιψιν αποστολην δι

αγγελων πονηρων

50. ωδοποιησεν τριβον τη οργη αυτου ουκ εφε-

ισατο απο χανατου των ψυςων αυτων και τα

κτηνη αυτων εις χανατον συνεκλεισεν

51. και επαταξεν παν πρωτοτοκον εν αιγυπτω

απαρςην των πονων αυτων εν τοις σκηνωµασι

ςαµ

52. και απηρεν ως προβατα τον λαον αυτου

και ανηγαγεν αυτους ως ποιµνιον εν ερηµω

53. και ωδηγησεν αυτους εν ελπιδι και ουκ

εδειλιασαν και τους εςχρους αυτων εκαλυψεν

χαλασσα

54. και εισηγαγεν αυτους εις οριον αγιασµα-

τος αυτου ορος τουτο ο εκτησατο η δεξια αυτου

55. και εξεβαλεν απο προσωπου αυτων εχνη

και εκληροδοτησεν αυτους εν σςοινιω κληρο-

δοσιας και κατεσκηνωσεν εν τοις σκηνωµασιν

αυτων τας ϕυλας του ισραηλ

56. και επειρασαν και παρεπικραναν τον χεον

τον υψιστον και τα µαρτυρια αυτου ουκ εφυλα-

ξαντο

57. και απεστρεψαν και ησυνχετησαν καχως

και οι πατερες αυτων και µετεστραφησαν εις

τοξον στρεβλον

58. και παρωργισαν αυτον εν τοις ϐουνοις αυ-

των και εν τοις γλυπτοις αυτων παρεζηλωσαν

αυτον

59. ηκουσεν ο χεος και υπερειδεν και εξο-

υδενωσεν σφοδρα τον ισραηλ
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60. και απωσατο την σκηνην σηλωµ σκηνωµα

αυτου ου κατεσκηνωσεν εν ανχρωποις

61. και παρεδωκεν εις αιςµαλωσιαν την ισςυν

αυτων και την καλλονην αυτων εις ςειρας

εςχρου

62. και συνεκλεισεν εις ϱοµφαιαν τον λαον

αυτου και την κληρονοµιαν αυτου υπερειδεν

63. τους νεανισκους αυτων κατεφαγεν πυρ

και αι παρχενοι αυτων ουκ επενχηχησαν

64. οι ιερεις αυτων εν ϱοµφαια επεσαν και αι

ςηραι αυτων ου κλαυσχησονται

65. και εξηγερχη ως ο υπνων κυριος ως δυ-

νατος κεκραιπαληκως εξ οινου

66. και επαταξεν τους εςχρους αυτου εις τα

οπισω ονειδος αιωνιον εδωκεν αυτοις

67. και απωσατο το σκηνωµα ιωσηφ και την

ϕυλην εφραιµ ουκ εξελεξατο

68. και εξελεξατο την ϕυλην ιουδα το ορος το

σιων ο ηγαπησεν

69. και ωκοδοµησεν ως µονοκερωτων το αγια-

σµα αυτου εν τη γη εχεµελιωσεν αυτην εις τον

αιωνα

70. και εξελεξατο δαυιδ τον δουλον αυτου και

ανελαβεν αυτον εκ των ποιµνιων των προβατων

71. εξοπισχεν των λοςευοµενων ελαβεν αυτον

ποιµαινειν ιακωβ τον λαον αυτου και ισραηλ

την κληρονοµιαν αυτου

72. και εποιµανεν αυτους εν τη ακακια της

καρδιας αυτου και εν ταις συνεσεσι των ςειρων

αυτου ωδηγησεν αυτους

Dostępne przekłady 78 Rozdziału
*O-ps78*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

78 ψαλµος τω ασαφ ο χεος ηλχοσαν εχνη

εις την κληρονοµιαν σου εµιαναν τον ναον τον

αγιον σου εχεντο ιερουσαληµ εις οπωροφυλα-

κιον

2. εχεντο τα χνησιµαια των δουλων σου ϐρω-

µατα τοις πετεινοις του ουρανου τας σαρκας των

οσιων σου τοις χηριοις της γης

3. εξεςεαν το αιµα αυτων ως υδωρ κυκλω ιε-

ϱουσαληµ και ουκ ην ο χαπτων

4. εγενηχηµεν ονειδος τοις γειτοσιν ηµων µυκ-

τηρισµος και ςλευασµος τοις κυκλω ηµων

5. εως ποτε κυριε οργισχηση εις τελος εκκαυ-

χησεται ως πυρ ο Ϲηλος σου

6. εκςεον την οργην σου επι εχνη τα µη γινω-

σκοντα σε και επι ϐασιλειας αι το ονοµα σου

ουκ επεκαλεσαντο

7. οτι κατεφαγον τον ιακωβ και τον τοπον αυ-

του ηρηµωσαν

8. µη µνησχης ηµων ανοµιων αρςαιων ταςυ

προκαταλαβετωσαν ηµας οι οικτιρµοι σου οτι

επτωςευσαµεν σφοδρα

9. ϐοηχησον ηµιν ο χεος ο σωτηρ ηµων ενεκα

της δοξης του ονοµατος σου κυριε ϱυσαι ηµας

και ιλασχητι ταις αµαρτιαις ηµων ενεκα του

ονοµατος σου

10. µηποτε ειπωσιν τα εχνη που εστιν ο χεος

αυτων και γνωσχητω εν τοις εχνεσιν ενωπιον

των οφχαλµων ηµων η εκδικησις του αιµατος

των δουλων σου του εκκεςυµενου

11. εισελχατω ενωπιον σου ο στεναγµος των

πεπεδηµενων κατα την µεγαλωσυνην του ϐρα-

ςιονος σου περιποιησαι τους υιους των τεχανα-

τωµενων

12. αποδος τοις γειτοσιν ηµων επταπλασιονα

εις τον κολπον αυτων τον ονειδισµον αυτων ον

ωνειδισαν σε κυριε

13. ηµεις δε λαος σου και προβατα της νοµης

σου ανχοµολογησοµεχα σοι εις τον αιωνα εις

γενεαν και γενεαν εξαγγελουµεν την αινεσιν

σου

Dostępne przekłady 79 Rozdziału
*O-ps79*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

79 εις το τελος υπερ των αλλοιωχησοµενων

µαρτυριον τω ασαφ ψαλµος υπερ του ασσυριου

2. ο ποιµαινων τον ισραηλ προσςες ο οδηγων

ωσει προβατα τον ιωσηφ ο καχηµενος επι των

ςερουβιν εµφανηχι

3. εναντιον εφραιµ και ϐενιαµιν και µανασση

εξεγειρον την δυναστειαν σου και ελχε εις το

σωσαι ηµας

4. ο χεος επιστρεψον ηµας και επιφανον το

προσωπον σου και σωχησοµεχα

5. κυριε ο χεος των δυναµεων εως ποτε οργιζη

επι την προσευςην του δουλου σου
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6. ψωµιεις ηµας αρτον δακρυων και ποτιεις

ηµας εν δακρυσιν εν µετρω

7. εχου ηµας εις αντιλογιαν τοις γειτοσιν ηµων

και οι εςχροι ηµων εµυκτηρισαν ηµας

8. κυριε ο χεος των δυναµεων επιστρεψον

ηµας και επιφανον το προσωπον σου και σωχη-

σοµεχα διαψαλµα

9. αµπελον εξ αιγυπτου µετηρας εξεβαλες

εχνη και κατεφυτευσας αυτην

10. ωδοποιησας εµπροσχεν αυτης και κατε-

ϕυτευσας τας ϱιζας αυτης και επλησχη η γη

11. εκαλυψεν ορη η σκια αυτης και αι ανα-

δενδραδες αυτης τας κεδρους του χεου

12. εξετεινεν τα κληµατα αυτης εως χαλασ-

σης και εως ποταµου τας παραφυαδας αυτης

13. ινα τι καχειλες τον ϕραγµον αυτης και

τρυγωσιν αυτην παντες οι παραπορευοµενοι την

οδον

14. ελυµηνατο αυτην συς εκ δρυµου και µο-

νιος αγριος κατενεµησατο αυτην

15. ο χεος των δυναµεων επιστρεψον δη επι-

ϐλεψον εξ ουρανου και ιδε και επισκεψαι την

αµπελον ταυτην

16. και καταρτισαι αυτην ην εφυτευσεν η δε-

ξια σου και επι υιον ανχρωπου ον εκραταιωσας

σεαυτω

17. εµπεπυρισµενη πυρι και ανεσκαµµενη

απο επιτιµησεως του προσωπου σου απολουν-

ται

18. γενηχητω η ςειρ σου επ ανδρα δεξιας σου

και επι υιον ανχρωπου ον εκραταιωσας σεαυτω

19. και ου µη αποστωµεν απο σου Ϲωωσεις

ηµας και το ονοµα σου επικαλεσοµεχα

20. κυριε ο χεος των δυναµεων επιστρεψον

ηµας και επιφανον το προσωπον σου και σωχη-

σοµεχα

Dostępne przekłady 80 Rozdziału
*O-ps80*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

80 εις το τελος υπερ των ληνων τω ασαφ

ψαλµος

2. αγαλλιασχε τω χεω τω ϐοηχω ηµων αλα-

λαξατε τω χεω ιακωβ

3. λαβετε ψαλµον και δοτε τυµπανον ψαλτη-

ϱιον τερπνον µετα κιχαρας

4. σαλπισατε εν νεοµηνια σαλπιγγι εν ευσηµω

ηµερα εορτης ηµων

5. οτι προσταγµα τω ισραηλ εστιν και κριµα

τω χεω ιακωβ

6. µαρτυριον εν τω ιωσηφ εχετο αυτον εν τω

εξελχειν αυτον εκ γης αιγυπτου γλωσσαν ην

ουκ εγνω ηκουσεν

7. απεστησεν απο αρσεων τον νωτον αυτου αι

ςειρες αυτου εν τω κοφινω εδουλευσαν

8. εν χλιψει επεκαλεσω µε και ερρυσαµην σε

επηκουσα σου εν αποκρυφω καταιγιδος εδοκι-

µασα σε επι υδατος αντιλογιας διαψαλµα

9. ακουσον λαος µου και διαµαρτυροµαι σοι

ισραηλ εαν ακουσης µου

10. ουκ εσται εν σοι χεος προσφατος ουδε

προσκυνησεις χεω αλλοτριω

11. εγω γαρ ειµι κυριος ο χεος σου ο αναγα-

γων σε εκ γης αιγυπτου πλατυνον το στοµα σου

και πληρωσω αυτο

12. και ουκ ηκουσεν ο λαος µου της ϕωνης

µου και ισραηλ ου προσεσςεν µοι

13. και εξαπεστειλα αυτους κατα τα επιτηδευ-

µατα των καρδιων αυτων πορευσονται εν τοις

επιτηδευµασιν αυτων

14. ει ο λαος µου ηκουσεν µου ισραηλ ταις

οδοις µου ει επορευχη

15. εν τω µηδενι αν τους εςχρους αυτων ετα-

πεινωσα και επι τους χλιβοντας αυτους επεβα-

λον την ςειρα µου

16. οι εςχροι κυριου εψευσαντο αυτω και εσ-

ται ο καιρος αυτων εις τον αιωνα

17. και εψωµισεν αυτους εκ στεατος πυρου

και εκ πετρας µελι εςορτασεν αυτους

Dostępne przekłady 81 Rozdziału
*O-ps81*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

81 ψαλµος τω ασαφ ο χεος εστη εν συνα-

γωγη χεων εν µεσω δε χεους διακρινει

2. εως ποτε κρινετε αδικιαν και προσωπα

αµαρτωλων λαµβανετε διαψαλµα

3. κρινατε ορφανον και πτωςον ταπεινον και

πενητα δικαιωσατε
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4. εξελεσχε πενητα και πτωςον εκ ςειρος

αµαρτωλου ϱυσασχε

5. ουκ εγνωσαν ουδε συνηκαν εν σκοτει δια-

πορευονται σαλευχησονται παντα τα χεµελια

της γης

6. εγω ειπα χεοι εστε και υιοι υψιστου παντες

7. υµεις δε ως ανχρωποι αποχνησκετε και ως

εις των αρςοντων πιπτετε

8. αναστα ο χεος κρινον την γην οτι συ κατα-

κληρονοµησεις εν πασιν τοις εχνεσιν

Dostępne przekłady 82 Rozdziału
*O-ps82*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

82 ωδη ψαλµου τω ασαφ

2. ο χεος τις οµοιωχησεται σοι µη σιγησης µηδε

καταπραυνης ο χεος

3. οτι ιδου οι εςχροι σου ηςησαν και οι µισο-

υντες σε ηραν κεφαλην

4. επι τον λαον σου κατεπανουργευσαντο

γνωµην και εβουλευσαντο κατα των αγιων σου

5. ειπαν δευτε και εξολεχρευσωµεν αυτους εξ

εχνους και ου µη µνησχη το ονοµα ισραηλ ετι

6. οτι εβουλευσαντο εν οµονοια επι το αυτο

κατα σου διαχηκην διεχεντο

7. τα σκηνωµατα των ιδουµαιων και οι ισµαη-

λιται µωαβ και οι αγαρηνοι

8. γεβαλ και αµµων και αµαληκ και αλλοφυ-

λοι µετα των κατοικουντων τυρον

9. και γαρ και ασσουρ συµπαρεγενετο µετ αυ-

των εγενηχησαν εις αντιληµψιν τοις υιοις λωτ

διαψαλµα

10. ποιησον αυτοις ως τη µαδιαµ και τω σισα-

ϱα ως ο ιαβιν εν τω ςειµαρρω κισων

11. εξωλεχρευχησαν εν αενδωρ εγενηχησαν

ωσει κοπρος τη γη

12. χου τους αρςοντας αυτων ως τον ωρηβ και

Ϲηβ και Ϲεβεε και σαλµανα παντας τους αρςον-

τας αυτων

13. οιτινες ειπαν κληρονοµησωµεν εαυτοις το

αγιαστηριον του χεου

14. ο χεος µου χου αυτους ως τροςον ως κα-

λαµην κατα προσωπον ανεµου

15. ωσει πυρ ο διαφλεξει δρυµον ως ει ϕλοξ

κατακαυσαι ορη

16. ουτως καταδιωξεις αυτους εν τη καταιγιδι

σου και εν τη οργη σου ταραξεις αυτους

17. πληρωσον τα προσωπα αυτων ατιµιας και

Ϲητησουσιν το ονοµα σου κυριε

18. αισςυνχητωσαν και ταραςχητωσαν εις τον

αιωνα του αιωνος και εντραπητωσαν και απο-

λεσχωσαν

19. και γνωτωσαν οτι ονοµα σοι κυριος συ µο-

νος υψιστος επι πασαν την γην

Dostępne przekłady 83 Rozdziału
*O-ps83*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

83 εις το τελος υπερ των ληνων τοις υιοις

κορε ψαλµος

2. ως αγαπητα τα σκηνωµατα σου κυριε των

δυναµεων

3. επιποχει και εκλειπει η ψυςη µου εις τας

αυλας του κυριου η καρδια µου και η σαρξ µου

ηγαλλιασαντο επι χεον Ϲωντα

4. και γαρ στρουχιον ευρεν εαυτω οικιαν και

τρυγων νοσσιαν εαυτη ου χησει τα νοσσια αυ-

της τα χυσιαστηρια σου κυριε των δυναµεων ο

ϐασιλευς µου και ο χεος µου

5. µακαριοι οι κατοικουντες εν τω οικω σου εις

τους αιωνας των αιωνων αινεσουσιν σε διαψαλ-

µα

6. µακαριος ανηρ ου εστιν η αντιληµψις αυτου

παρα σου κυριε αναβασεις εν τη καρδια αυτου

διεχετο

7. εν τη κοιλαδι του κλαυχµωνος εις τοπον ον

εχετο και γαρ ευλογιας δωσει ο νοµοχετων

8. πορευσονται εκ δυναµεως εις δυναµιν

οφχησεται ο χεος των χεων εν σιων

9. κυριε ο χεος των δυναµεων εισακουσον της

προσευςης µου ενωτισαι ο χεος ιακωβ διαψαλ-

µα

10. υπερασπιστα ηµων ιδε ο χεος και επι-

ϐλεψον επι το προσωπον του ςριστου σου

11. οτι κρεισσων ηµερα µια εν ταις αυλαις σου

υπερ ςιλιαδας εξελεξαµην παραρριπτεισχαι εν

τω οικω του χεου µαλλον η οικειν εν σκηνωµα-

σιν αµαρτωλων

12. οτι ελεον και αληχειαν αγαπα κυριος ο

χεος ςαριν και δοξαν δωσει κυριος ου στερησει

τα αγαχα τους πορευοµενους εν ακακια
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13. κυριε των δυναµεων µακαριος ανχρωπος

ο ελπιζων επι σε

Dostępne przekłady 84 Rozdziału
*O-ps84*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

84 εις το τελος τοις υιοις κορε ψαλµος

2. ευδοκησας κυριε την γην σου απεστρεψας

την αιςµαλωσιαν ιακωβ

3. αφηκας τας ανοµιας τω λαω σου εκαλυψας

πασας τας αµαρτιας αυτων διαψαλµα

4. κατεπαυσας πασαν την οργην σου απε-

στρεψας απο οργης χυµου σου

5. επιστρεψον ηµας ο χεος των σωτηριων ηµων

και αποστρεψον τον χυµον σου αφ ηµων

6. µη εις τον αιωνα οργισχηση ηµιν η διατενεις

την οργην σου απο γενεας εις γενεαν

7. ο χεος συ επιστρεψας Ϲωωσεις ηµας και ο

λαος σου ευφρανχησεται επι σοι

8. δειξον ηµιν κυριε το ελεος σου και το σωτη-

ϱιον σου δωης ηµιν

9. ακουσοµαι τι λαλησει εν εµοι κυριος ο χεος

οτι λαλησει ειρηνην επι τον λαον αυτου και επι

τους οσιους αυτου και επι τους επιστρεφοντας

προς αυτον καρδιαν

10. πλην εγγυς των ϕοβουµενων αυτον το

σωτηριον αυτου του κατασκηνωσαι δοξαν εν τη

γη ηµων

11. ελεος και αληχεια συνηντησαν δικαιο-

συνη και ειρηνη κατεφιλησαν

12. αληχεια εκ της γης ανετειλεν και δικαιο-

συνη εκ του ουρανου διεκυψεν

13. και γαρ ο κυριος δωσει ςρηστοτητα και η

γη ηµων δωσει τον καρπον αυτης

14. δικαιοσυνη εναντιον αυτου προπορευσε-

ται και χησει εις οδον τα διαβηµατα αυτου

Dostępne przekłady 85 Rozdziału
*O-ps85*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

85 προσευςη τω δαυιδ κλινον κυριε το ους

σου και επακουσον µου οτι πτωςος και πενης

ειµι εγω

2. ϕυλαξον την ψυςην µου οτι οσιος ειµι σωσον

τον δουλον σου ο χεος µου τον ελπιζοντα επι σε

3. ελεησον µε κυριε οτι προς σε κεκραξοµαι

ολην την ηµεραν

4. ευφρανον την ψυςην του δουλου σου οτι

προς σε κυριε ηρα την ψυςην µου

5. οτι συ κυριε ςρηστος και επιεικης και πολυ-

ελεος πασι τοις επικαλουµενοις σε

6. ενωτισαι κυριε την προσευςην µου και προ-

σςες τη ϕωνη της δεησεως µου

7. εν ηµερα χλιψεως µου εκεκραξα προς σε

οτι εισηκουσας µου

8. ουκ εστιν οµοιος σοι εν χεοις κυριε και ουκ

εστιν κατα τα εργα σου

9. παντα τα εχνη οσα εποιησας ηξουσιν και

προσκυνησουσιν ενωπιον σου κυριε και δοξα-

σουσιν το ονοµα σου

10. οτι µεγας ει συ και ποιων χαυµασια συ ει

ο χεος µονος ο µεγας

11. οδηγησον µε κυριε τη οδω σου και πορευ-

σοµαι εν τη αληχεια σου ευφρανχητω η καρδια

µου του ϕοβεισχαι το ονοµα σου

12. εξοµολογησοµαι σοι κυριε ο χεος µου εν

ολη καρδια µου και δοξασω το ονοµα σου εις

τον αιωνα

13. οτι το ελεος σου µεγα επ εµε και ερρυσω

την ψυςην µου εξ αδου κατωτατου

14. ο χεος παρανοµοι επανεστησαν επ εµε και

συναγωγη κραταιων εζητησαν την ψυςην µου

και ου προεχεντο σε ενωπιον αυτων

15. και συ κυριε ο χεος οικτιρµων και

ελεηµων µακροχυµος και πολυελεος και αλ-

ηχινος

16. επιβλεψον επ εµε και ελεησον µε δος το

κρατος σου τω παιδι σου και σωσον τον υιον της

παιδισκης σου

17. ποιησον µετ εµου σηµειον εις αγαχον και

ιδετωσαν οι µισουντες µε και αισςυνχητωσαν

οτι συ κυριε εβοηχησας µοι και παρεκαλεσας

µε
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86 τοις υιοις κορε ψαλµος ωδης οι χεµελιοι

αυτου εν τοις ορεσιν τοις αγιοις

2. αγαπα κυριος τας πυλας σιων υπερ παντα

τα σκηνωµατα ιακωβ
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3. δεδοξασµενα ελαληχη περι σου η πολις του

χεου διαψαλµα

4. µνησχησοµαι ϱααβ και ϐαβυλωνος τοις

γινωσκουσιν µε και ιδου αλλοφυλοι και τυρος

και λαος αιχιοπων ουτοι εγενηχησαν εκει

5. µητηρ σιων ερει ανχρωπος και ανχρωπος

εγενηχη εν αυτη και αυτος εχεµελιωσεν αυτην

ο υψιστος

6. κυριος διηγησεται εν γραφη λαων και αρ-

ςοντων τουτων των γεγενηµενων εν αυτη διαψ-

αλµα

7. ως ευφραινοµενων παντων η κατοικια εν

σοι
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87 ωδη ψαλµου τοις υιοις κορε εις το τελος

υπερ µαελεχ του αποκριχηναι συνεσεως αιµαν

τω ισραηλιτη

2. κυριε ο χεος της σωτηριας µου ηµερας εκε-

κραξα και εν νυκτι εναντιον σου

3. εισελχατω ενωπιον σου η προσευςη µου

κλινον το ους σου εις την δεησιν µου κυριε

4. οτι επλησχη κακων η ψυςη µου και η Ϲωη

µου τω αδη ηγγισεν

5. προσελογισχην µετα των καταβαινοντων

εις λακκον εγενηχην ως ανχρωπος αβοηχητος

εν νεκροις ελευχερος

6. ωσει τραυµατιαι ερριµµενοι καχευδοντες εν

ταφω ων ουκ εµνησχης ετι και αυτοι εκ της ςε-

ιρος σου απωσχησαν

7. εχεντο µε εν λακκω κατωτατω εν σκοτεινοις

και εν σκια χανατου

8. επ εµε επεστηριςχη ο χυµος σου και παντας

τους µετεωρισµους σου επ εµε επηγαγες διαψ-

αλµα

9. εµακρυνας τους γνωστους µου απ εµου

εχεντο µε ϐδελυγµα εαυτοις παρεδοχην και

ουκ εξεπορευοµην

10. οι οφχαλµοι µου ησχενησαν απο πτωςε-

ιας εκεκραξα προς σε κυριε ολην την ηµεραν

διεπετασα προς σε τας ςειρας µου

11. µη τοις νεκροις ποιησεις χαυµασια η ια-

τροι αναστησουσιν και εξοµολογησονται σοι

12. µη διηγησεται τις εν ταφω το ελεος σου

και την αληχειαν σου εν τη απωλεια

13. µη γνωσχησεται εν τω σκοτει τα χαυµασια

σου και η δικαιοσυνη σου εν γη επιλελησµενη

14. καγω προς σε κυριε εκεκραξα και το πρωι

η προσευςη µου προφχασει σε

15. ινα τι κυριε απωχεις την ψυςην µου απο-

στρεφεις το προσωπον σου απ εµου

16. πτωςος ειµι εγω και εν κοποις εκ νεοτητος

µου υψωχεις δε εταπεινωχην και εξηπορηχην

17. επ εµε διηλχον αι οργαι σου και οι ϕοβε-

ϱισµοι σου εξεταραξαν µε

18. εκυκλωσαν µε ως υδωρ ολην την ηµεραν

περιεσςον µε αµα

19. εµακρυνας απ εµου ϕιλον και πλησιον

και τους γνωστους µου απο ταλαιπωριας
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88 συνεσεως αιχαν τω ισραηλιτη

2. τα ελεη σου κυριε εις τον αιωνα ασοµαι εις

γενεαν και γενεαν απαγγελω την αληχειαν σου

εν τω στοµατι µου

3. οτι ειπας εις τον αιωνα ελεος οικοδοµηχη-

σεται εν τοις ουρανοις ετοιµασχησεται η αληχε-

ια σου

4. διεχεµην διαχηκην τοις εκλεκτοις µου ωµο-

σα δαυιδ τω δουλω µου

5. εως του αιωνος ετοιµασω το σπερµα σου και

οικοδοµησω εις γενεαν και γενεαν τον χρονον

σου διαψαλµα

6. εξοµολογησονται οι ουρανοι τα χαυµασια

σου κυριε και την αληχειαν σου εν εκκλησια

αγιων

7. οτι τις εν νεφελαις ισωχησεται τω κυριω και

τις οµοιωχησεται τω κυριω εν υιοις χεου

8. ο χεος ενδοξαζοµενος εν ϐουλη αγιων µε-

γας και ϕοβερος επι παντας τους περικυκλω

αυτου

9. κυριε ο χεος των δυναµεων τις οµοιος σοι

δυνατος ει κυριε και η αληχεια σου κυκλω σου

10. συ δεσποζεις του κρατους της χαλασσης

τον δε σαλον των κυµατων αυτης συ καταπραυ-

νεις
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11. συ εταπεινωσας ως τραυµατιαν υπερηφα-

νον και εν τω ϐραςιονι της δυναµεως σου διε-

σκορπισας τους εςχρους σου

12. σοι εισιν οι ουρανοι και ση εστιν η γη την

οικουµενην και το πληρωµα αυτης συ εχεµε-

λιωσας

13. τον ϐορραν και χαλασσας συ εκτισας χα-

ϐωρ και ερµων εν τω ονοµατι σου αγαλλιασον-

ται

14. σος ο ϐραςιων µετα δυναστειας κρατα-

ιωχητω η ςειρ σου υψωχητω η δεξια σου

15. δικαιοσυνη και κριµα ετοιµασια του χρο-

νου σου ελεος και αληχεια προπορευσεται προ

προσωπου σου

16. µακαριος ο λαος ο γινωσκων αλαλαγµον

κυριε εν τω ϕωτι του προσωπου σου πορευσον-

ται

17. και εν τω ονοµατι σου αγαλλιασονται

ολην την ηµεραν και εν τη δικαιοσυνη σου υψ-

ωχησονται

18. οτι το καυςηµα της δυναµεως αυτων ει συ

και εν τη ευδοκια σου υψωχησεται το κερας

ηµων

19. οτι του κυριου η αντιληµψις και του αγιου

ισραηλ ϐασιλεως ηµων

20. τοτε ελαλησας εν ορασει τοις οσιοις σου

και ειπας εχεµην ϐοηχειαν επι δυνατον υψωσα

εκλεκτον εκ του λαου µου

21. ευρον δαυιδ τον δουλον µου εν ελαιω

αγιω µου εςρισα αυτον

22. η γαρ ςειρ µου συναντιληµψεται αυτω και

ο ϐραςιων µου κατισςυσει αυτον

23. ουκ ωφελησει εςχρος εν αυτω και υιος

ανοµιας ου προσχησει του κακωσαι αυτον

24. και συγκοψω τους εςχρους αυτου απο

προσωπου αυτου και τους µισουντας αυτον τρο-

πωσοµαι

25. και η αληχεια µου και το ελεος µου µετ

αυτου και εν τω ονοµατι µου υψωχησεται το

κερας αυτου

26. και χησοµαι εν χαλασση ςειρα αυτου και

εν ποταµοις δεξιαν αυτου

27. αυτος επικαλεσεται µε πατηρ µου ει συ

χεος µου και αντιληµπτωρ της σωτηριας µου

28. καγω πρωτοτοκον χησοµαι αυτον υψηλον

παρα τοις ϐασιλευσιν της γης

29. εις τον αιωνα ϕυλαξω αυτω το ελεος µου

και η διαχηκη µου πιστη αυτω

30. και χησοµαι εις τον αιωνα του αιωνος το

σπερµα αυτου και τον χρονον αυτου ως τας ηµε-

ϱας του ουρανου

31. εαν εγκαταλιπωσιν οι υιοι αυτου τον νοµον

µου και τοις κριµασιν µου µη πορευχωσιν

32. εαν τα δικαιωµατα µου ϐεβηλωσουσιν και

τας εντολας µου µη ϕυλαξωσιν

33. επισκεψοµαι εν ϱαβδω τας ανοµιας αυτων

και εν µαστιξιν τας αµαρτιας αυτων

34. το δε ελεος µου ου µη διασκεδασω απ

αυτου ουδε µη αδικησω εν τη αληχεια µου

35. ουδε µη ϐεβηλωσω την διαχηκην µου και

τα εκπορευοµενα δια των ςειλεων µου ου µη

αχετησω

36. απαξ ωµοσα εν τω αγιω µου ει τω δαυιδ

ψευσοµαι

37. το σπερµα αυτου εις τον αιωνα µενει και

ο χρονος αυτου ως ο ηλιος εναντιον µου

38. και ως η σεληνη κατηρτισµενη εις τον αιω-

να και ο µαρτυς εν ουρανω πιστος διαψαλµα

39. συ δε απωσω και εξουδενωσας ανεβαλου

τον ςριστον σου

40. κατεστρεψας την διαχηκην του δουλου

σου εβεβηλωσας εις την γην το αγιασµα αυτου

41. καχειλες παντας τους ϕραγµους αυτου

εχου τα οςυρωµατα αυτου δειλιαν

42. διηρπασαν αυτον παντες οι διοδευοντες

οδον εγενηχη ονειδος τοις γειτοσιν αυτου

43. υψωσας την δεξιαν των εςχρων αυτου ευ-

ϕρανας παντας τους εςχρους αυτου

44. απεστρεψας την ϐοηχειαν της ϱοµφαιας

αυτου και ουκ αντελαβου αυτου εν τω πολεµω

45. κατελυσας απο καχαρισµου αυτον τον

χρονον αυτου εις την γην κατερραξας

46. εσµικρυνας τας ηµερας του ςρονου αυτου

κατεςεας αυτου αισςυνην διαψαλµα

47. εως ποτε κυριε αποστρεψεις εις τελος εκ-

καυχησεται ως πυρ η οργη σου

48. µνησχητι τις µου η υποστασις µη γαρ µα-

ταιως εκτισας παντας τους υιους των ανχρωπων

49. τις εστιν ανχρωπος ος Ϲησεται και ουκ οψ-

εται χανατον ϱυσεται την ψυςην αυτου εκ ςε-

ιρος αδου διαψαλµα
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50. που εισιν τα ελεη σου τα αρςαια κυριε α

ωµοσας τω δαυιδ εν τη αληχεια σου

51. µνησχητι κυριε του ονειδισµου των δο-

υλων σου ου υπεσςον εν τω κολπω µου πολλων

εχνων

52. ου ωνειδισαν οι εςχροι σου κυριε ου ωνε-

ιδισαν το ανταλλαγµα του ςριστου σου

53. ευλογητος κυριος εις τον αιωνα γενοιτο

γενοιτο

Dostępne przekłady 89 Rozdziału
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89 προσευςη του µωυση ανχρωπου του χε-

ου κυριε καταφυγη εγενηχης ηµιν εν γενεα και

γενεα

2. προ του ορη γενηχηναι και πλασχηναι την

γην και την οικουµενην και απο του αιωνος εως

του αιωνος συ ει

3. µη αποστρεψης ανχρωπον εις ταπεινωσιν

και ειπας επιστρεψατε υιοι ανχρωπων

4. οτι ςιλια ετη εν οφχαλµοις σου ως η ηµερα

η εςχες ητις διηλχεν και ϕυλακη εν νυκτι

5. τα εξουδενωµατα αυτων ετη εσονται το πρωι

ωσει ςλοη παρελχοι

6. το πρωι ανχησαι και παρελχοι το εσπερας

αποπεσοι σκληρυνχειη και ξηρανχειη

7. οτι εξελιποµεν εν τη οργη σου και εν τω

χυµω σου εταραςχηµεν

8. εχου τας ανοµιας ηµων ενωπιον σου ο αιων

ηµων εις ϕωτισµον του προσωπου σου

9. οτι πασαι αι ηµεραι ηµων εξελιπον και εν τη

οργη σου εξελιποµεν τα ετη ηµων ως αραςνην

εµελετων

10. αι ηµεραι των ετων ηµων εν αυτοις εβ-

δοµηκοντα ετη εαν δε εν δυναστειαις ογδοηκον-

τα ετη και το πλειον αυτων κοπος και πονος οτι

επηλχεν πραυτης εφ ηµας και παιδευχησοµεχα

11. τις γινωσκει το κρατος της οργης σου και

απο του ϕοβου σου τον χυµον σου

12. εξαριχµησασχαι την δεξιαν σου ουτως

γνωρισον και τους πεπεδηµενους τη καρδια εν

σοφια

13. επιστρεψον κυριε εως ποτε και παρακλ-

ηχητι επι τοις δουλοις σου

14. ενεπλησχηµεν το πρωι του ελεους σου και

ηγαλλιασαµεχα και ευφρανχηµεν εν πασαις

ταις ηµεραις ηµων

15. ευφρανχηµεν ανχ ων ηµερων εταπεινω-

σας ηµας ετων ων ειδοµεν κακα

16. και ιδε επι τους δουλους σου και τα εργα

σου και οδηγησον τους υιους αυτων

17. και εστω η λαµπροτης κυριου του χεου

ηµων εφ ηµας και τα εργα των ςειρων ηµων

κατευχυνον εφ ηµας
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90 αινος ωδης τω δαυιδ ο κατοικων εν ϐο-

ηχεια του υψιστου εν σκεπη του χεου του ουρα-

νου αυλισχησεται

2. ερει τω κυριω αντιληµπτωρ µου ει και κα-

ταφυγη µου ο χεος µου ελπιω επ αυτον

3. οτι αυτος ϱυσεται µε εκ παγιδος χηρευτων

και απο λογου ταραςωδους

4. εν τοις µεταφρενοις αυτου επισκιασει σοι

και υπο τας πτερυγας αυτου ελπιεις οπλω κυ-

κλωσει σε η αληχεια αυτου

5. ου ϕοβηχηση απο ϕοβου νυκτερινου απο

ϐελους πετοµενου ηµερας

6. απο πραγµατος διαπορευοµενου εν σκοτει

απο συµπτωµατος και δαιµονιου µεσηµβρινου

7. πεσειται εκ του κλιτους σου ςιλιας και µυ-

ϱιας εκ δεξιων σου προς σε δε ουκ εγγιει

8. πλην τοις οφχαλµοις σου κατανοησεις και

ανταποδοσιν αµαρτωλων οψη

9. οτι συ κυριε η ελπις µου τον υψιστον εχου

καταφυγην σου

10. ου προσελευσεται προς σε κακα και µα-

στιξ ουκ εγγιει τω σκηνωµατι σου

11. οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου

του διαφυλαξαι σε εν πασαις ταις οδοις σου

12. επι ςειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψης

προς λιχον τον ποδα σου

13. επ ασπιδα και ϐασιλισκον επιβηση και κα-

ταπατησεις λεοντα και δρακοντα

14. οτι επ εµε ηλπισεν και ϱυσοµαι αυτον σκε-

πασω αυτον οτι εγνω το ονοµα µου
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15. επικαλεσεται µε και εισακουσοµαι αυτου

µετ αυτου ειµι εν χλιψει και εξελουµαι και δο-

ξασω αυτον

16. µακροτητα ηµερων εµπλησω αυτον και

δειξω αυτω το σωτηριον µου

Dostępne przekłady 91 Rozdziału
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91 ψαλµος ωδης εις την ηµεραν του σαβ-

ϐατου

2. αγαχον το εξοµολογεισχαι τω κυριω και

ψαλλειν τω ονοµατι σου υψιστε

3. του αναγγελλειν το πρωι το ελεος σου και

την αληχειαν σου κατα νυκτα

4. εν δεκαςορδω ψαλτηριω µετ ωδης εν κιχα-

ϱα

5. οτι ευφρανας µε κυριε εν τω ποιηµατι σου

και εν τοις εργοις των ςειρων σου αγαλλιασοµαι

6. ως εµεγαλυνχη τα εργα σου κυριε σφοδρα

εβαχυνχησαν οι διαλογισµοι σου

7. ανηρ αφρων ου γνωσεται και ασυνετος ου

συνησει ταυτα

8. εν τω ανατειλαι τους αµαρτωλους ως ςορ-

τον και διεκυψαν παντες οι εργαζοµενοι την

ανοµιαν οπως αν εξολεχρευχωσιν εις τον αιω-

να του αιωνος

9. συ δε υψιστος εις τον αιωνα κυριε

10. οτι ιδου οι εςχροι σου απολουνται και

διασκορπισχησονται παντες οι εργαζοµενοι την

ανοµιαν

11. και υψωχησεται ως µονοκερωτος το κερας

µου και το γηρας µου εν ελαιω πιονι

12. και επειδεν ο οφχαλµος µου εν τοις εςχρο-

ις µου και εν τοις επανιστανοµενοις επ εµε

πονηρευοµενοις ακουσεται το ους µου

13. δικαιος ως ϕοινιξ ανχησει ωσει κεδρος η

εν τω λιβανω πληχυνχησεται

14. πεφυτευµενοι εν τω οικω κυριου εν ταις

αυλαις του χεου ηµων εξανχησουσιν

15. ετι πληχυνχησονται εν γηρει πιονι και ευ-

παχουντες εσονται

16. του αναγγειλαι οτι ευχης κυριος ο χεος

µου και ουκ εστιν αδικια εν αυτω
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92 εις την ηµεραν του προσαββατου οτε κα-

τωκισται η γη αινος ωδης τω δαυιδ ο κυριος

εβασιλευσεν ευπρεπειαν ενεδυσατο ενεδυσατο

κυριος δυναµιν και περιεζωσατο και γαρ εστε-

ϱεωσεν την οικουµενην ητις ου σαλευχησεται

2. ετοιµος ο χρονος σου απο τοτε απο του αιω-

νος συ ει

3. επηραν οι ποταµοι κυριε επηραν οι ποταµοι

ϕωνας αυτων

4. απο ϕωνων υδατων πολλων χαυµαστοι οι

µετεωρισµοι της χαλασσης χαυµαστος εν υψη-

λοις ο κυριος

5. τα µαρτυρια σου επιστωχησαν σφοδρα τω

οικω σου πρεπει αγιασµα κυριε εις µακροτητα

ηµερων
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93 ψαλµος τω δαυιδ τετραδι σαββατων ο

χεος εκδικησεων κυριος ο χεος εκδικησεων

επαρρησιασατο

2. υψωχητι ο κρινων την γην αποδος ανταπο-

δοσιν τοις υπερηφανοις

3. εως ποτε αµαρτωλοι κυριε εως ποτε αµαρ-

τωλοι καυςησονται

4. ϕχεγξονται και λαλησουσιν αδικιαν λαλη-

σουσιν παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν

5. τον λαον σου κυριε εταπεινωσαν και την

κληρονοµιαν σου εκακωσαν

6. ςηραν και προσηλυτον απεκτειναν και ορ-

ϕανους εφονευσαν

7. και ειπαν ουκ οψεται κυριος ουδε συνησει

ο χεος του ιακωβ

8. συνετε δη αφρονες εν τω λαω και µωροι

ποτε ϕρονησατε

9. ο ϕυτευσας το ους ουςι ακουει η ο πλασας

τον οφχαλµον ου κατανοει

10. ο παιδευων εχνη ουςι ελεγξει ο διδασκων

ανχρωπον γνωσιν

11. κυριος γινωσκει τους διαλογισµους των

ανχρωπων οτι εισιν µαταιοι
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12. µακαριος ανχρωπος ον αν συ παιδευσης

κυριε και εκ του νοµου σου διδαξης αυτον

13. του πραυναι αυτω αφ ηµερων πονηρων

εως ου ορυγη τω αµαρτωλω ϐοχρος

14. οτι ουκ απωσεται κυριος τον λαον αυτου

και την κληρονοµιαν αυτου ουκ εγκαταλειψει

15. εως ου δικαιοσυνη επιστρεψη εις κρισιν

και εςοµενοι αυτης παντες οι ευχεις τη καρδια

διαψαλµα

16. τις αναστησεται µοι επι πονηρευοµενους η

τις συµπαραστησεται µοι επι εργαζοµενους την

ανοµιαν

17. ει µη οτι κυριος εβοηχησεν µοι παρα ϐρα-

ςυ παρωκησεν τω αδη η ψυςη µου

18. ει ελεγον σεσαλευται ο πους µου το ελεος

σου κυριε ϐοηχει µοι

19. κυριε κατα το πληχος των οδυνων µου εν

τη καρδια µου αι παρακλησεις σου ηγαπησαν

την ψυςην µου

20. µη συµπροσεσται σοι χρονος ανοµιας ο

πλασσων κοπον επι προσταγµατι

21. χηρευσουσιν επι ψυςην δικαιου και αιµα

αχωον καταδικασονται

22. και εγενετο µοι κυριος εις καταφυγην και

ο χεος µου εις ϐοηχον ελπιδος µου

23. και αποδωσει αυτοις την ανοµιαν αυτων

και κατα την πονηριαν αυτων αφανιει αυτους

κυριος ο χεος ηµων

Dostępne przekłady 94 Rozdziału
*O-ps94*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

94 αινος ωδης τω δαυιδ δευτε αγαλλιασω-

µεχα τω κυριω αλαλαξωµεν τω χεω τω σωτηρι

ηµων

2. προφχασωµεν το προσωπον αυτου εν εξο-

µολογησει και εν ψαλµοις αλαλαξωµεν αυτω

3. οτι χεος µεγας κυριος και ϐασιλευς µεγας

επι παντας τους χεους

4. οτι εν τη ςειρι αυτου τα περατα της γης και

τα υψη των ορεων αυτου εισιν

5. οτι αυτου εστιν η χαλασσα και αυτος εποιη-

σεν αυτην και την ξηραν αι ςειρες αυτου επλα-

σαν

6. δευτε προσκυνησωµεν και προσπεσωµεν

αυτω και κλαυσωµεν εναντιον κυριου του πο-

ιησαντος ηµας

7. οτι αυτος εστιν ο χεος ηµων και ηµεις λαος

νοµης αυτου και προβατα ςειρος αυτου σηµε-

ϱον εαν της ϕωνης αυτου ακουσητε

8. µη σκληρυνητε τας καρδιας υµων ως εν

τω παραπικρασµω κατα την ηµεραν του πειρα-

σµου εν τη ερηµω

9. ου επειρασαν οι πατερες υµων εδοκιµασαν

και ειδοσαν τα εργα µου

10. τεσσαρακοντα ετη προσωςχισα τη γενεα

εκεινη και ειπα αει πλανωνται τη καρδια και

αυτοι ουκ εγνωσαν τας οδους µου

11. ως ωµοσα εν τη οργη µου ει εισελευσονται

εις την καταπαυσιν µου

Dostępne przekłady 95 Rozdziału
*O-ps95*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

95 οτε ο οικος ωκοδοµειτο µετα την αις-

µαλωσιαν ωδη τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα

καινον ασατε τω κυριω πασα η γη

2. ασατε τω κυριω ευλογησατε το ονοµα αυτου

ευαγγελιζεσχε ηµεραν εξ ηµερας το σωτηριον

αυτου

3. αναγγειλατε εν τοις εχνεσιν την δοξαν αυ-

του εν πασι τοις λαοις τα χαυµασια αυτου

4. οτι µεγας κυριος και αινετος σφοδρα ϕοβε-

ϱος εστιν επι παντας τους χεους

5. οτι παντες οι χεοι των εχνων δαιµονια ο δε

κυριος τους ουρανους εποιησεν

6. εξοµολογησις και ωραιοτης ενωπιον αυτου

αγιωσυνη και µεγαλοπρεπεια εν τω αγιασµατι

αυτου

7. ενεγκατε τω κυριω αι πατριαι των εχνων

ενεγκατε τω κυριω δοξαν και τιµην

8. ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου

αρατε χυσιας και εισπορευεσχε εις τας αυλας

αυτου

9. προσκυνησατε τω κυριω εν αυλη αγια αυ-

του σαλευχητω απο προσωπου αυτου πασα η

γη

10. ειπατε εν τοις εχνεσιν ο κυριος εβασιλευ-

σεν και γαρ κατωρχωσεν την οικουµενην ητις

ου σαλευχησεται κρινει λαους εν ευχυτητι
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11. ευφραινεσχωσαν οι ουρανοι και αγαλλια-

σχω η γη σαλευχητω η χαλασσα και το πληρω-

µα αυτης

12. ςαρησεται τα πεδια και παντα τα εν αυτοις

τοτε αγαλλιασονται παντα τα ξυλα του δρυµου

13. προ προσωπου κυριου οτι ερςεται οτι ερ-

ςεται κριναι την γην κρινει την οικουµενην εν

δικαιοσυνη και λαους εν τη αληχεια αυτου

Dostępne przekłady 96 Rozdziału
*O-ps96*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

96 τω δαυιδ οτε η γη αυτου καχισταται ο

κυριος εβασιλευσεν αγαλλιασχω η γη ευφρα-

νχητωσαν νησοι πολλαι

2. νεφελη και γνοφος κυκλω αυτου δικαιο-

συνη και κριµα κατορχωσις του χρονου αυτου

3. πυρ εναντιον αυτου προπορευσεται και

ϕλογιει κυκλω τους εςχρους αυτου

4. εφαναν αι αστραπαι αυτου τη οικουµενη

ειδεν και εσαλευχη η γη

5. τα ορη ετακησαν ωσει κηρος απο προσωπου

κυριου απο προσωπου κυριου πασης της γης

6. ανηγγειλαν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυ-

του και ειδοσαν παντες οι λαοι την δοξαν αυτου

7. αισςυνχητωσαν παντες οι προσκυνουντες

τοις γλυπτοις οι εγκαυςωµενοι εν τοις ειδωλοις

αυτων προσκυνησατε αυτω παντες οι αγγελοι

αυτου

8. ηκουσεν και ευφρανχη σιων και ηγαλλια-

σαντο αι χυγατερες της ιουδαιας ενεκεν των

κριµατων σου κυριε

9. οτι συ ει κυριος ο υψιστος επι πασαν την γην

σφοδρα υπερυψωχης υπερ παντας τους χεους

10. οι αγαπωντες τον κυριον µισειτε πονηρον

ϕυλασσει κυριος τας ψυςας των οσιων αυτου εκ

ςειρος αµαρτωλων ϱυσεται αυτους

11. ϕως ανετειλεν τω δικαιω και τοις ευχεσι

τη καρδια ευφροσυνη

12. ευφρανχητε δικαιοι επι τω κυριω και εξο-

µολογεισχε τη µνηµη της αγιωσυνης αυτου

Dostępne przekłady 97 Rozdziału
*O-ps97*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

97 ψαλµος τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα

καινον οτι χαυµαστα εποιησεν κυριος εσωσεν

αυτω η δεξια αυτου και ο ϐραςιων ο αγιος αυτου

2. εγνωρισεν κυριος το σωτηριον αυτου εναν-

τιον των εχνων απεκαλυψεν την δικαιοσυνην

αυτου

3. εµνησχη του ελεους αυτου τω ιακωβ και της

αληχειας αυτου τω οικω ισραηλ ειδοσαν παντα

τα περατα της γης το σωτηριον του χεου ηµων

4. αλαλαξατε τω χεω πασα η γη ασατε και

αγαλλιασχε και ψαλατε

5. ψαλατε τω κυριω εν κιχαρα εν κιχαρα και

ϕωνη ψαλµου

6. εν σαλπιγξιν ελαταις και ϕωνη σαλπιγγος

κερατινης αλαλαξατε ενωπιον του ϐασιλεως

κυριου

7. σαλευχητω η χαλασσα και το πληρωµα αυ-

της η οικουµενη και οι κατοικουντες εν αυτη

8. ποταµοι κροτησουσιν ςειρι επι το αυτο τα

ορη αγαλλιασονται

9. οτι ηκει κριναι την γην κρινει την οικο-

υµενην εν δικαιοσυνη και λαους εν ευχυτητι

Dostępne przekłady 98 Rozdziału
*O-ps98*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

98 ψαλµος τω δαυιδ ο κυριος εβασιλευσεν

οργιζεσχωσαν λαοι ο καχηµενος επι των ςερο-

υβιν σαλευχητω η γη

2. κυριος εν σιων µεγας και υψηλος εστιν επι

παντας τους λαους

3. εξοµολογησασχωσαν τω ονοµατι σου τω µε-

γαλω οτι ϕοβερον και αγιον εστιν

4. και τιµη ϐασιλεως κρισιν αγαπα συ ητοιµα-

σας ευχυτητας κρισιν και δικαιοσυνην εν ιακωβ

συ εποιησας

5. υψουτε κυριον τον χεον ηµων και προσκυ-

νειτε τω υποποδιω των ποδων αυτου οτι αγιος

εστιν

6. µωυσης και ααρων εν τοις ιερευσιν αυτου

και σαµουηλ εν τοις επικαλουµενοις το ονοµα

αυτου επεκαλουντο τον κυριον και αυτος επη-

κουσεν αυτων

7. εν στυλω νεφελης ελαλει προς αυτους εφυ-

λασσον τα µαρτυρια αυτου και τα προσταγµατα

α εδωκεν αυτοις

8. κυριε ο χεος ηµων συ επηκουες αυτων ο

χεος συ ευιλατος εγινου αυτοις και εκδικων επι

παντα τα επιτηδευµατα αυτων
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9. υψουτε κυριον τον χεον ηµων και προσκυ-

νειτε εις ορος αγιον αυτου οτι αγιος κυριος ο

χεος ηµων

Dostępne przekłady 99 Rozdziału
*O-ps99*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

99ψαλµος εις εξοµολογησιν αλαλαξατε τω

κυριω πασα η γη

2. δουλευσατε τω κυριω εν ευφροσυνη εισε-

λχατε ενωπιον αυτου εν αγαλλιασει

3. γνωτε οτι κυριος αυτος εστιν ο χεος αυτος

εποιησεν ηµας και ους ηµεις λαος αυτου και

προβατα της νοµης αυτου

4. εισελχατε εις τας πυλας αυτου εν εξοµολο-

γησει εις τας αυλας αυτου εν υµνοις εξοµολο-

γεισχε αυτω αινειτε το ονοµα αυτου

5. οτι ςρηστος κυριος εις τον αιωνα το ελεος

αυτου και εως γενεας και γενεας η αληχεια

αυτου

Dostępne przekłady 100 Rozdziału
*O-ps100*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

100 τω δαυιδ ψαλµος ελεος και κρισιν

ασοµαι σοι κυριε

2. ψαλω και συνησω εν οδω αµωµω ποτε ηξεις

προς µε διεπορευοµην εν ακακια καρδιας µου

εν µεσω του οικου µου

3. ου προεχεµην προ οφχαλµων µου πραγµα

παρανοµον ποιουντας παραβασεις εµισησα

4. ουκ εκολληχη µοι καρδια σκαµβη εκκλι-

νοντος απ εµου του πονηρου ουκ εγινωσκον

5. τον καταλαλουντα λαχρα του πλησιον αυ-

του τουτον εξεδιωκον υπερηφανω οφχαλµω και

απληστω καρδια τουτω ου συνησχιον

6. οι οφχαλµοι µου επι τους πιστους της γης

του συγκαχησχαι αυτους µετ εµου πορευοµενος

εν οδω αµωµω ουτος µοι ελειτουργει

7. ου κατωκει εν µεσω της οικιας µου πο-

ιων υπερηφανιαν λαλων αδικα ου κατευχυνεν

εναντιον των οφχαλµων µου

8. εις τας πρωιας απεκτεννον παντας τους

αµαρτωλους της γης του εξολεχρευσαι εκ πο-

λεως κυριου παντας τους εργαζοµενους την

ανοµιαν

Dostępne przekłady 101 Rozdziału
*O-ps101*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

101 προσευςη τω πτωςω οταν ακηδιαση

και εναντιον κυριου εκςεη την δεησιν αυτου

2. εισακουσον κυριε της προσευςης µου και η

κραυγη µου προς σε ελχατω

3. µη αποστρεψης το προσωπον σου απ εµου

εν η αν ηµερα χλιβωµαι κλινον το ους σου προς

µε εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ταςυ εισα-

κουσον µου

4. οτι εξελιπον ωσει καπνος αι ηµεραι µου και

τα οστα µου ωσει ϕρυγιον συνεφρυγησαν

5. επληγη ωσει ςορτος και εξηρανχη η καρδια

µου οτι επελαχοµην του ϕαγειν τον αρτον µου

6. απο ϕωνης του στεναγµου µου εκολληχη

το οστουν µου τη σαρκι µου

7. ωµοιωχην πελεκανι ερηµικω εγενηχην

ωσει νυκτικοραξ εν οικοπεδω

8. ηγρυπνησα και εγενηχην ωσει στρουχιον

µοναζον επι δωµατι

9. ολην την ηµεραν ωνειδιζον µε οι εςχροι µου

και οι επαινουντες µε κατ εµου ωµνυον

10. οτι σποδον ωσει αρτον εφαγον και το ποµα

µου µετα κλαυχµου εκιρνων

11. απο προσωπου της οργης σου και του χυ-

µου σου οτι επαρας κατερραξας µε

12. αι ηµεραι µου ωσει σκια εκλιχησαν και

εγω ωσει ςορτος εξηρανχην

13. συ δε κυριε εις τον αιωνα µενεις και το

µνηµοσυνον σου εις γενεαν και γενεαν

14. συ αναστας οικτιρησεις την σιων οτι κα-

ιρος του οικτιρησαι αυτην οτι ηκει καιρος

15. οτι ευδοκησαν οι δουλοι σου τους λιχους

αυτης και τον ςουν αυτης οικτιρησουσιν

16. και ϕοβηχησονται τα εχνη το ονοµα κυ-

ϱιου και παντες οι ϐασιλεις της γης την δοξαν

σου

17. οτι οικοδοµησει κυριος την σιων και οφχη-

σεται εν τη δοξη αυτου

18. επεβλεψεν επι την προσευςην των ταπε-

ινων και ουκ εξουδενωσεν την δεησιν αυτων

19. γραφητω αυτη εις γενεαν ετεραν και λαος

ο κτιζοµενος αινεσει τον κυριον
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20. οτι εξεκυψεν εξ υψους αγιου αυτου κυριος

εξ ουρανου επι την γην επεβλεψεν

21. του ακουσαι τον στεναγµον των πεπεδη-

µενων του λυσαι τους υιους των τεχανατω-

µενων

22. του αναγγειλαι εν σιων το ονοµα κυριου

και την αινεσιν αυτου εν ιερουσαληµ

23. εν τω συναςχηναι λαους επι το αυτο και

ϐασιλειας του δουλευειν τω κυριω

24. απεκριχη αυτω εν οδω ισςυος αυτου την

ολιγοτητα των ηµερων µου αναγγειλον µοι

25. µη αναγαγης µε εν ηµισει ηµερων µου εν

γενεα γενεων τα ετη σου

26. κατ αρςας συ κυριε την γην εχεµελιωσας

και εργα των ςειρων σου εισιν οι ουρανοι

27. αυτοι απολουνται συ δε διαµενεις και παν-

τες ως ιµατιον παλαιωχησονται και ωσει περι-

ϐολαιον αλλαξεις αυτους και αλλαγησονται

28. συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλε-

ιψουσιν

29. οι υιοι των δουλων σου κατασκηνωσουσιν

και το σπερµα αυτων εις τον αιωνα κατευχυ-

νχησεται

Dostępne przekłady 102 Rozdziału
*O-ps102*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

102 τω δαυιδ ευλογει η ψυςη µου τον κυ-

ϱιον και παντα τα εντος µου το ονοµα το αγιον

αυτου

2. ευλογει η ψυςη µου τον κυριον και µη επι-

λανχανου πασας τας ανταποδοσεις αυτου

3. τον ευιλατευοντα πασαις ταις ανοµιαις σου

τον ιωµενον πασας τας νοσους σου

4. τον λυτρουµενον εκ ϕχορας την Ϲωην σου

τον στεφανουντα σε εν ελεει και οικτιρµοις

5. τον εµπιπλωντα εν αγαχοις την επιχυµιαν

σου ανακαινισχησεται ως αετου η νεοτης σου

6. ποιων ελεηµοσυνας ο κυριος και κριµα πα-

σι τοις αδικουµενοις

7. εγνωρισεν τας οδους αυτου τω µωυση τοις

υιοις ισραηλ τα χεληµατα αυτου

8. οικτιρµων και ελεηµων ο κυριος µακροχυ-

µος και πολυελεος

9. ουκ εις τελος οργισχησεται ουδε εις τον αιω-

να µηνιει

10. ου κατα τας αµαρτιας ηµων εποιησεν ηµιν

ουδε κατα τας ανοµιας ηµων ανταπεδωκεν ηµιν

11. οτι κατα το υψος του ουρανου απο της γης

εκραταιωσεν κυριος το ελεος αυτου επι τους

ϕοβουµενους αυτον

12. καχ οσον απεςουσιν ανατολαι απο δυ-

σµων εµακρυνεν αφ ηµων τας ανοµιας ηµων

13. καχως οικτιρει πατηρ υιους οικτιρησεν κυ-

ϱιος τους ϕοβουµενους αυτον

14. οτι αυτος εγνω το πλασµα ηµων µνησχητι

οτι ςους εσµεν

15. ανχρωπος ωσει ςορτος αι ηµεραι αυτου

ωσει ανχος του αγρου ουτως εξανχησει

16. οτι πνευµα διηλχεν εν αυτω και ους υπα-

ϱξει και ουκ επιγνωσεται ετι τον τοπον αυτου

17. το δε ελεος του κυριου απο του αιωνος και

εως του αιωνος επι τους ϕοβουµενους αυτον και

η δικαιοσυνη αυτου επι υιους υιων

18. τοις ϕυλασσουσιν την διαχηκην αυτου και

µεµνηµενοις των εντολων αυτου του ποιησαι

αυτας

19. κυριος εν τω ουρανω ητοιµασεν τον χρο-

νον αυτου και η ϐασιλεια αυτου παντων δεσπο-

Ϲει

20. ευλογειτε τον κυριον παντες οι αγγελοι

αυτου δυνατοι ισςυι ποιουντες τον λογον αυτου

του ακουσαι της ϕωνης των λογων αυτου

21. ευλογειτε τον κυριον πασαι αι δυναµεις

αυτου λειτουργοι αυτου ποιουντες το χεληµα

αυτου

22. ευλογειτε τον κυριον παντα τα εργα αυτου

εν παντι τοπω της δεσποτειας αυτου ευλογει η

ψυςη µου τον κυριον

Dostępne przekłady 103 Rozdziału
*O-ps103*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

103 τω δαυιδ ευλογει η ψυςη µου τον κυ-

ϱιον κυριε ο χεος µου εµεγαλυνχης σφοδρα

εξοµολογησιν και ευπρεπειαν ενεδυσω

2. αναβαλλοµενος ϕως ως ιµατιον εκτεινων

τον ουρανον ωσει δερριν
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3. ο στεγαζων εν υδασιν τα υπερωα αυτου ο

τιχεις νεφη την επιβασιν αυτου ο περιπατων επι

πτερυγων ανεµων

4. ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευµατα και

τους λειτουργους αυτου πυρ ϕλεγον

5. εχεµελιωσεν την γην επι την ασφαλειαν αυ-

της ου κλιχησεται εις τον αιωνα του αιωνος

6. αβυσσος ως ιµατιον το περιβολαιον αυτου

επι των ορεων στησονται υδατα

7. απο επιτιµησεως σου ϕευξονται απο ϕωνης

ϐροντης σου δειλιασουσιν

8. αναβαινουσιν ορη και καταβαινουσιν πεδια

εις τοπον ον εχεµελιωσας αυτοις

9. οριον εχου ο ου παρελευσονται ουδε επι-

στρεψουσιν καλυψαι την γην

10. ο εξαποστελλων πηγας εν ϕαραγξιν ανα

µεσον των ορεων διελευσονται υδατα

11. ποτιουσιν παντα τα χηρια του αγρου προσ-

δεξονται οναγροι εις διψαν αυτων

12. επ αυτα τα πετεινα του ουρανου κα-

τασκηνωσει εκ µεσου των πετρων δωσουσιν

ϕωνην

13. ποτιζων ορη εκ των υπερωων αυτου απο

καρπου των εργων σου ςορτασχησεται η γη

14. εξανατελλων ςορτον τοις κτηνεσιν και

ςλοην τη δουλεια των ανχρωπων του εξαγαγειν

αρτον εκ της γης

15. και οινος ευφραινει καρδιαν ανχρωπου

του ιλαρυναι προσωπον εν ελαιω και αρτος

καρδιαν ανχρωπου στηριζει

16. ςορτασχησεται τα ξυλα του πεδιου αι κε-

δροι του λιβανου ας εφυτευσεν

17. εκει στρουχια εννοσσευσουσιν του ερω-

διου η οικια ηγειται αυτων

18. ορη τα υψηλα ταις ελαφοις πετρα κατα-

ϕυγη τοις ςοιρογρυλλιοις

19. εποιησεν σεληνην εις καιρους ο ηλιος

εγνω την δυσιν αυτου

20. εχου σκοτος και εγενετο νυξ εν αυτη διε-

λευσονται παντα τα χηρια του δρυµου

21. σκυµνοι ωρυοµενοι αρπασαι και Ϲητησαι

παρα του χεου ϐρωσιν αυτοις

22. ανετειλεν ο ηλιος και συνηςχησαν και εν

ταις µανδραις αυτων κοιτασχησονται

23. εξελευσεται ανχρωπος επι το εργον αυτου

και επι την εργασιαν αυτου εως εσπερας

24. ως εµεγαλυνχη τα εργα σου κυριε παντα

εν σοφια εποιησας επληρωχη η γη της κτησεως

σου

25. αυτη η χαλασσα η µεγαλη και ευρυςωρος

εκει ερπετα ων ουκ εστιν αριχµος Ϲωα µικρα

µετα µεγαλων

26. εκει πλοια διαπορευονται δρακων ουτος

ον επλασας εµπαιζειν αυτω

27. παντα προς σε προσδοκωσιν δουναι την

τροφην αυτοις ευκαιρον

28. δοντος σου αυτοις συλλεξουσιν ανοιξαν-

τος δε σου την ςειρα τα συµπαντα πλησχησον-

ται ςρηστοτητος

29. αποστρεψαντος δε σου το προσωπον τα-

ϱαςχησονται αντανελεις το πνευµα αυτων και

εκλειψουσιν και εις τον ςουν αυτων επιστρεψ-

ουσιν

30. εξαποστελεις το πνευµα σου και κτισχη-

σονται και ανακαινιεις το προσωπον της γης

31. ητω η δοξα κυριου εις τον αιωνα ευφρα-

νχησεται κυριος επι τοις εργοις αυτου

32. ο επιβλεπων επι την γην και ποιων αυτην

τρεµειν ο απτοµενος των ορεων και καπνιζονται

33. ασω τω κυριω εν τη Ϲωη µου ψαλω τω χεω

µου εως υπαρςω

34. ηδυνχειη αυτω η διαλογη µου εγω δε ευ-

ϕρανχησοµαι επι τω κυριω

35. εκλιποισαν αµαρτωλοι απο της γης και

ανοµοι ωστε µη υπαρςειν αυτους ευλογει η

ψυςη µου τον κυριον

Dostępne przekłady 104 Rozdziału
*O-ps104*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

104 αλληλουια εξοµολογεισχε τω κυριω

και επικαλεισχε το ονοµα αυτου απαγγειλατε

εν τοις εχνεσιν τα εργα αυτου

2. ασατε αυτω και ψαλατε αυτω διηγησασχε

παντα τα χαυµασια αυτου

3. επαινεισχε εν τω ονοµατι τω αγιω αυτου ευ-

ϕρανχητω καρδια Ϲητουντων τον κυριον

4. Ϲητησατε τον κυριον και κραταιωχητε Ϲητη-

σατε το προσωπον αυτου δια παντος
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5. µνησχητε των χαυµασιων αυτου ων εποιη-

σεν τα τερατα αυτου και τα κριµατα του στοµα-

τος αυτου

6. σπερµα αβρααµ δουλοι αυτου υιοι ιακωβ

εκλεκτοι αυτου

7. αυτος κυριος ο χεος ηµων εν παση τη γη τα

κριµατα αυτου

8. εµνησχη εις τον αιωνα διαχηκης αυτου λο-

γου ου ενετειλατο εις ςιλιας γενεας

9. ον διεχετο τω αβρααµ και του ορκου αυτου

τω ισαακ

10. και εστησεν αυτην τω ιακωβ εις προσταγ-

µα και τω ισραηλ διαχηκην αιωνιον

11. λεγων σοι δωσω την γην ςανααν σςοινισµα

κληρονοµιας υµων

12. εν τω ειναι αυτους αριχµω ϐραςεις ολιγο-

στους και παροικους εν αυτη

13. και διηλχον εξ εχνους εις εχνος εκ ϐασι-

λειας εις λαον ετερον

14. ουκ αφηκεν ανχρωπον αδικησαι αυτους

και ηλεγξεν υπερ αυτων ϐασιλεις

15. µη απτεσχε των ςριστων µου και εν τοις

προφηταις µου µη πονηρευεσχε

16. και εκαλεσεν λιµον επι την γην παν στη-

ϱιγµα αρτου συνετριψεν

17. απεστειλεν εµπροσχεν αυτων ανχρωπον

εις δουλον επραχη ιωσηφ

18. εταπεινωσαν εν πεδαις τους ποδας αυτου

σιδηρον διηλχεν η ψυςη αυτου

19. µεςρι του ελχειν τον λογον αυτου το λο-

γιον κυριου επυρωσεν αυτον

20. απεστειλεν ϐασιλευς και ελυσεν αυτον

αρςων λαων και αφηκεν αυτον

21. κατεστησεν αυτον κυριον του οικου αυτου

και αρςοντα πασης της κτησεως αυτου

22. του παιδευσαι τους αρςοντας αυτου ως

εαυτον και τους πρεσβυτερους αυτου σοφισαι

23. και εισηλχεν ισραηλ εις αιγυπτον και ια-

κωβ παρωκησεν εν γη ςαµ

24. και ηυξησεν τον λαον αυτου σφοδρα και

εκραταιωσεν αυτον υπερ τους εςχρους αυτου

25. µετεστρεψεν την καρδιαν αυτων του µι-

σησαι τον λαον αυτου του δολιουσχαι εν τοις

δουλοις αυτου

26. εξαπεστειλεν µωυσην τον δουλον αυτου

ααρων ον εξελεξατο αυτον

27. εχετο εν αυτοις τους λογους των σηµειων

αυτου και των τερατων εν γη ςαµ

28. εξαπεστειλεν σκοτος και εσκοτασεν και

παρεπικραναν τους λογους αυτου

29. µετεστρεψεν τα υδατα αυτων εις αιµα και

απεκτεινεν τους ιςχυας αυτων

30. εξηρψεν η γη αυτων ϐατραςους εν τοις

ταµιειοις των ϐασιλεων αυτων

31. ειπεν και ηλχεν κυνοµυια και σκνιπες εν

πασι τοις οριοις αυτων

32. εχετο τας ϐροςας αυτων ςαλαζαν πυρ κα-

ταφλεγον εν τη γη αυτων

33. και επαταξεν τας αµπελους αυτων και τας

συκας αυτων και συνετριψεν παν ξυλον οριου

αυτων

34. ειπεν και ηλχεν ακρις και ϐρουςος ου ουκ

ην αριχµος

35. και κατεφαγεν παντα τον ςορτον εν τη γη

αυτων και κατεφαγεν τον καρπον της γης αυ-

των

36. και επαταξεν παν πρωτοτοκον εν τη γη

αυτων απαρςην παντος πονου αυτων

37. και εξηγαγεν αυτους εν αργυριω και ςρυ-

σιω και ουκ ην εν ταις ϕυλαις αυτων ασχενων

38. ευφρανχη αιγυπτος εν τη εξοδω αυτων οτι

επεπεσεν ο ϕοβος αυτων επ αυτους

39. διεπετασεν νεφελην εις σκεπην αυτοις και

πυρ του ϕωτισαι αυτοις την νυκτα

40. ητησαν και ηλχεν ορτυγοµητρα και αρτον

ουρανου ενεπλησεν αυτους

41. διερρηξεν πετραν και ερρυησαν υδατα

επορευχησαν εν ανυδροις ποταµοι

42. οτι εµνησχη του λογου του αγιου αυτου

του προς αβρααµ τον δουλον αυτου

43. και εξηγαγεν τον λαον αυτου εν αγαλλια-

σει και τους εκλεκτους αυτου εν ευφροσυνη

44. και εδωκεν αυτοις ςωρας εχνων και πονο-

υς λαων εκληρονοµησαν

45. οπως αν ϕυλαξωσιν τα δικαιωµατα αυτου

και τον νοµον αυτου εκζητησωσιν
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Dostępne przekłady 105 Rozdziału
*O-ps105*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

105 αλληλουια εξοµολογεισχε τω κυριω

οτι ςρηστος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2. τις λαλησει τας δυναστειας του κυριου ακο-

υστας ποιησει πασας τας αινεσεις αυτου

3. µακαριοι οι ϕυλασσοντες κρισιν και ποιο-

υντες δικαιοσυνην εν παντι καιρω

4. µνησχητι ηµων κυριε εν τη ευδοκια του λα-

ου σου επισκεψαι ηµας εν τω σωτηριω σου

5. του ιδειν εν τη ςρηστοτητι των εκλεκτων σου

του ευφρανχηναι εν τη ευφροσυνη του εχνους

σου του επαινεισχαι µετα της κληρονοµιας σου

6. ηµαρτοµεν µετα των πατερων ηµων ηνοµη-

σαµεν ηδικησαµεν

7. οι πατερες ηµων εν αιγυπτω ου συνηκαν τα

χαυµασια σου ουκ εµνησχησαν του πληχους

του ελεους σου και παρεπικραναν αναβαινον-

τες εν τη ερυχρα χαλασση

8. και εσωσεν αυτους ενεκεν του ονοµατος αυ-

του του γνωρισαι την δυναστειαν αυτου

9. και επετιµησεν τη ερυχρα χαλασση και εξη-

ϱανχη και ωδηγησεν αυτους εν αβυσσω ως εν

ερηµω

10. και εσωσεν αυτους εκ ςειρος µισουντων

και ελυτρωσατο αυτους εκ ςειρος εςχρου

11. και εκαλυψεν υδωρ τους χλιβοντας αυτο-

υς εις εξ αυτων ους υπελειφχη

12. και επιστευσαν εν τοις λογοις αυτου και

ησαν την αινεσιν αυτου

13. εταςυναν επελαχοντο των εργων αυτου

ους υπεµειναν την ϐουλην αυτου

14. και επεχυµησαν επιχυµιαν εν τη ερηµω

και επειρασαν τον χεον εν ανυδρω

15. και εδωκεν αυτοις το αιτηµα αυτων και

εξαπεστειλεν πλησµονην εις τας ψυςας αυτων

16. και παρωργισαν µωυσην εν τη παρεµβολη

και ααρων τον αγιον κυριου

17. ηνοιςχη η γη και κατεπιεν δαχαν και εκα-

λυψεν επι την συναγωγην αβιρων

18. και εξεκαυχη πυρ εν τη συναγωγη αυτων

ϕλοξ κατεφλεξεν αµαρτωλους

19. και εποιησαν µοσςον εν ςωρηβ και προσε-

κυνησαν τω γλυπτω

20. και ηλλαξαντο την δοξαν αυτων εν οµο-

ιωµατι µοσςου εσχοντος ςορτον

21. επελαχοντο του χεου του σωζοντος αυτους

του ποιησαντος µεγαλα εν αιγυπτω

22. χαυµαστα εν γη ςαµ ϕοβερα επι χαλασσης

ερυχρας

23. και ειπεν του εξολεχρευσαι αυτους ει µη

µωυσης ο εκλεκτος αυτου εστη εν τη χραυσει

ενωπιον αυτου του αποστρεψαι την οργην αυ-

του του µη εξολεχρευσαι

24. και εξουδενωσαν γην επιχυµητην ουκ επι-

στευσαν τω λογω αυτου

25. και εγογγυσαν εν τοις σκηνωµασιν αυτων

ουκ εισηκουσαν της ϕωνης κυριου

26. και επηρεν την ςειρα αυτου αυτοις του κα-

ταβαλειν αυτους εν τη ερηµω

27. και του καταβαλειν το σπερµα αυτων εν

τοις εχνεσιν και διασκορπισαι αυτους εν ταις

ςωραις

28. και ετελεσχησαν τω ϐεελφεγωρ και εφα-

γον χυσιας νεκρων

29. και παρωξυναν αυτον εν τοις επιτηδευµα-

σιν αυτων και επληχυνχη εν αυτοις η πτωσις

30. και εστη ϕινεες και εξιλασατο και εκοπα-

σεν η χραυσις

31. και ελογισχη αυτω εις δικαιοσυνην εις γε-

νεαν και γενεαν εως του αιωνος

32. και παρωργισαν αυτον εφ υδατος αντιλο-

γιας και εκακωχη µωυσης δι αυτους

33. οτι παρεπικραναν το πνευµα αυτου και

διεστειλεν εν τοις ςειλεσιν αυτου

34. ουκ εξωλεχρευσαν τα εχνη α ειπεν κυριος

αυτοις

35. και εµιγησαν εν τοις εχνεσιν και εµαχον

τα εργα αυτων

36. και εδουλευσαν τοις γλυπτοις αυτων και

εγενηχη αυτοις εις σκανδαλον

37. και εχυσαν τους υιους αυτων και τας χυ-

γατερας αυτων τοις δαιµονιοις

38. και εξεςεαν αιµα αχωον αιµα υιων αυτων

και χυγατερων ων εχυσαν τοις γλυπτοις ςανα-

αν και εφονοκτονηχη η γη εν τοις αιµασιν

39. και εµιανχη εν τοις εργοις αυτων και επορ-

νευσαν εν τοις επιτηδευµασιν αυτων
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40. και ωργισχη χυµω κυριος επι τον λαον

αυτου και εβδελυξατο την κληρονοµιαν αυτου

41. και παρεδωκεν αυτους εις ςειρας εχνων

και εκυριευσαν αυτων οι µισουντες αυτους

42. και εχλιψαν αυτους οι εςχροι αυτων και

εταπεινωχησαν υπο τας ςειρας αυτων

43. πλεονακις ερρυσατο αυτους αυτοι δε πα-

ϱεπικραναν αυτον εν τη ϐουλη αυτων και ετα-

πεινωχησαν εν ταις ανοµιαις αυτων

44. και ειδεν εν τω χλιβεσχαι αυτους εν τω

αυτον εισακουσαι της δεησεως αυτων

45. και εµνησχη της διαχηκης αυτου και µε-

τεµεληχη κατα το πληχος του ελεους αυτου

46. και εδωκεν αυτους εις οικτιρµους εναντιον

παντων των αιςµαλωτισαντων αυτους

47. σωσον ηµας κυριε ο χεος ηµων και επισυ-

ναγαγε ηµας εκ των εχνων του εξοµολογησα-

σχαι τω ονοµατι τω αγιω σου του εγκαυςασχαι

εν τη αινεσει σου

48. ευλογητος κυριος ο χεος ισραηλ απο του

αιωνος και εως του αιωνος και ερει πας ο λαος

γενοιτο γενοιτο

Dostępne przekłady 106 Rozdziału
*O-ps106*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

106 αλληλουια εξοµολογεισχε τω κυριω

οτι ςρηστος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2. ειπατωσαν οι λελυτρωµενοι υπο κυριου ους

ελυτρωσατο εκ ςειρος εςχρου

3. εκ των ςωρων συνηγαγεν αυτους απο ανα-

τολων και δυσµων και ϐορρα και χαλασσης

4. επλανηχησαν εν τη ερηµω εν ανυδρω οδον

πολεως κατοικητηριου ους ευρον

5. πεινωντες και διψωντες η ψυςη αυτων εν

αυτοις εξελιπεν

6. και εκεκραξαν προς κυριον εν τω χλιβε-

σχαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων ερρυ-

σατο αυτους

7. και ωδηγησεν αυτους εις οδον ευχειαν του

πορευχηναι εις πολιν κατοικητηριου

8. εξοµολογησασχωσαν τω κυριω τα ελεη

αυτου και τα χαυµασια αυτου τοις υιοις των

ανχρωπων

9. οτι εςορτασεν ψυςην κενην και ψυςην πε-

ινωσαν ενεπλησεν αγαχων

10. καχηµενους εν σκοτει και σκια χανατου

πεπεδηµενους εν πτωςεια και σιδηρω

11. οτι παρεπικραναν τα λογια του χεου και

την ϐουλην του υψιστου παρωξυναν

12. και εταπεινωχη εν κοποις η καρδια αυτων

ησχενησαν και ουκ ην ο ϐοηχων

13. και εκεκραξαν προς κυριον εν τω χλιβε-

σχαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν

αυτους

14. και εξηγαγεν αυτους εκ σκοτους και σκιας

χανατου και τους δεσµους αυτων διερρηξεν

15. εξοµολογησασχωσαν τω κυριω τα ελεη

αυτου και τα χαυµασια αυτου τοις υιοις των

ανχρωπων

16. οτι συνετριψεν πυλας ςαλκας και µοςλο-

υς σιδηρους συνεκλασεν

17. αντελαβετο αυτων εξ οδου ανοµιας αυτων

δια γαρ τας ανοµιας αυτων εταπεινωχησαν

18. παν ϐρωµα εβδελυξατο η ψυςη αυτων και

ηγγισαν εως των πυλων του χανατου

19. και εκεκραξαν προς κυριον εν τω χλιβε-

σχαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν

αυτους

20. απεστειλεν τον λογον αυτου και ιασατο

αυτους και ερρυσατο αυτους εκ των διαφχορων

αυτων

21. εξοµολογησασχωσαν τω κυριω τα ελεη

αυτου και τα χαυµασια αυτου τοις υιοις των

ανχρωπων

22. και χυσατωσαν χυσιαν αινεσεως και εξαγ-

γειλατωσαν τα εργα αυτου εν αγαλλιασει

23. οι καταβαινοντες εις την χαλασσαν εν

πλοιοις ποιουντες εργασιαν εν υδασι πολλοις

24. αυτοι ειδοσαν τα εργα κυριου και τα χαυ-

µασια αυτου εν τω ϐυχω

25. ειπεν και εστη πνευµα καταιγιδος και υψ-

ωχη τα κυµατα αυτης

26. αναβαινουσιν εως των ουρανων και κατα-

ϐαινουσιν εως των αβυσσων η ψυςη αυτων εν

κακοις ετηκετο

27. εταραςχησαν εσαλευχησαν ως ο µεχυων

και πασα η σοφια αυτων κατεποχη

Biblia Grecka L R 637



Rozdział 108 L R Księga Psalmów

28. και εκεκραξαν προς κυριον εν τω χλιβε-

σχαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων εξηγα-

γεν αυτους

29. και επεταξεν τη καταιγιδι και εστη εις αυ-

ϱαν και εσιγησαν τα κυµατα αυτης

30. και ευφρανχησαν οτι ησυςασαν και ωδη-

γησεν αυτους επι λιµενα χεληµατος αυτων

31. εξοµολογησασχωσαν τω κυριω τα ελεη

αυτου και τα χαυµασια αυτου τοις υιοις των

ανχρωπων

32. υψωσατωσαν αυτον εν εκκλησια λαου και

εν καχεδρα πρεσβυτερων αινεσατωσαν αυτον

33. εχετο ποταµους εις ερηµον και διεξοδους

υδατων εις διψαν

34. γην καρποφορον εις αλµην απο κακιας

των κατοικουντων εν αυτη

35. εχετο ερηµον εις λιµνας υδατων και γην

ανυδρον εις διεξοδους υδατων

36. και κατωκισεν εκει πεινωντας και συνε-

στησαντο πολιν κατοικεσιας

37. και εσπειραν αγρους και εφυτευσαν αµ-

πελωνας και εποιησαν καρπον γενηµατος

38. και ευλογησεν αυτους και επληχυνχησαν

σφοδρα και τα κτηνη αυτων ουκ εσµικρυνεν

39. και ωλιγωχησαν και εκακωχησαν απο

χλιψεως κακων και οδυνης

40. εξεςυχη εξουδενωσις επ αρςοντας και

επλανησεν αυτους εν αβατω και ους οδω

41. και εβοηχησεν πενητι εκ πτωςειας και εχε-

το ως προβατα πατριας

42. οψονται ευχεις και ευφρανχησονται και

πασα ανοµια εµφραξει το στοµα αυτης

43. τις σοφος και ϕυλαξει ταυτα και συνησο-

υσιν τα ελεη του κυριου

Dostępne przekłady 107 Rozdziału
*O-ps107*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

107 ωδη ψαλµου τω δαυιδ

2. ετοιµη η καρδια µου ο χεος ετοιµη η καρδια

µου ασοµαι και ψαλω εν τη δοξη µου

3. εξεγερχητι ψαλτηριον και κιχαρα εξεγε-

ϱχησοµαι ορχρου

4. εξοµολογησοµαι σοι εν λαοις κυριε και

ψαλω σοι εν εχνεσιν

5. οτι µεγα επανω των ουρανων το ελεος σου

και εως των νεφελων η αληχεια σου

6. υψωχητι επι τους ουρανους ο χεος και επι

πασαν την γην η δοξα σου

7. οπως αν ϱυσχωσιν οι αγαπητοι σου σωσον

τη δεξια σου και επακουσον µου

8. ο χεος ελαλησεν εν τω αγιω αυτου υψωχη-

σοµαι και διαµεριω σικιµα και την κοιλαδα των

σκηνων διαµετρησω

9. εµος εστιν γαλααδ και εµος εστιν µανασση

και εφραιµ αντιληµψις της κεφαλης µου ιο-

υδας ϐασιλευς µου

10. µωαβ λεβης της ελπιδος µου επι την ιδο-

υµαιαν εκτενω το υποδηµα µου εµοι αλλοφυλοι

υπεταγησαν

11. τις απαξει µε εις πολιν περιοςης τις οδηγη-

σει µε εως της ιδουµαιας

12. ουςι συ ο χεος ο απωσαµενος ηµας και

ουκ εξελευση ο χεος εν ταις δυναµεσιν ηµων

13. δος ηµιν ϐοηχειαν εκ χλιψεως και µαταια

σωτηρια ανχρωπου

14. εν τω χεω ποιησοµεν δυναµιν και αυτος

εξουδενωσει τους εςχρους ηµων

Dostępne przekłady 108 Rozdziału
*O-ps108*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

108 εις το τελος τω δαυιδ ψαλµος ο χεος

την αινεσιν µου µη παρασιωπησης

2. οτι στοµα αµαρτωλου και στοµα δολιου επ

εµε ηνοιςχη ελαλησαν κατ εµου γλωσση δολια

3. και λογοις µισους εκυκλωσαν µε και επο-

λεµησαν µε δωρεαν

4. αντι του αγαπαν µε ενδιεβαλλον µε εγω δε

προσευςοµην

5. και εχεντο κατ εµου κακα αντι αγαχων και

µισος αντι της αγαπησεως µου

6. καταστησον επ αυτον αµαρτωλον και δια-

ϐολος στητω εκ δεξιων αυτου

7. εν τω κρινεσχαι αυτον εξελχοι καταδεδι-

κασµενος και η προσευςη αυτου γενεσχω εις

αµαρτιαν

8. γενηχητωσαν αι ηµεραι αυτου ολιγαι και

την επισκοπην αυτου λαβοι ετερος
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9. γενηχητωσαν οι υιοι αυτου ορφανοι και η

γυνη αυτου ςηρα

10. σαλευοµενοι µεταναστητωσαν οι υιοι αυ-

του και επαιτησατωσαν εκβληχητωσαν εκ των

οικοπεδων αυτων

11. εξερευνησατω δανειστης παντα οσα υπαρ-

ςει αυτω διαρπασατωσαν αλλοτριοι τους πονο-

υς αυτου

12. µη υπαρξατω αυτω αντιληµπτωρ µηδε γεν-

ηχητω οικτιρµων τοις ορφανοις αυτου

13. γενηχητω τα τεκνα αυτου εις εξολεχρευ-

σιν εν γενεα µια εξαλειφχητω το ονοµα αυτου

14. αναµνησχειη η ανοµια των πατερων αυτου

εναντι κυριου και η αµαρτια της µητρος αυτου

µη εξαλειφχειη

15. γενηχητωσαν εναντι κυριου δια παντος

και εξολεχρευχειη εκ γης το µνηµοσυνον αυ-

των

16. ανχ ων ουκ εµνησχη του ποιησαι ελεος

και κατεδιωξεν ανχρωπον πενητα και πτωςον

και κατανενυγµενον τη καρδια του χανατωσαι

17. και ηγαπησεν καταραν και ηξει αυτω και

ουκ ηχελησεν ευλογιαν και µακρυνχησεται απ

αυτου

18. και ενεδυσατο καταραν ως ιµατιον και

εισηλχεν ως υδωρ εις τα εγκατα αυτου και ωσει

ελαιον εν τοις οστεοις αυτου

19. γενηχητω αυτω ως ιµατιον ο περιβαλλεται

και ωσει Ϲωνη ην δια παντος περιζωννυται

20. τουτο το εργον των ενδιαβαλλοντων µε

παρα κυριου και των λαλουντων πονηρα κατα

της ψυςης µου

21. και συ κυριε κυριε ποιησον µετ εµου ελεος

ενεκεν του ονοµατος σου οτι ςρηστον το ελεος

σου

22. ϱυσαι µε οτι πτωςος και πενης εγω ειµι και

η καρδια µου τεταρακται εντος µου

23. ωσει σκια εν τω εκκλιναι αυτην αντανη-

ϱεχην εξετιναςχην ωσει ακριδες

24. τα γονατα µου ησχενησαν απο νηστειας

και η σαρξ µου ηλλοιωχη δι ελαιον

25. και εγω εγενηχην ονειδος αυτοις ειδοσαν

µε εσαλευσαν κεφαλας αυτων

26. ϐοηχησον µοι κυριε ο χεος µου σωσον µε

κατα το ελεος σου

27. και γνωτωσαν οτι η ςειρ σου αυτη και συ

κυριε εποιησας αυτην

28. καταρασονται αυτοι και συ ευλογησεις οι

επανιστανοµενοι µοι αισςυνχητωσαν ο δε δο-

υλος σου ευφρανχησεται

29. ενδυσασχωσαν οι ενδιαβαλλοντες µε εν-

τροπην και περιβαλεσχωσαν ωσει διπλοιδα

αισςυνην αυτων

30. εξοµολογησοµαι τω κυριω σφοδρα εν τω

στοµατι µου και εν µεσω πολλων αινεσω αυτον

31. οτι παρεστη εκ δεξιων πενητος του σωσαι

εκ των καταδιωκοντων την ψυςην µου

Dostępne przekłady 109 Rozdziału
*O-ps109*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

109 τω δαυιδ ψαλµος ειπεν ο κυριος τω

κυριω µου καχου εκ δεξιων µου εως αν χω τους

εςχρους σου υποποδιον των ποδων σου

2. ϱαβδον δυναµεως σου εξαποστελει κυριος

εκ σιων και κατακυριευε εν µεσω των εςχρων

σου

3. µετα σου η αρςη εν ηµερα της δυναµεως

σου εν ταις λαµπροτησιν των αγιων εκ γαστρος

προ εωσφορου εξεγεννησα σε

4. ωµοσεν κυριος και ου µεταµεληχησεται συ

ει ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν µελςισε-

δεκ

5. κυριος εκ δεξιων σου συνεχλασεν εν ηµερα

οργης αυτου ϐασιλεις

6. κρινει εν τοις εχνεσιν πληρωσει πτωµατα

συνχλασει κεφαλας επι γης πολλων

7. εκ ςειµαρρου εν οδω πιεται δια τουτο υψω-

σει κεφαλην

Dostępne przekłady 110 Rozdziału
*O-ps110*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

110 αλληλουια εξοµολογησοµαι σοι κυ-

ϱιε εν ολη καρδια µου εν ϐουλη ευχειων και

συναγωγη

2. µεγαλα τα εργα κυριου εξεζητηµενα εις

παντα τα χεληµατα αυτου

3. εξοµολογησις και µεγαλοπρεπεια το εργον

αυτου και η δικαιοσυνη αυτου µενει εις τον αιω-

να του αιωνος
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4. µνειαν εποιησατο των χαυµασιων αυτου

ελεηµων και οικτιρµων ο κυριος

5. τροφην εδωκεν τοις ϕοβουµενοις αυτον

µνησχησεται εις τον αιωνα διαχηκης αυτου

6. ισςυν εργων αυτου ανηγγειλεν τω λαω αυ-

του του δουναι αυτοις κληρονοµιαν εχνων

7. εργα ςειρων αυτου αληχεια και κρισις πι-

σται πασαι αι εντολαι αυτου

8. εστηριγµεναι εις τον αιωνα του αιωνος πε-

ποιηµεναι εν αληχεια και ευχυτητι

9. λυτρωσιν απεστειλεν τω λαω αυτου ενετε-

ιλατο εις τον αιωνα διαχηκην αυτου αγιον και

ϕοβερον το ονοµα αυτου

10. αρςη σοφιας ϕοβος κυριου συνεσις αγαχη

πασι τοις ποιουσιν αυτην η αινεσις αυτου µενει

εις τον αιωνα του αιωνος

Dostępne przekłady 111 Rozdziału
*O-ps111*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

111 αλληλουια µακαριος ανηρ ο ϕοβο-

υµενος τον κυριον εν ταις εντολαις αυτου χελη-

σει σφοδρα

2. δυνατον εν τη γη εσται το σπερµα αυτου

γενεα ευχειων ευλογηχησεται

3. δοξα και πλουτος εν τω οικω αυτου και η

δικαιοσυνη αυτου µενει εις τον αιωνα του αιω-

νος

4. εξανετειλεν εν σκοτει ϕως τοις ευχεσιν

ελεηµων και οικτιρµων και δικαιος

5. ςρηστος ανηρ ο οικτιρων και κιςρων οικο-

νοµησει τους λογους αυτου εν κρισει

6. οτι εις τον αιωνα ου σαλευχησεται εις µνη-

µοσυνον αιωνιον εσται δικαιος

7. απο ακοης πονηρας ου ϕοβηχησεται ετοιµη

η καρδια αυτου ελπιζειν επι κυριον

8. εστηρικται η καρδια αυτου ου µη ϕοβηχη

εως ου επιδη επι τους εςχρους αυτου

9. εσκορπισεν εδωκεν τοις πενησιν η δικαιο-

συνη αυτου µενει εις τον αιωνα του αιωνος το

κερας αυτου υψωχησεται εν δοξη

10. αµαρτωλος οψεται και οργισχησεται τους

οδοντας αυτου ϐρυξει και τακησεται επιχυµια

αµαρτωλων απολειται

Dostępne przekłady 112 Rozdziału
*O-ps112*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

112 αλληλουια αινειτε παιδες κυριον

αινειτε το ονοµα κυριου

2. ειη το ονοµα κυριου ευλογηµενον απο του

νυν και εως του αιωνος

3. απο ανατολων ηλιου µεςρι δυσµων αινειτε

το ονοµα κυριου

4. υψηλος επι παντα τα εχνη ο κυριος επι τους

ουρανους η δοξα αυτου

5. τις ως κυριος ο χεος ηµων ο εν υψηλοις

κατοικων

6. και τα ταπεινα εφορων εν τω ουρανω και

εν τη γη

7. ο εγειρων απο γης πτωςον και απο κοπριας

ανυψων πενητα

8. του καχισαι αυτον µετα αρςοντων µετα αρ-

ςοντων λαου αυτου

9. ο κατοικιζων στειραν εν οικω µητερα

τεκνων ευφραινοµενην

Dostępne przekłady 113 Rozdziału
*O-ps113*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

113 αλληλουια εν εξοδω ισραηλ εξ

αιγυπτου οικου ιακωβ εκ λαου ϐαρβαρου

2. εγενηχη ιουδαια αγιασµα αυτου ισραηλ

εξουσια αυτου

3. η χαλασσα ειδεν και εφυγεν ο ιορδανης

εστραφη εις τα οπισω

4. τα ορη εσκιρτησαν ωσει κριοι και οι ϐουνοι

ως αρνια προβατων

5. τι σοι εστιν χαλασσα οτι εφυγες και σοι ιορ-

δανη οτι ανεςωρησας εις τα οπισω

6. τα ορη οτι εσκιρτησατε ωσει κριοι και οι

ϐουνοι ως αρνια προβατων

7. απο προσωπου κυριου εσαλευχη η γη απο

προσωπου του χεου ιακωβ

8. του στρεψαντος την πετραν εις λιµνας υδα-

των και την ακροτοµον εις πηγας υδατων

9. µη ηµιν κυριε µη ηµιν αλλ η τω ονοµατι σου

δος δοξαν επι τω ελεει σου και τη αληχεια σου
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10. µηποτε ειπωσιν τα εχνη που εστιν ο χεος

αυτων

11. ο δε χεος ηµων εν τω ουρανω ανω εν το-

ις ουρανοις και εν τη γη παντα οσα ηχελησεν

εποιησεν

12. τα ειδωλα των εχνων αργυριον και ςρυ-

σιον εργα ςειρων ανχρωπων

13. στοµα εςουσιν και ου λαλησουσιν οφχαλ-

µους εςουσιν και ουκ οψονται

14. ωτα εςουσιν και ουκ ακουσονται ϱινας

εςουσιν και ουκ οσφρανχησονται

15. ςειρας εςουσιν και ου ψηλαφησουσιν πο-

δας εςουσιν και ου περιπατησουσιν ου ϕωνησο-

υσιν εν τω λαρυγγι αυτων

16. οµοιοι αυτοις γενοιντο οι ποιουντες αυτα

και παντες οι πεποιχοτες επ αυτοις

17. οικος ισραηλ ηλπισεν επι κυριον ϐοηχος

αυτων και υπερασπιστης αυτων εστιν

18. οικος ααρων ηλπισεν επι κυριον ϐοηχος

αυτων και υπερασπιστης αυτων εστιν

19. οι ϕοβουµενοι τον κυριον ηλπισαν επι κυ-

ϱιον ϐοηχος αυτων και υπερασπιστης αυτων εσ-

τιν

20. κυριος εµνησχη ηµων και ευλογησεν

ηµας ευλογησεν τον οικον ισραηλ ευλογησεν

τον οικον ααρων

21. ευλογησεν τους ϕοβουµενους τον κυριον

τους µικρους µετα των µεγαλων

22. προσχειη κυριος εφ υµας εφ υµας και επι

τους υιους υµων

23. ευλογηµενοι υµεις τω κυριω τω ποιησαντι

τον ουρανον και την γην

24. ο ουρανος του ουρανου τω κυριω την δε

γην εδωκεν τοις υιοις των ανχρωπων

25. ους οι νεκροι αινεσουσιν σε κυριε ουδε

παντες οι καταβαινοντες εις αδου

26. αλλ ηµεις οι Ϲωντες ευλογησοµεν τον κυ-

ϱιον απο του νυν και εως του αιωνος

Dostępne przekłady 114 Rozdziału
*O-ps114*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

114 αλληλουια ηγαπησα οτι εισακουσε-

ται κυριος της ϕωνης της δεησεως µου

2. οτι εκλινεν το ους αυτου εµοι και εν ταις

ηµεραις µου επικαλεσοµαι

3. περιεσςον µε ωδινες χανατου κινδυνοι αδου

ευροσαν µε χλιψιν και οδυνην ευρον

4. και το ονοµα κυριου επεκαλεσαµην ω κυριε

ϱυσαι την ψυςην µου

5. ελεηµων ο κυριος και δικαιος και ο χεος

ηµων ελεα

6. ϕυλασσων τα νηπια ο κυριος εταπεινωχην

και εσωσεν µε

7. επιστρεψον η ψυςη µου εις την αναπαυσιν

σου οτι κυριος ευηργετησεν σε

8. οτι εξειλατο την ψυςην µου εκ χανατου τους

οφχαλµους µου απο δακρυων και τους ποδας

µου απο ολισχηµατος

9. ευαρεστησω εναντιον κυριου εν ςωρα Ϲων-

των

Dostępne przekłady 115 Rozdziału
*O-ps115*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

115 αλληλουια επιστευσα διο ελαλησα

εγω δε εταπεινωχην σφοδρα

2. εγω ειπα εν τη εκστασει µου πας ανχρωπος

ψευστης

3. τι ανταποδωσω τω κυριω περι παντων ων

ανταπεδωκεν µοι

4. ποτηριον σωτηριου ληµψοµαι και το ονοµα

κυριου επικαλεσοµαι

6. τιµιος εναντιον κυριου ο χανατος των οσιων

αυτου

7. ω κυριε εγω δουλος σος εγω δουλος σος και

υιος της παιδισκης σου διερρηξας τους δεσµους

µου

8. σοι χυσω χυσιαν αινεσεως

9. τας ευςας µου τω κυριω αποδωσω εναντιον

παντος του λαου αυτου

10. εν αυλαις οικου κυριου εν µεσω σου ιερο-

υσαληµ

Dostępne przekłady 116 Rozdziału
*O-ps116*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

116 αλληλουια αινειτε τον κυριον παντα

τα εχνη επαινεσατε αυτον παντες οι λαοι
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2. οτι εκραταιωχη το ελεος αυτου εφ ηµας και

η αληχεια του κυριου µενει εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 117 Rozdziału
*O-ps117*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

117 αλληλουια εξοµολογεισχε τω κυριω

οτι αγαχος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2. ειπατω δη οικος ισραηλ οτι αγαχος οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

3. ειπατω δη οικος ααρων οτι αγαχος οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

4. ειπατωσαν δη παντες οι ϕοβουµενοι τον κυ-

ϱιον οτι αγαχος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

5. εν χλιψει επεκαλεσαµην τον κυριον και

επηκουσεν µου εις πλατυσµον

6. κυριος εµοι ϐοηχος ου ϕοβηχησοµαι τι πο-

ιησει µοι ανχρωπος

7. κυριος εµοι ϐοηχος καγω εποψοµαι τους

εςχρους µου

8. αγαχον πεποιχεναι επι κυριον η πεποιχεναι

επ ανχρωπον

9. αγαχον ελπιζειν επι κυριον η ελπιζειν επ

αρςοντας

10. παντα τα εχνη εκυκλωσαν µε και τω ονο-

µατι κυριου ηµυναµην αυτους

11. κυκλωσαντες εκυκλωσαν µε και τω ονο-

µατι κυριου ηµυναµην αυτους

12. εκυκλωσαν µε ωσει µελισσαι κηριον και

εξεκαυχησαν ωσει πυρ εν ακανχαις και τω ονο-

µατι κυριου ηµυναµην αυτους

13. ωσχεις ανετραπην του πεσειν και ο κυριος

αντελαβετο µου

14. ισςυς µου και υµνησις µου ο κυριος και

εγενετο µοι εις σωτηριαν

15. ϕωνη αγαλλιασεως και σωτηριας εν σκη-

ναις δικαιων δεξια κυριου εποιησεν δυναµιν

16. δεξια κυριου υψωσεν µε δεξια κυριου επο-

ιησεν δυναµιν

17. ουκ αποχανουµαι αλλα Ϲησοµαι και εκ-

διηγησοµαι τα εργα κυριου

18. παιδευων επαιδευσεν µε ο κυριος και τω

χανατω ου παρεδωκεν µε

19. ανοιξατε µοι πυλας δικαιοσυνης εισελχων

εν αυταις εξοµολογησοµαι τω κυριω

20. αυτη η πυλη του κυριου δικαιοι εισελευ-

σονται εν αυτη

21. εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσας µου

και εγενου µοι εις σωτηριαν

22. λιχον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες

ουτος εγενηχη εις κεφαλην γωνιας

23. παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν χαυ-

µαστη εν οφχαλµοις ηµων

24. αυτη η ηµερα ην εποιησεν ο κυριος αγαλ-

λιασωµεχα και ευφρανχωµεν εν αυτη

25. ω κυριε σωσον δη ω κυριε ευοδωσον δη

26. ευλογηµενος ο ερςοµενος εν ονοµατι κυ-

ϱιου ευλογηκαµεν υµας εξ οικου κυριου

27. χεος κυριος και επεφανεν ηµιν συστησα-

σχε εορτην εν τοις πυκαζουσιν εως των κερατων

του χυσιαστηριου

28. χεος µου ει συ και εξοµολογησοµαι σοι χε-

ος µου ει συ και υψωσω σε εξοµολογησοµαι σοι

οτι επηκουσας µου και εγενου µοι εις σωτηριαν

29. εξοµολογεισχε τω κυριω οτι αγαχος οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

Dostępne przekłady 118 Rozdziału
*O-ps118*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

118 αλληλουια α αλφ µακαριοι οι αµω-

µοι εν οδω οι πορευοµενοι εν νοµω κυριου

2. µακαριοι οι εξερευνωντες τα µαρτυρια αυ-

του εν ολη καρδια εκζητησουσιν αυτον

3. ου γαρ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εν ταις

οδοις αυτου επορευχησαν

4. συ ενετειλω τας εντολας σου ϕυλαξασχαι

σφοδρα

5. οφελον κατευχυνχειησαν αι οδοι µου του

ϕυλαξασχαι τα δικαιωµατα σου

6. τοτε ου µη επαισςυνχω εν τω µε επιβλεπειν

επι πασας τας εντολας σου

7. εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ευχυτητι καρ-

διας εν τω µεµαχηκεναι µε τα κριµατα της δι-

καιοσυνης σου

8. τα δικαιωµατα σου ϕυλαξω µη µε εγκατα-

λιπης εως σφοδρα

9. ϐ ϐηχ εν τινι κατορχωσει ο νεωτερος την

οδον αυτου εν τω ϕυλασσεσχαι τους λογους

σου

642 L R Biblia Grecka



Księga Psalmów L R Rozdział 118

10. εν ολη καρδια µου εξεζητησα σε µη απωση

µε απο των εντολων σου

11. εν τη καρδια µου εκρυψα τα λογια σου

οπως αν µη αµαρτω σοι

12. ευλογητος ει κυριε διδαξον µε τα δικαιω-

µατα σου

13. εν τοις ςειλεσιν µου εξηγγειλα παντα τα

κριµατα του στοµατος σου

14. εν τη οδω των µαρτυριων σου ετερφχην

ως επι παντι πλουτω

15. εν ταις εντολαις σου αδολεσςησω και κα-

τανοησω τας οδους σου

16. εν τοις δικαιωµασιν σου µελετησω ουκ

επιλησοµαι των λογων σου

17. γ γιµαλ ανταποδος τω δουλω σου Ϲησοµαι

και ϕυλαξω τους λογους σου

18. αποκαλυψον τους οφχαλµους µου και

κατανοησω τα χαυµασια σου εκ του νοµου σου

19. παροικος εγω ειµι εν τη γη µη αποκρυψης

απ εµου τας εντολας σου

20. επεποχησεν η ψυςη µου του επιχυµησαι

τα κριµατα σου εν παντι καιρω

21. επετιµησας υπερηφανοις επικαταρατοι οι

εκκλινοντες απο των εντολων σου

22. περιελε απ εµου ονειδος και εξουδενωσιν

οτι τα µαρτυρια σου εξεζητησα

23. και γαρ εκαχισαν αρςοντες και κατ εµου

κατελαλουν ο δε δουλος σου ηδολεσςει εν τοις

δικαιωµασιν σου

24. και γαρ τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν

και αι συµβουλιαι µου τα δικαιωµατα σου

25. δ δελχ εκολληχη τω εδαφει η ψυςη µου

Ϲησον µε κατα τον λογον σου

26. τας οδους µου εξηγγειλα και επηκουσας

µου διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

27. οδον δικαιωµατων σου συνετισον µε και

αδολεσςησω εν τοις χαυµασιοις σου

28. εσταξεν η ψυςη µου απο ακηδιας ϐεβαιω-

σον µε εν τοις λογοις σου

29. οδον αδικιας αποστησον απ εµου και τω

νοµω σου ελεησον µε

30. οδον αληχειας ηρετισαµην τα κριµατα σου

ουκ επελαχοµην

31. εκολληχην τοις µαρτυριοις σου κυριε µη

µε καταισςυνης

32. οδον εντολων σου εδραµον οταν επλατυ-

νας την καρδιαν µου

33. ε η νοµοχετησον µε κυριε την οδον των δι-

καιωµατων σου και εκζητησω αυτην δια παντος

34. συνετισον µε και εξερευνησω τον νοµον

σου και ϕυλαξω αυτον εν ολη καρδια µου

35. οδηγησον µε εν τριβω των εντολων σου οτι

αυτην ηχελησα

36. κλινον την καρδιαν µου εις τα µαρτυρια

σου και µη εις πλεονεξιαν

37. αποστρεψον τους οφχαλµους µου του µη

ιδειν µαταιοτητα εν τη οδω σου Ϲησον µε

38. στησον τω δουλω σου το λογιον σου εις

τον ϕοβον σου

39. περιελε τον ονειδισµον µου ον υπωπτευσα

τα γαρ κριµατα σου ςρηστα

40. ιδου επεχυµησα τας εντολας σου εν τη

δικαιοσυνη σου Ϲησον µε

41. ουαυ και ελχοι επ εµε το ελεος σου κυριε

το σωτηριον σου κατα το λογιον σου

42. και αποκριχησοµαι τοις ονειδιζουσι µε λο-

γον οτι ηλπισα επι τους λογους σου

43. και µη περιελης εκ του στοµατος µου λο-

γον αληχειας εως σφοδρα οτι επι τα κριµατα

σου επηλπισα

44. και ϕυλαξω τον νοµον σου δια παντος εις

τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

45. και επορευοµην εν πλατυσµω οτι τας εν-

τολας σου εξεζητησα

46. και ελαλουν εν τοις µαρτυριοις σου εναν-

τιον ϐασιλεων και ουκ ησςυνοµην

47. και εµελετων εν ταις εντολαις σου αις ηγα-

πησα σφοδρα

48. και ηρα τας ςειρας µου προς τας εντολας

σου ας ηγαπησα και ηδολεσςουν εν τοις δικα-

ιωµασιν σου

49. Ϲ Ϲαι µνησχητι τον λογον σου τω δουλω

σου ω επηλπισας µε

50. αυτη µε παρεκαλεσεν εν τη ταπεινωσει

µου οτι το λογιον σου εζησεν µε

51. υπερηφανοι παρηνοµουν εως σφοδρα απο

δε του νοµου σου ουκ εξεκλινα

52. εµνησχην των κριµατων σου απ αιωνος

κυριε και παρεκληχην
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53. αχυµια κατεσςεν µε απο αµαρτωλων των

εγκαταλιµπανοντων τον νοµον σου

54. ψαλτα ησαν µοι τα δικαιωµατα σου εν

τοπω παροικιας µου

55. εµνησχην εν νυκτι του ονοµατος σου κυριε

και εφυλαξα τον νοµον σου

56. αυτη εγενηχη µοι οτι τα δικαιωµατα σου

εξεζητησα

57. η ηχ µερις µου κυριε ειπα ϕυλαξασχαι τον

νοµον σου

58. εδεηχην του προσωπου σου εν ολη καρδια

µου ελεησον µε κατα το λογιον σου

59. διελογισαµην τας οδους σου και επε-

στρεψα τους ποδας µου εις τα µαρτυρια σου

60. ητοιµασχην και ουκ εταραςχην του ϕυλα-

ξασχαι τας εντολας σου

61. σςοινια αµαρτωλων περιεπλακησαν µοι

και του νοµου σου ουκ επελαχοµην

62. µεσονυκτιον εξηγειροµην του εξοµολογε-

ισχαι σοι επι τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

63. µετοςος εγω ειµι παντων των ϕοβουµενων

σε και των ϕυλασσοντων τας εντολας σου

64. του ελεους σου κυριε πληρης η γη τα δι-

καιωµατα σου διδαξον µε

65. χ τηχ ςρηστοτητα εποιησας µετα του δο-

υλου σου κυριε κατα τον λογον σου

66. ςρηστοτητα και παιδειαν και γνωσιν διδα-

ξον µε οτι ταις εντολαις σου επιστευσα

67. προ του µε ταπεινωχηναι εγω επληµµελη-

σα δια τουτο το λογιον σου εφυλαξα

68. ςρηστος ει συ κυριε και εν τη ςρηστοτητι

σου διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

69. επληχυνχη επ εµε αδικια υπερηφανων

εγω δε εν ολη καρδια µου εξερευνησω τας εν-

τολας σου

70. ετυρωχη ως γαλα η καρδια αυτων εγω δε

τον νοµον σου εµελετησα

71. αγαχον µοι οτι εταπεινωσας µε οπως αν

µαχω τα δικαιωµατα σου

72. αγαχον µοι ο νοµος του στοµατος σου υπερ

ςιλιαδας ςρυσιου και αργυριου

73. ι ιωχ αι ςειρες σου εποιησαν µε και επλα-

σαν µε συνετισον µε και µαχησοµαι τας εντολας

σου

74. οι ϕοβουµενοι σε οψονται µε και ευφρα-

νχησονται οτι εις τους λογους σου επηλπισα

75. εγνων κυριε οτι δικαιοσυνη τα κριµατα

σου και αληχεια εταπεινωσας µε

76. γενηχητω δη το ελεος σου του παρακαλε-

σαι µε κατα το λογιον σου τω δουλω σου

77. ελχετωσαν µοι οι οικτιρµοι σου και Ϲησο-

µαι οτι ο νοµος σου µελετη µου εστιν

78. αισςυνχητωσαν υπερηφανοι οτι αδικως

ηνοµησαν εις εµε εγω δε αδολεσςησω εν ταις

εντολαις σου

79. επιστρεψατωσαν µοι οι ϕοβουµενοι σε και

οι γινωσκοντες τα µαρτυρια σου

80. γενηχητω η καρδια µου αµωµος εν τοις

δικαιωµασιν σου οπως αν µη αισςυνχω

81. ια ςαφ εκλειπει εις το σωτηριον σου η

ψυςη µου και εις τον λογον σου επηλπισα

82. εξελιπον οι οφχαλµοι µου εις το λογιον

σου λεγοντες ποτε παρακαλεσεις µε

83. οτι εγενηχην ως ασκος εν παςνη τα δικα-

ιωµατα σου ουκ επελαχοµην

84. ποσαι εισιν αι ηµεραι του δουλου σου ποτε

ποιησεις µοι εκ των καταδιωκοντων µε κρισιν

85. διηγησαντο µοι παρανοµοι αδολεσςιας

αλλ ους ως ο νοµος σου κυριε

86. πασαι αι εντολαι σου αληχεια αδικως κα-

τεδιωξαν µε ϐοηχησον µοι

87. παρα ϐραςυ συνετελεσαν µε εν τη γη εγω

δε ουκ εγκατελιπον τας εντολας σου

88. κατα το ελεος σου Ϲησον µε και ϕυλαξω

τα µαρτυρια του στοµατος σου

89. ιβ λαβδ εις τον αιωνα κυριε ο λογος σου

διαµενει εν τω ουρανω

90. εις γενεαν και γενεαν η αληχεια σου εχε-

µελιωσας την γην και διαµενει

91. τη διαταξει σου διαµενει η ηµερα οτι τα

συµπαντα δουλα σα

92. ει µη οτι ο νοµος σου µελετη µου εστιν τοτε

αν απωλοµην εν τη ταπεινωσει µου

93. εις τον αιωνα ου µη επιλαχωµαι των δικα-

ιωµατων σου οτι εν αυτοις εζησας µε κυριε

94. σος ειµι εγω σωσον µε οτι τα δικαιωµατα

σου εξεζητησα

95. εµε υπεµειναν αµαρτωλοι του απολεσαι

µε τα µαρτυρια σου συνηκα
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96. πασης συντελειας ειδον περας πλατεια η

εντολη σου σφοδρα

97. ιγ µηµ ως ηγαπησα τον νοµον σου κυριε

ολην την ηµεραν µελετη µου εστιν

98. υπερ τους εςχρους µου εσοφισας µε την

εντολην σου οτι εις τον αιωνα µοι εστιν

99. υπερ παντας τους διδασκοντας µε συνηκα

οτι τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν

100. υπερ πρεσβυτερους συνηκα οτι τας εντο-

λας σου εξεζητησα

101. εκ πασης οδου πονηρας εκωλυσα τους

ποδας µου οπως αν ϕυλαξω τους λογους σου

102. απο των κριµατων σου ουκ εξεκλινα οτι

συ ενοµοχετησας µοι

103. ως γλυκεα τω λαρυγγι µου τα λογια σου

υπερ µελι και κηριον τω στοµατι µου

104. απο των εντολων σου συνηκα δια τουτο

εµισησα πασαν οδον αδικιας οτι συ ενοµοχετη-

σας µοι

105. ιδ νουν λυςνος τοις ποσιν µου ο λογος

σου και ϕως ταις τριβοις µου

106. οµωµοκα και εστησα του ϕυλαξασχαι τα

κριµατα της δικαιοσυνης σου

107. εταπεινωχην εως σφοδρα κυριε Ϲησον µε

κατα τον λογον σου

108. τα εκουσια του στοµατος µου ευδοκησον

δη κυριε και τα κριµατα σου διδαξον µε

109. η ψυςη µου εν ταις ςερσιν µου δια παντος

και του νοµου σου ουκ επελαχοµην

110. εχεντο αµαρτωλοι παγιδα µοι και εκ των

εντολων σου ουκ επλανηχην

111. εκληρονοµησα τα µαρτυρια σου εις τον

αιωνα οτι αγαλλιαµα της καρδιας µου εισιν

112. εκλινα την καρδιαν µου του ποιησαι τα

δικαιωµατα σου εις τον αιωνα δι ανταµειψιν

113. ιε σαµς παρανοµους εµισησα και τον νο-

µον σου ηγαπησα

114. ϐοηχος µου και αντιληµπτωρ µου ει συ

εις τον λογον σου επηλπισα

115. εκκλινατε απ εµου πονηρευοµενοι και

εξερευνησω τας εντολας του χεου µου

116. αντιλαβου µου κατα το λογιον σου και

Ϲησοµαι και µη καταισςυνης µε απο της προσ-

δοκιας µου

117. ϐοηχησον µοι και σωχησοµαι και µελε-

τησω εν τοις δικαιωµασιν σου δια παντος

118. εξουδενωσας παντας τους αποστατουν-

τας απο των δικαιωµατων σου οτι αδικον το

ενχυµηµα αυτων

119. παραβαινοντας ελογισαµην παντας το-

υς αµαρτωλους της γης δια τουτο ηγαπησα τα

µαρτυρια σου δια παντος

120. καχηλωσον εκ του ϕοβου σου τας σαρ-

κας µου απο γαρ των κριµατων σου εφοβηχην

121. ι αιν εποιησα κριµα και δικαιοσυνην µη

παραδως µε τοις αδικουσιν µε

122. εκδεξαι τον δουλον σου εις αγαχον µη

συκοφαντησατωσαν µε υπερηφανοι

123. οι οφχαλµοι µου εξελιπον εις το σωτη-

ϱιον σου και εις το λογιον της δικαιοσυνης σου

124. ποιησον µετα του δουλου σου κατα το

ελεος σου και τα δικαιωµατα σου διδαξον µε

125. δουλος σου ειµι εγω συνετισον µε και

γνωσοµαι τα µαρτυρια σου

126. καιρος του ποιησαι τω κυριω διεσκεδα-

σαν τον νοµον σου

127. δια τουτο ηγαπησα τας εντολας σου υπερ

ςρυσιον και τοπαζιον

128. δια τουτο προς πασας τας εντολας σου

κατωρχουµην πασαν οδον αδικον εµισησα

129. ιζ ϕη χαυµαστα τα µαρτυρια σου δια το-

υτο εξηρευνησεν αυτα η ψυςη µου

130. η δηλωσις των λογων σου ϕωτιει και συ-

νετιει νηπιους

131. το στοµα µου ηνοιξα και ειλκυσα πνευµα

οτι τας εντολας σου επεποχουν

132. επιβλεψον επ εµε και ελεησον µε κατα

το κριµα των αγαπωντων το ονοµα σου

133. τα διαβηµατα µου κατευχυνον κατα το

λογιον σου και µη κατακυριευσατω µου πασα

ανοµια

134. λυτρωσαι µε απο συκοφαντιας ανχρω-

πων και ϕυλαξω τας εντολας σου

135. το προσωπον σου επιφανον επι τον δο-

υλον σου και διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

136. διεξοδους υδατων κατεβησαν οι οφχαλ-

µοι µου επει ουκ εφυλαξαν τον νοµον σου

137. ιη σαδη δικαιος ει κυριε και ευχης η κρι-

σις σου
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138. ενετειλω δικαιοσυνην τα µαρτυρια σου

και αληχειαν σφοδρα

139. εξετηξεν µε ο Ϲηλος του οικου σου οτι

επελαχοντο των λογων σου οι εςχροι µου

140. πεπυρωµενον το λογιον σου σφοδρα και

ο δουλος σου ηγαπησεν αυτο

141. νεωτερος ειµι εγω και εξουδενωµενος τα

δικαιωµατα σου ουκ επελαχοµην

142. η δικαιοσυνη σου δικαιοσυνη εις τον αιω-

να και ο νοµος σου αληχεια

143. χλιψις και αναγκη ευροσαν µε αι εντο-

λαι σου µελετη µου

144. δικαιοσυνη τα µαρτυρια σου εις τον αιω-

να συνετισον µε και Ϲησοµαι

145. ιχ κωφ εκεκραξα εν ολη καρδια µου

επακουσον µου κυριε τα δικαιωµατα σου εκ-

Ϲητησω

146. εκεκραξα σε σωσον µε και ϕυλαξω τα

µαρτυρια σου

147. προεφχασα εν αωρια και εκεκραξα εις

τους λογους σου επηλπισα

148. προεφχασαν οι οφχαλµοι µου προς

ορχρον του µελεταν τα λογια σου

149. της ϕωνης µου ακουσον κυριε κατα το

ελεος σου κατα το κριµα σου Ϲησον µε

150. προσηγγισαν οι καταδιωκοντες µε ανο-

µια απο δε του νοµου σου εµακρυνχησαν

151. εγγυς ει συ κυριε και πασαι αι εντολαι

σου αληχεια

152. κατ αρςας εγνων εκ των µαρτυριων σου

οτι εις τον αιωνα εχεµελιωσας αυτα

153. κ ϱης ιδε την ταπεινωσιν µου και εξελου

µε οτι τον νοµον σου ουκ επελαχοµην

154. κρινον την κρισιν µου και λυτρωσαι µε

δια τον λογον σου Ϲησον µε

155. µακραν απο αµαρτωλων σωτηρια οτι τα

δικαιωµατα σου ουκ εξεζητησαν

156. οι οικτιρµοι σου πολλοι κυριε κατα το

κριµα σου Ϲησον µε

157. πολλοι οι εκδιωκοντες µε και εκχλιβον-

τες µε εκ των µαρτυριων σου ουκ εξεκλινα

158. ειδον ασυνχετουντας και εξετηκοµην οτι

τα λογια σου ουκ εφυλαξαντο

159. ιδε οτι τας εντολας σου ηγαπησα κυριε

εν τω ελεει σου Ϲησον µε

160. αρςη των λογων σου αληχεια και εις τον

αιωνα παντα τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

161. κα σεν αρςοντες κατεδιωξαν µε δωρεαν

και απο των λογων σου εδειλιασεν η καρδια

µου

162. αγαλλιασοµαι εγω επι τα λογια σου ως

ο ευρισκων σκυλα πολλα

163. αδικιαν εµισησα και εβδελυξαµην τον δε

νοµον σου ηγαπησα

164. επτακις της ηµερας ηνεσα σοι επι τα κρι-

µατα της δικαιοσυνης σου

165. ειρηνη πολλη τοις αγαπωσιν τον νοµον

σου και ουκ εστιν αυτοις σκανδαλον

166. προσεδοκων το σωτηριον σου κυριε και

τας εντολας σου ηγαπησα

167. εφυλαξεν η ψυςη µου τα µαρτυρια σου

και ηγαπησεν αυτα σφοδρα

168. εφυλαξα τας εντολας σου και τα µαρ-

τυρια σου οτι πασαι αι οδοι µου εναντιον σου

κυριε

169. κβ χαυ εγγισατω η δεησις µου ενωπιον

σου κυριε κατα το λογιον σου συνετισον µε

170. εισελχοι το αξιωµα µου ενωπιον σου κα-

τα το λογιον σου ϱυσαι µε

171. εξερευξαιντο τα ςειλη µου υµνον οταν

διδαξης µε τα δικαιωµατα σου

172. ϕχεγξαιτο η γλωσσα µου το λογιον σου

οτι πασαι αι εντολαι σου δικαιοσυνη

173. γενεσχω η ςειρ σου του σωσαι µε οτι τας

εντολας σου ηρετισαµην

174. επεποχησα το σωτηριον σου κυριε και ο

νοµος σου µελετη µου εστιν

175. Ϲησεται η ψυςη µου και αινεσει σε και τα

κριµατα σου ϐοηχησει µοι

176. επλανηχην ως προβατον απολωλος

Ϲητησον τον δουλον σου οτι τας εντολας σου

ουκ επελαχοµην

Dostępne przekłady 119 Rozdziału
*O-ps119*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

119 ωδη των αναβαχµων προς κυριον εν

τω χλιβεσχαι µε εκεκραξα και εισηκουσεν µου

2. κυριε ϱυσαι την ψυςην µου απο ςειλεων

αδικων και απο γλωσσης δολιας
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3. τι δοχειη σοι και τι προστεχειη σοι προς

γλωσσαν δολιαν

4. τα ϐελη του δυνατου ηκονηµενα συν τοις

ανχραξιν τοις ερηµικοις

5. οιµµοι οτι η παροικια µου εµακρυνχη κατε-

σκηνωσα µετα των σκηνωµατων κηδαρ

6. πολλα παρωκησεν η ψυςη µου

7. µετα των µισουντων την ειρηνην ηµην ειρη-

νικος οταν ελαλουν αυτοις επολεµουν µε δωρε-

αν

Dostępne przekłady 120 Rozdziału
*O-ps120*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

120 ωδη των αναβαχµων ηρα τους

οφχαλµους µου εις τα ορη ποχεν ηξει η ϐοηχεια

µου

2. η ϐοηχεια µου παρα κυριου του ποιησαντος

τον ουρανον και την γην

3. µη δως εις σαλον τον ποδα σου µηδε νυ-

σταξη ο ϕυλασσων σε

4. ιδου ου νυσταξει ουδε υπνωσει ο ϕυλασσων

τον ισραηλ

5. κυριος ϕυλαξει σε κυριος σκεπη σου επι

ςειρα δεξιαν σου

6. ηµερας ο ηλιος ου συγκαυσει σε ουδε η

σεληνη την νυκτα

7. κυριος ϕυλαξει σε απο παντος κακου ϕυ-

λαξει την ψυςην σου

8. κυριος ϕυλαξει την εισοδον σου και την εξο-

δον σου απο του νυν και εως του αιωνος

Dostępne przekłady 121 Rozdziału
*O-ps121*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

121 ωδη των αναβαχµων ευφρανχην επι

τοις ειρηκοσιν µοι εις οικον κυριου πορευσοµε-

χα

2. εστωτες ησαν οι ποδες ηµων εν ταις αυλαις

σου ιερουσαληµ

3. ιερουσαληµ οικοδοµουµενη ως πολις ης η

µετοςη αυτης επι το αυτο

4. εκει γαρ ανεβησαν αι ϕυλαι ϕυλαι κυριου

µαρτυριον τω ισραηλ του εξοµολογησασχαι τω

ονοµατι κυριου

5. οτι εκει εκαχισαν χρονοι εις κρισιν χρονοι

επι οικον δαυιδ

6. ερωτησατε δη τα εις ειρηνην την ιερο-

υσαληµ και ευχηνια τοις αγαπωσιν σε

7. γενεσχω δη ειρηνη εν τη δυναµει σου και

ευχηνια εν ταις πυργοβαρεσιν σου

8. ενεκα των αδελφων µου και των πλησιον

µου ελαλουν δη ειρηνην περι σου

9. ενεκα του οικου κυριου του χεου ηµων εξε-

Ϲητησα αγαχα σοι

Dostępne przekłady 122 Rozdziału
*O-ps122*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

122 ωδη των αναβαχµων προς σε ηρα

τους οφχαλµους µου τον κατοικουντα εν τω

ουρανω

2. ιδου ως οφχαλµοι δουλων εις ςειρας των

κυριων αυτων ως οφχαλµοι παιδισκης εις ςε-

ιρας της κυριας αυτης ουτως οι οφχαλµοι ηµων

προς κυριον τον χεον ηµων εως ου οικτιρησαι

ηµας

3. ελεησον ηµας κυριε ελεησον ηµας οτι επι

πολυ επλησχηµεν εξουδενωσεως

4. επι πλειον επλησχη η ψυςη ηµων το ονειδος

τοις ευχηνουσιν και η εξουδενωσις τοις υπερη-

ϕανοις

Dostępne przekłady 123 Rozdziału
*O-ps123*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

123 ωδη των αναβαχµων ει µη οτι κυριος

ην εν ηµιν ειπατω δη ισραηλ

2. ει µη οτι κυριος ην εν ηµιν εν τω επαναστη-

ναι ανχρωπους εφ ηµας

3. αρα Ϲωντας αν κατεπιον ηµας εν τω οργι-

σχηναι τον χυµον αυτων εφ ηµας

4. αρα το υδωρ κατεποντισεν ηµας ςειµαρρον

διηλχεν η ψυςη ηµων

5. αρα διηλχεν η ψυςη ηµων το υδωρ το ανυ-

ποστατον

6. ευλογητος κυριος ος ουκ εδωκεν ηµας εις

χηραν τοις οδουσιν αυτων

7. η ψυςη ηµων ως στρουχιον ερρυσχη εκ της

παγιδος των χηρευοντων η παγις συνετριβη και

ηµεις ερρυσχηµεν
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8. η ϐοηχεια ηµων εν ονοµατι κυριου του πο-

ιησαντος τον ουρανον και την γην

Dostępne przekłady 124 Rozdziału
*O-ps124*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

124 ωδη των αναβαχµων οι πεποιχοτες

επι κυριον ως ορος σιων ου σαλευχησεται εις

τον αιωνα ο κατοικων ιερουσαληµ

2. ορη κυκλω αυτης και κυριος κυκλω του

λαου αυτου απο του νυν και εως του αιωνος

3. οτι ουκ αφησει την ϱαβδον των αµαρτωλων

επι τον κληρον των δικαιων οπως αν µη εκτε-

ινωσιν οι δικαιοι εν ανοµια ςειρας αυτων

4. αγαχυνον κυριε τοις αγαχοις και τοις ευχεσι

τη καρδια

5. τους δε εκκλινοντας εις τας στραγγαλιας

απαξει κυριος µετα των εργαζοµενων την ανο-

µιαν ειρηνη επι τον ισραηλ

Dostępne przekłady 125 Rozdziału
*O-ps125*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

125 ωδη των αναβαχµων εν τω επιστρεψ-

αι κυριον την αιςµαλωσιαν σιων εγενηχηµεν ως

παρακεκληµενοι

2. τοτε επλησχη ςαρας το στοµα ηµων και η

γλωσσα ηµων αγαλλιασεως τοτε ερουσιν εν το-

ις εχνεσιν εµεγαλυνεν κυριος του ποιησαι µετ

αυτων

3. εµεγαλυνεν κυριος του ποιησαι µεχ ηµων

εγενηχηµεν ευφραινοµενοι

4. επιστρεψον κυριε την αιςµαλωσιαν ηµων

ως ςειµαρρους εν τω νοτω

5. οι σπειροντες εν δακρυσιν εν αγαλλιασει

χεριουσιν

6. πορευοµενοι επορευοντο και εκλαιον

αιροντες τα σπερµατα αυτων ερςοµενοι δε ηξο-

υσιν εν αγαλλιασει αιροντες τα δραγµατα αυ-

των

Dostępne przekłady 126 Rozdziału
*O-ps126*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

126 ωδη των αναβαχµων τω σαλωµων

εαν µη κυριος οικοδοµηση οικον εις µατην εκο-

πιασαν οι οικοδοµουντες αυτον εαν µη κυριος

ϕυλαξη πολιν εις µατην ηγρυπνησεν ο ϕυλασ-

σων

2. εις µατην υµιν εστιν του ορχριζειν εγε-

ιρεσχαι µετα το καχησχαι οι εσχοντες αρτον

οδυνης οταν δω τοις αγαπητοις αυτου υπνον

3. ιδου η κληρονοµια κυριου υιοι ο µισχος του

καρπου της γαστρος

4. ωσει ϐελη εν ςειρι δυνατου ουτως οι υιοι

των εκτετιναγµενων

5. µακαριος ανχρωπος ος πληρωσει την επι-

χυµιαν αυτου εξ αυτων ου καταισςυνχησονται

οταν λαλωσι τοις εςχροις αυτων εν πυλη

Dostępne przekłady 127 Rozdziału
*O-ps127*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

127ωδη των αναβαχµων µακαριοι παντες

οι ϕοβουµενοι τον κυριον οι πορευοµενοι εν ταις

οδοις αυτου

2. τους πονους των καρπων σου ϕαγεσαι µα-

καριος ει και καλως σοι εσται

3. η γυνη σου ως αµπελος ευχηνουσα εν τοις

κλιτεσι της οικιας σου οι υιοι σου ως νεοφυτα

ελαιων κυκλω της τραπεζης σου

4. ιδου ουτως ευλογηχησεται ανχρωπος ο ϕο-

ϐουµενος τον κυριον

5. ευλογησαι σε κυριος εκ σιων και ιδοις τα

αγαχα ιερουσαληµ πασας τας ηµερας της Ϲωης

σου

6. και ιδοις υιους των υιων σου ειρηνη επι τον

ισραηλ

Dostępne przekłady 128 Rozdziału
*O-ps128*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

128 ωδη των αναβαχµων πλεονακις επο-

λεµησαν µε εκ νεοτητος µου ειπατω δη ισραηλ

2. πλεονακις επολεµησαν µε εκ νεοτητος µου

και γαρ ουκ ηδυνηχησαν µοι

3. επι του νωτου µου ετεκταινον οι αµαρτωλοι

εµακρυναν την ανοµιαν αυτων

4. κυριος δικαιος συνεκοψεν αυςενας αµαρ-

τωλων

5. αισςυνχητωσαν και αποστραφητωσαν εις τα

οπισω παντες οι µισουντες σιων
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6. γενηχητωσαν ως ςορτος δωµατων ος προ

του εκσπασχηναι εξηρανχη

7. ου ουκ επληρωσεν την ςειρα αυτου ο χερι-

Ϲων και τον κολπον αυτου ο τα δραγµατα συλ-

λεγων

8. και ουκ ειπαν οι παραγοντες ευλογια κυ-

ϱιου εφ υµας ευλογηκαµεν υµας εν ονοµατι

κυριου

Dostępne przekłady 129 Rozdziału
*O-ps129*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

129 ωδη των αναβαχµων εκ ϐαχεων εκε-

κραξα σε κυριε

2. κυριε εισακουσον της ϕωνης µου γενηχητω

τα ωτα σου προσεςοντα εις την ϕωνην της δεη-

σεως µου

3. εαν ανοµιας παρατηρηση κυριε κυριε τις

υποστησεται

4. οτι παρα σοι ο ιλασµος εστιν

5. ενεκεν του νοµου σου υπεµεινα σε κυριε

υπεµεινεν η ψυςη µου εις τον λογον σου

6. ηλπισεν η ψυςη µου επι τον κυριον απο

ϕυλακης πρωιας µεςρι νυκτος απο ϕυλακης

πρωιας ελπισατω ισραηλ επι τον κυριον

7. οτι παρα τω κυριω το ελεος και πολλη παρ

αυτω λυτρωσις

8. και αυτος λυτρωσεται τον ισραηλ εκ πασων

των ανοµιων αυτου

Dostępne przekłady 130 Rozdziału
*O-ps130*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

130 ωδη των αναβαχµων τω δαυιδ κυριε

ους υψωχη µου η καρδια ουδε εµετεωρισχησαν

οι οφχαλµοι µου ουδε επορευχην εν µεγαλοις

ουδε εν χαυµασιοις υπερ εµε

2. ει µη εταπεινοφρονουν αλλα υψωσα την

ψυςην µου ως το απογεγαλακτισµενον επι την

µητερα αυτου ως ανταποδοσις επι την ψυςην

µου

3. ελπισατω ισραηλ επι τον κυριον απο του

νυν και εως του αιωνος

Dostępne przekłady 131 Rozdziału
*O-ps131*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

131 ωδη των αναβαχµων µνησχητι κυριε

του δαυιδ και πασης της πραυτητος αυτου

2. ως ωµοσεν τω κυριω ηυξατο τω χεω ιακωβ

3. ει εισελευσοµαι εις σκηνωµα οικου µου ει

αναβησοµαι επι κλινης στρωµνης µου

4. ει δωσω υπνον τοις οφχαλµοις µου και τοις

ϐλεφαροις µου νυσταγµον και αναπαυσιν τοις

κροταφοις µου

5. εως ου ευρω τοπον τω κυριω σκηνωµα τω

χεω ιακωβ

6. ιδου ηκουσαµεν αυτην εν εφραχα ευροµεν

αυτην εν τοις πεδιοις του δρυµου

7. εισελευσοµεχα εις τα σκηνωµατα αυτου

προσκυνησοµεν εις τον τοπον ου εστησαν οι πο-

δες αυτου

8. αναστηχι κυριε εις την αναπαυσιν σου συ

και η κιβωτος του αγιασµατος σου

9. οι ιερεις σου ενδυσονται δικαιοσυνην και οι

οσιοι σου αγαλλιασονται

10. ενεκεν δαυιδ του δουλου σου µη απο-

στρεψης το προσωπον του ςριστου σου

11. ωµοσεν κυριος τω δαυιδ αληχειαν και ου

µη αχετησει αυτην εκ καρπου της κοιλιας σου

χησοµαι επι τον χρονον σου

12. εαν ϕυλαξωνται οι υιοι σου την διαχηκην

µου και τα µαρτυρια µου ταυτα α διδαξω αυτους

και οι υιοι αυτων εως του αιωνος καχιουνται επι

του χρονου σου

13. οτι εξελεξατο κυριος την σιων ηρετισατο

αυτην εις κατοικιαν εαυτω

14. αυτη η καταπαυσις µου εις αιωνα αιωνος

ωδε κατοικησω οτι ηρετισαµην αυτην

15. την χηραν αυτης ευλογων ευλογησω τους

πτωςους αυτης ςορτασω αρτων

16. τους ιερεις αυτης ενδυσω σωτηριαν και οι

οσιοι αυτης αγαλλιασει αγαλλιασονται

17. εκει εξανατελω κερας τω δαυιδ ητοιµασα

λυςνον τω ςριστω µου

18. τους εςχρους αυτου ενδυσω αισςυνην επι

δε αυτον εξανχησει το αγιασµα µου
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Dostępne przekłady 132 Rozdziału
*O-ps132*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

132 ωδη των αναβαχµων τω δαυιδ ιδου

δη τι καλον η τι τερπνον αλλ η το κατοικειν

αδελφους επι το αυτο

2. ως µυρον επι κεφαλης το καταβαινον επι

πωγωνα τον πωγωνα τον ααρων το καταβαινον

επι την ωαν του ενδυµατος αυτου

3. ως δροσος αερµων η καταβαινουσα επι τα

ορη σιων οτι εκει ενετειλατο κυριος την ευλο-

γιαν και Ϲωην εως του αιωνος

Dostępne przekłady 133 Rozdziału
*O-ps133*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

133 ωδη των αναβαχµων ιδου δη ευλογε-

ιτε τον κυριον παντες οι δουλοι κυριου οι εστω-

τες εν οικω κυριου εν αυλαις οικου χεου ηµων

2. εν ταις νυξιν επαρατε τας ςειρας υµων εις

τα αγια και ευλογειτε τον κυριον

3. ευλογησει σε κυριος εκ σιων ο ποιησας τον

ουρανον και την γην

Dostępne przekłady 134 Rozdziału
*O-ps134*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

134 αλληλουια αινειτε το ονοµα κυριου

αινειτε δουλοι κυριον

2. οι εστωτες εν οικω κυριου εν αυλαις οικου

χεου ηµων

3. αινειτε τον κυριον οτι αγαχος κυριος ψαλα-

τε τω ονοµατι αυτου οτι καλον

4. οτι τον ιακωβ εξελεξατο εαυτω ο κυριος

ισραηλ εις περιουσιασµον αυτου

5. οτι εγω εγνων οτι µεγας κυριος και ο κυριος

ηµων παρα παντας τους χεους

6. παντα οσα ηχελησεν ο κυριος εποιησεν εν

τω ουρανω και εν τη γη εν ταις χαλασσαις και

εν πασαις ταις αβυσσοις

7. αναγων νεφελας εξ εσςατου της γης αστρα-

πας εις υετον εποιησεν ο εξαγων ανεµους εκ

χησαυρων αυτου

8. ος επαταξεν τα πρωτοτοκα αιγυπτου απο

ανχρωπου εως κτηνους

9. εξαπεστειλεν σηµεια και τερατα εν µεσω

σου αιγυπτε εν ϕαραω και εν πασι τοις δουλοις

αυτου

10. ος επαταξεν εχνη πολλα και απεκτεινεν

ϐασιλεις κραταιους

11. τον σηων ϐασιλεα των αµορραιων και τον

ωγ ϐασιλεα της ϐασαν και πασας τας ϐασιλειας

ςανααν

12. και εδωκεν την γην αυτων κληρονοµιαν

κληρονοµιαν ισραηλ λαω αυτου

13. κυριε το ονοµα σου εις τον αιωνα κυριε το

µνηµοσυνον σου εις γενεαν και γενεαν

14. οτι κρινει κυριος τον λαον αυτου και επι

τοις δουλοις αυτου παρακληχησεται

15. τα ειδωλα των εχνων αργυριον και ςρυ-

σιον εργα ςειρων ανχρωπων

16. στοµα εςουσιν και ου λαλησουσιν οφχαλ-

µους εςουσιν και ουκ οψονται

17. ωτα εςουσιν και ουκ ενωτισχησονται ϱι-

νας εςουσιν και ουκ οσφρανχησονται ςειρας

εςουσιν και ου ψηλαφησουσιν ποδας εςουσιν

και ου περιπατησουσιν ου ϕωνησουσιν εν τω

λαρυγγι αυτων ουδε γαρ εστιν πνευµα εν τω

στοµατι αυτων

18. οµοιοι αυτοις γενοιντο οι ποιουντες αυτα

και παντες οι πεποιχοτες επ αυτοις

19. οικος ισραηλ ευλογησατε τον κυριον

οικος ααρων ευλογησατε τον κυριον

20. οικος λευι ευλογησατε τον κυριον οι ϕο-

ϐουµενοι τον κυριον ευλογησατε τον κυριον

21. ευλογητος κυριος εκ σιων ο κατοικων ιε-

ϱουσαληµ

Dostępne przekłady 135 Rozdziału
*O-ps135*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

135 αλληλουια εξοµολογεισχε τω κυριω

οτι ςρηστος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2. εξοµολογεισχε τω χεω των χεων οτι εις τον

αιωνα το ελεος αυτου

3. εξοµολογεισχε τω κυριω των κυριων οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

4. τω ποιουντι χαυµασια µεγαλα µονω οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου
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5. τω ποιησαντι τους ουρανους εν συνεσει οτι

εις τον αιωνα το ελεος αυτου

6. τω στερεωσαντι την γην επι των υδατων οτι

εις τον αιωνα το ελεος αυτου

7. τω ποιησαντι ϕωτα µεγαλα µονω οτι εις τον

αιωνα το ελεος αυτου

8. τον ηλιον εις εξουσιαν της ηµερας οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

9. την σεληνην και τα αστρα εις εξουσιαν της

νυκτος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

10. τω παταξαντι αιγυπτον συν τοις πρωτοτο-

κοις αυτων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

11. και εξαγαγοντι τον ισραηλ εκ µεσου αυτων

οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

12. εν ςειρι κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω

οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

13. τω καταδιελοντι την ερυχραν χαλασσαν

εις διαιρεσεις οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

14. και διαγαγοντι τον ισραηλ δια µεσου αυ-

της οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

15. και εκτιναξαντι ϕαραω και την δυναµιν

αυτου εις χαλασσαν ερυχραν οτι εις τον αιωνα

το ελεος αυτου

16. τω διαγαγοντι τον λαον αυτου εν τη ερηµω

οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου τω εξαγαγοντι

υδωρ εκ πετρας ακροτοµου οτι εις τον αιωνα το

ελεος αυτου

17. τω παταξαντι ϐασιλεις µεγαλους οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

18. και αποκτειναντι ϐασιλεις κραταιους οτι

εις τον αιωνα το ελεος αυτου

19. τον σηων ϐασιλεα των αµορραιων οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

20. και τον ωγ ϐασιλεα της ϐασαν οτι εις τον

αιωνα το ελεος αυτου

21. και δοντι την γην αυτων κληρονοµιαν οτι

εις τον αιωνα το ελεος αυτου

22. κληρονοµιαν ισραηλ δουλω αυτου οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου

23. οτι εν τη ταπεινωσει ηµων εµνησχη ηµων

ο κυριος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

24. και ελυτρωσατο ηµας εκ των εςχρων ηµων

οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

25. ο διδους τροφην παση σαρκι οτι εις τον

αιωνα το ελεος αυτου

26. εξοµολογεισχε τω χεω του ουρανου οτι εις

τον αιωνα το ελεος αυτου εξοµολογεισχε τω κυ-

ϱιω των κυριων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

Dostępne przekłady 136 Rozdziału
*O-ps136*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

136 τω δαυιδ επι των ποταµων ϐαβυλω-

νος εκει εκαχισαµεν και εκλαυσαµεν εν τω

µνησχηναι ηµας της σιων

2. επι ταις ιτεαις εν µεσω αυτης εκρεµασαµεν

τα οργανα ηµων

3. οτι εκει επηρωτησαν ηµας οι αιςµαλωτευ-

σαντες ηµας λογους ωδων και οι απαγαγοντες

ηµας υµνον ασατε ηµιν εκ των ωδων σιων

4. πως ασωµεν την ωδην κυριου επι γης αλ-

λοτριας

5. εαν επιλαχωµαι σου ιερουσαληµ επιλησχε-

ιη η δεξια µου

6. κολληχειη η γλωσσα µου τω λαρυγγι µου

εαν µη σου µνησχω εαν µη προαναταξωµαι την

ιερουσαληµ εν αρςη της ευφροσυνης µου

7. µνησχητι κυριε των υιων εδωµ την ηµεραν

ιερουσαληµ των λεγοντων εκκενουτε εκκενο-

υτε εως ο χεµελιος εν αυτη

8. χυγατηρ ϐαβυλωνος η ταλαιπωρος µακα-

ϱιος ος ανταποδωσει σοι το ανταποδοµα σου ο

ανταπεδωκας ηµιν

9. µακαριος ος κρατησει και εδαφιει τα νηπια

σου προς την πετραν

Dostępne przekłady 137 Rozdziału
*O-ps137*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

137 τω δαυιδ εξοµολογησοµαι σοι κυριε

εν ολη καρδια µου οτι ηκουσας τα ϱηµατα του

στοµατος µου και εναντιον αγγελων ψαλω σοι

2. προσκυνησω προς ναον αγιον σου και εξο-

µολογησοµαι τω ονοµατι σου επι τω ελεει σου

και τη αληχεια σου οτι εµεγαλυνας επι παν ονο-

µα το λογιον σου

3. εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ταςυ επα-

κουσον µου πολυωρησεις µε εν ψυςη µου εν

δυναµει
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4. εξοµολογησασχωσαν σοι κυριε παντες οι

ϐασιλεις της γης οτι ηκουσαν παντα τα ϱηµατα

του στοµατος σου

5. και ασατωσαν εν ταις οδοις κυριου οτι µε-

γαλη η δοξα κυριου

6. οτι υψηλος κυριος και τα ταπεινα εφορα

και τα υψηλα απο µακροχεν γινωσκει

7. εαν πορευχω εν µεσω χλιψεως Ϲησεις µε

επ οργην εςχρων µου εξετεινας ςειρα σου και

εσωσεν µε η δεξια σου

8. κυριος ανταποδωσει υπερ εµου κυριε το

ελεος σου εις τον αιωνα τα εργα των ςειρων

σου µη παρης

Dostępne przekłady 138 Rozdziału
*O-ps138*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

138 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ κυριε

εδοκιµασας µε και εγνως µε

2. συ εγνως την καχεδραν µου και την εγερ-

σιν µου συ συνηκας τους διαλογισµους µου απο

µακροχεν

3. την τριβον µου και την σςοινον µου συ εξις-

νιασας και πασας τας οδους µου προειδες

4. οτι ουκ εστιν λογος εν γλωσση µου

5. ιδου κυριε συ εγνως παντα τα εσςατα και τα

αρςαια συ επλασας µε και εχηκας επ εµε την

ςειρα σου

6. εχαυµαστωχη η γνωσις σου εξ εµου εκρα-

ταιωχη ου µη δυνωµαι προς αυτην

7. που πορευχω απο του πνευµατος σου και

απο του προσωπου σου που ϕυγω

8. εαν αναβω εις τον ουρανον συ ει εκει εαν

καταβω εις τον αδην παρει

9. εαν αναλαβοιµι τας πτερυγας µου κατ

ορχρον και κατασκηνωσω εις τα εσςατα της χα-

λασσης

10. και γαρ εκει η ςειρ σου οδηγησει µε και

καχεξει µε η δεξια σου

11. και ειπα αρα σκοτος καταπατησει µε και

νυξ ϕωτισµος εν τη τρυφη µου

12. οτι σκοτος ου σκοτισχησεται απο σου και

νυξ ως ηµερα ϕωτισχησεται ως το σκοτος αυτης

ουτως και το ϕως αυτης

13. οτι συ εκτησω τους νεφρους µου κυριε αν-

τελαβου µου εκ γαστρος µητρος µου

14. εξοµολογησοµαι σοι οτι ϕοβερως εχαυµα-

στωχην χαυµασια τα εργα σου και η ψυςη µου

γινωσκει σφοδρα

15. ουκ εκρυβη το οστουν µου απο σου ο επο-

ιησας εν κρυφη και η υποστασις µου εν τοις

κατωτατοις της γης

16. το ακατεργαστον µου ειδοσαν οι οφχαλµοι

σου και επι το ϐιβλιον σου παντες γραφησονται

ηµερας πλασχησονται και ουχεις εν αυτοις

17. εµοι δε λιαν ετιµηχησαν οι ϕιλοι σου ο

χεος λιαν εκραταιωχησαν αι αρςαι αυτων

18. εξαριχµησοµαι αυτους και υπερ αµµον

πληχυνχησονται εξηγερχην και ετι ειµι µετα

σου

19. εαν αποκτεινης αµαρτωλους ο χεος αν-

δρες αιµατων εκκλινατε απ εµου

20. οτι ερεις εις διαλογισµον ληµψονται εις

µαταιοτητα τας πολεις σου

21. ουςι τους µισουντας σε κυριε εµισησα και

επι τοις εςχροις σου εξετηκοµην

22. τελειον µισος εµισουν αυτους εις εςχρους

εγενοντο µοι

23. δοκιµασον µε ο χεος και γνωχι την καρ-

διαν µου ετασον µε και γνωχι τας τριβους µου

24. και ιδε ει οδος ανοµιας εν εµοι και οδηγη-

σον µε εν οδω αιωνια

Dostępne przekłady 139 Rozdziału
*O-ps139*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

139 εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2. εξελου µε κυριε εξ ανχρωπου πονηρου απο

ανδρος αδικου ϱυσαι µε

3. οιτινες ελογισαντο αδικιας εν καρδια ολην

την ηµεραν παρετασσοντο πολεµους

4. ηκονησαν γλωσσαν αυτων ωσει οφεως ιος

ασπιδων υπο τα ςειλη αυτων διαψαλµα

5. ϕυλαξον µε κυριε εκ ςειρος αµαρτωλου απο

ανχρωπων αδικων εξελου µε οιτινες ελογισαν-

το υποσκελισαι τα διαβηµατα µου

6. εκρυψαν υπερηφανοι παγιδα µοι και σςο-

ινια διετειναν παγιδας τοις ποσιν µου εςοµενα

τριβου σκανδαλον εχεντο µοι διαψαλµα
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7. ειπα τω κυριω χεος µου ει συ ενωτισαι κυριε

την ϕωνην της δεησεως µου

8. κυριε κυριε δυναµις της σωτηριας µου επε-

σκιασας επι την κεφαλην µου εν ηµερα πολε-

µου

9. µη παραδως µε κυριε απο της επιχυµιας

µου αµαρτωλω διελογισαντο κατ εµου µη εγ-

καταλιπης µε µηποτε υψωχωσιν διαψαλµα

10. η κεφαλη του κυκλωµατος αυτων κοπος

των ςειλεων αυτων καλυψει αυτους

11. πεσουνται επ αυτους ανχρακες εν πυρι

καταβαλεις αυτους εν ταλαιπωριαις ου µη υπο-

στωσιν

12. ανηρ γλωσσωδης ου κατευχυνχησεται επι

της γης ανδρα αδικον κακα χηρευσει εις δια-

ϕχοραν

13. εγνων οτι ποιησει κυριος την κρισιν του

πτωςου και την δικην των πενητων

14. πλην δικαιοι εξοµολογησονται τω ονοµατι

σου και κατοικησουσιν ευχεις συν τω προσωπω

σου

Dostępne przekłady 140 Rozdziału
*O-ps140*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

140 ψαλµος τω δαυιδ κυριε εκεκραξα

προς σε εισακουσον µου προσςες τη ϕωνη της

δεησεως µου εν τω κεκραγεναι µε προς σε

2. κατευχυνχητω η προσευςη µου ως χυµια-

µα ενωπιον σου επαρσις των ςειρων µου χυσια

εσπερινη

3. χου κυριε ϕυλακην τω στοµατι µου και χυ-

ϱαν περιοςης περι τα ςειλη µου

4. µη εκκλινης την καρδιαν µου εις λογο-

υς πονηριας του προφασιζεσχαι προφασεις εν

αµαρτιαις συν ανχρωποις εργαζοµενοις ανο-

µιαν και ου µη συνδυασω µετα των εκλεκτων

αυτων

5. παιδευσει µε δικαιος εν ελεει και ελεγξει

µε ελαιον δε αµαρτωλου µη λιπανατω την κε-

ϕαλην µου οτι ετι και η προσευςη µου εν ταις

ευδοκιαις αυτων

6. κατεποχησαν εςοµενα πετρας οι κριται αυ-

των ακουσονται τα ϱηµατα µου οτι ηδυνχησαν

7. ωσει παςος γης διερραγη επι της γης διε-

σκορπισχη τα οστα ηµων παρα τον αδην

8. οτι προς σε κυριε κυριε οι οφχαλµοι µου επι

σε ηλπισα µη αντανελης την ψυςην µου

9. ϕυλαξον µε απο παγιδος ης συνεστησαντο

µοι και απο σκανδαλων των εργαζοµενων την

ανοµιαν

10. πεσουνται εν αµφιβληστρω αυτου αµαρ-

τωλοι κατα µονας ειµι εγω εως ου αν παρελχω

Dostępne przekłady 141 Rozdziału
*O-ps141*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

141 συνεσεως τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον

εν τω σπηλαιω προσευςη

2. ϕωνη µου προς κυριον εκεκραξα ϕωνη µου

προς κυριον εδεηχην

3. εκςεω εναντιον αυτου την δεησιν µου την

χλιψιν µου ενωπιον αυτου απαγγελω

4. εν τω εκλειπειν εξ εµου το πνευµα µου και

συ εγνως τας τριβους µου εν οδω ταυτη η επο-

ϱευοµην εκρυψαν παγιδα µοι

5. κατενοουν εις τα δεξια και επεβλεπον οτι

ουκ ην ο επιγινωσκων µε απωλετο ϕυγη απ

εµου και ουκ εστιν ο εκζητων την ψυςην µου

6. εκεκραξα προς σε κυριε ειπα συ ει η ελπις

µου µερις µου εν γη Ϲωντων

7. προσςες προς την δεησιν µου οτι εταπειν-

ωχην σφοδρα ϱυσαι µε εκ των καταδιωκοντων

µε οτι εκραταιωχησαν υπερ εµε

8. εξαγαγε εκ ϕυλακης την ψυςην µου του εξο-

µολογησασχαι τω ονοµατι σου κυριε εµε υποµε-

νουσιν δικαιοι εως ου ανταποδως µοι

Dostępne przekłady 142 Rozdziału
*O-ps142*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

142 ψαλµος τω δαυιδ οτε αυτον ο υιος κα-

ταδιωκει κυριε εισακουσον της προσευςης µου

ενωτισαι την δεησιν µου εν τη αληχεια σου επα-

κουσον µου εν τη δικαιοσυνη σου

2. και µη εισελχης εις κρισιν µετα του δουλου

σου οτι ου δικαιωχησεται ενωπιον σου πας Ϲων

3. οτι κατεδιωξεν ο εςχρος την ψυςην µου ετα-

πεινωσεν εις γην την Ϲωην µου εκαχισεν µε εν

σκοτεινοις ως νεκρους αιωνος
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4. και ηκηδιασεν επ εµε το πνευµα µου εν εµοι

εταραςχη η καρδια µου

5. εµνησχην ηµερων αρςαιων και εµελετησα

εν πασι τοις εργοις σου εν ποιηµασιν των ςειρων

σου εµελετων

6. διεπετασα τας ςειρας µου προς σε η ψυςη

µου ως γη ανυδρος σοι διαψαλµα

7. ταςυ εισακουσον µου κυριε εξελιπεν το

πνευµα µου µη αποστρεψης το προσωπον σου

απ εµου και οµοιωχησοµαι τοις καταβαινουσιν

εις λακκον

8. ακουστον ποιησον µοι το πρωι το ελεος σου

οτι επι σοι ηλπισα γνωρισον µοι κυριε οδον εν

η πορευσοµαι οτι προς σε ηρα την ψυςην µου

9. εξελου µε εκ των εςχρων µου κυριε οτι προς

σε κατεφυγον

10. διδαξον µε του ποιειν το χεληµα σου οτι συ

ει ο χεος µου το πνευµα σου το αγαχον οδηγησει

µε εν γη ευχεια

11. ενεκα του ονοµατος σου κυριε Ϲησεις µε

εν τη δικαιοσυνη σου εξαξεις εκ χλιψεως την

ψυςην µου

12. και εν τω ελεει σου εξολεχρευσεις τους

εςχρους µου και απολεις παντας τους χλιβον-

τας την ψυςην µου οτι δουλος σου ειµι εγω

Dostępne przekłady 143 Rozdziału
*O-ps143*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

143 τω δαυιδ προς τον γολιαδ ευλογητος

κυριος ο χεος µου ο διδασκων τας ςειρας µου

εις παραταξιν τους δακτυλους µου εις πολεµον

2. ελεος µου και καταφυγη µου αντιληµπτωρ

µου και ϱυστης µου υπερασπιστης µου και επ

αυτω ηλπισα ο υποτασσων τον λαον µου υπ εµε

3. κυριε τι εστιν ανχρωπος οτι εγνωσχης αυτω

η υιος ανχρωπου οτι λογιζη αυτον

4. ανχρωπος µαταιοτητι ωµοιωχη αι ηµεραι

αυτου ωσει σκια παραγουσιν

5. κυριε κλινον ουρανους σου και καταβηχι

αψαι των ορεων και καπνισχησονται

6. αστραψον αστραπην και σκορπιεις αυτους

εξαποστειλον τα ϐελη σου και συνταραξεις αυ-

τους

7. εξαποστειλον την ςειρα σου εξ υψους εξε-

λου µε και ϱυσαι µε εξ υδατων πολλων εκ ςε-

ιρος υιων αλλοτριων

8. ων το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα και η

δεξια αυτων δεξια αδικιας

9. ο χεος ωδην καινην ασοµαι σοι εν ψαλτη-

ϱιω δεκαςορδω ψαλω σοι

10. τω διδοντι την σωτηριαν τοις ϐασιλευσιν

τω λυτρουµενω δαυιδ τον δουλον αυτου εκ ϱοµ-

ϕαιας πονηρας

11. ϱυσαι µε και εξελου µε εκ ςειρος υιων

αλλοτριων ων το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα

και η δεξια αυτων δεξια αδικιας

12. ων οι υιοι ως νεοφυτα ηδρυµµενα εν τη

νεοτητι αυτων αι χυγατερες αυτων κεκαλλωπι-

σµεναι περικεκοσµηµεναι ως οµοιωµα ναου

13. τα ταµιεια αυτων πληρη εξερευγοµενα εκ

τουτου εις τουτο τα προβατα αυτων πολυτοκα

πληχυνοντα εν ταις εξοδοις αυτων

14. οι ϐοες αυτων παςεις ουκ εστιν καταπτω-

µα ϕραγµου ουδε διεξοδος ουδε κραυγη εν ταις

πλατειαις αυτων

15. εµακαρισαν τον λαον ω ταυτα εστιν µα-

καριος ο λαος ου κυριος ο χεος αυτου

Dostępne przekłady 144 Rozdziału
*O-ps144*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

144 αινεσις τω δαυιδ υψωσω σε ο χεος µου

ο ϐασιλευς µου και ευλογησω το ονοµα σου εις

τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

2. καχ εκαστην ηµεραν ευλογησω σε και

αινεσω το ονοµα σου εις τον αιωνα και εις τον

αιωνα του αιωνος

3. µεγας κυριος και αινετος σφοδρα και της

µεγαλωσυνης αυτου ουκ εστιν περας

4. γενεα και γενεα επαινεσει τα εργα σου και

την δυναµιν σου απαγγελουσιν

5. την µεγαλοπρεπειαν της δοξης της αγιω-

συνης σου λαλησουσιν και τα χαυµασια σου

διηγησονται

6. και την δυναµιν των ϕοβερων σου ερουσιν

και την µεγαλωσυνην σου διηγησονται

7. µνηµην του πληχους της ςρηστοτητος σου

εξερευξονται και τη δικαιοσυνη σου αγαλλια-

σονται
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8. οικτιρµων και ελεηµων ο κυριος µακροχυ-

µος και πολυελεος

9. ςρηστος κυριος τοις συµπασιν και οι οικτιρ-

µοι αυτου επι παντα τα εργα αυτου

10. εξοµολογησασχωσαν σοι κυριε παντα τα

εργα σου και οι οσιοι σου ευλογησατωσαν σε

11. δοξαν της ϐασιλειας σου ερουσιν και την

δυναστειαν σου λαλησουσιν

12. του γνωρισαι τοις υιοις των ανχρωπων την

δυναστειαν σου και την δοξαν της µεγαλοπρε-

πειας της ϐασιλειας σου

13. πιστος κυριος εν τοις λογοις αυτου και

οσιος εν πασι τοις εργοις αυτου

14. υποστηριζει κυριος παντας τους καταπιπ-

τοντας και ανορχοι παντας τους κατερραγµενο-

υς

15. οι οφχαλµοι παντων εις σε ελπιζουσιν και

συ διδως την τροφην αυτων εν ευκαιρια

16. ανοιγεις συ την ςειρα σου και εµπιπλας

παν Ϲωον ευδοκιας

17. δικαιος κυριος εν πασαις ταις οδοις αυτου

και οσιος εν πασιν τοις εργοις αυτου

18. εγγυς κυριος πασιν τοις επικαλουµενοις

αυτον πασι τοις επικαλουµενοις αυτον εν αλ-

ηχεια

19. χεληµα των ϕοβουµενων αυτον ποιησει

και της δεησεως αυτων επακουσεται και σωσει

αυτους

20. ϕυλασσει κυριος παντας τους αγαπωντας

αυτον και παντας τους αµαρτωλους εξολεχρευ-

σει

21. αινεσιν κυριου λαλησει το στοµα µου και

ευλογειτω πασα σαρξ το ονοµα το αγιον αυτου

εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

Dostępne przekłady 145 Rozdziału
*O-ps145*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

145 αλληλουια αγγαιου και Ϲαςαριου

αινει η ψυςη µου τον κυριον

2. αινεσω κυριον εν Ϲωη µου ψαλω τω χεω

µου εως υπαρςω

3. µη πεποιχατε επ αρςοντας και εφ υιους

ανχρωπων οις ουκ εστιν σωτηρια

4. εξελευσεται το πνευµα αυτου και επιστρεψ-

ει εις την γην αυτου εν εκεινη τη ηµερα απολο-

υνται παντες οι διαλογισµοι αυτων

5. µακαριος ου ο χεος ιακωβ ϐοηχος η ελπις

αυτου επι κυριον τον χεον αυτου

6. τον ποιησαντα τον ουρανον και την γην την

χαλασσαν και παντα τα εν αυτοις τον ϕυλασ-

σοντα αληχειαν εις τον αιωνα

7. ποιουντα κριµα τοις αδικουµενοις διδοντα

τροφην τοις πεινωσιν κυριος λυει πεπεδηµενο-

υς

8. κυριος ανορχοι κατερραγµενους κυριος σο-

ϕοι τυφλους κυριος αγαπα δικαιους

9. κυριος ϕυλασσει τους προσηλυτους ορφα-

νον και ςηραν αναληµψεται και οδον αµαρ-

τωλων αφανιει

10. ϐασιλευσει κυριος εις τον αιωνα ο χεος

σου σιων εις γενεαν και γενεαν

Dostępne przekłady 146 Rozdziału
*O-ps146*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

146 αλληλουια αγγαιου και Ϲαςαριου

αινειτε τον κυριον οτι αγαχον ψαλµος τω χεω

ηµων ηδυνχειη αινεσις

2. οικοδοµων ιερουσαληµ ο κυριος και τας

διασπορας του ισραηλ επισυναξει

3. ο ιωµενος τους συντετριµµενους την καρ-

διαν και δεσµευων τα συντριµµατα αυτων

4. ο αριχµων πληχη αστρων και πασιν αυτοις

ονοµατα καλων

5. µεγας ο κυριος ηµων και µεγαλη η ισςυς

αυτου και της συνεσεως αυτου ουκ εστιν αρι-

χµος

6. αναλαµβανων πραεις ο κυριος ταπεινων δε

αµαρτωλους εως της γης

7. εξαρξατε τω κυριω εν εξοµολογησει ψαλατε

τω χεω ηµων εν κιχαρα

8. τω περιβαλλοντι τον ουρανον εν νεφελαις

τω ετοιµαζοντι τη γη υετον τω εξανατελλοντι εν

ορεσι ςορτον και ςλοην τη δουλεια των ανχρω-

πων

9. διδοντι τοις κτηνεσι τροφην αυτων και το-

ις νεοσσοις των κορακων τοις επικαλουµενοις

αυτον
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10. ουκ εν τη δυναστεια του ιππου χελησει

ουδε εν ταις κνηµαις του ανδρος ευδοκει

11. ευδοκει κυριος εν τοις ϕοβουµενοις αυτον

και εν τοις ελπιζουσιν επι το ελεος αυτου

Dostępne przekłady 147 Rozdziału
*O-ps147*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

147 αλληλουια αγγαιου και Ϲαςαριου

επαινει ιερουσαληµ τον κυριον αινει τον χεον

σου σιων

2. οτι ενισςυσεν τους µοςλους των πυλων σου

ευλογησεν τους υιους σου εν σοι

3. ο τιχεις τα ορια σου ειρηνην και στεαρ πυ-

ϱου εµπιπλων σε

4. ο αποστελλων το λογιον αυτου τη γη εως

ταςους δραµειται ο λογος αυτου

5. του διδοντος ςιονα ωσει εριον οµιςλην ωσει

σποδον πασσοντος

6. ϐαλλοντος κρυσταλλον αυτου ωσει ψωµο-

υς κατα προσωπον ψυςους αυτου τις υποστησε-

ται

7. αποστελει τον λογον αυτου και τηξει αυτα

πνευσει το πνευµα αυτου και ϱυησεται υδατα

8. απαγγελλων τον λογον αυτου τω ιακωβ δι-

καιωµατα και κριµατα αυτου τω ισραηλ

9. ουκ εποιησεν ουτως παντι εχνει και τα κρι-

µατα αυτου ουκ εδηλωσεν αυτοις

Dostępne przekłady 148 Rozdziału
*O-ps148*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

148 αλληλουια αγγαιου και Ϲαςαριου

αινειτε τον κυριον εκ των ουρανων αινειτε αυ-

τον εν τοις υψιστοις

2. αινειτε αυτον παντες οι αγγελοι αυτου αινε-

ιτε αυτον πασαι αι δυναµεις αυτου

3. αινειτε αυτον ηλιος και σεληνη αινειτε αυ-

τον παντα τα αστρα και το ϕως

4. αινειτε αυτον οι ουρανοι των ουρανων και

το υδωρ το υπερανω των ουρανων

5. αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι αυτος

ειπεν και εγενηχησαν αυτος ενετειλατο και εκ-

τισχησαν

6. εστησεν αυτα εις τον αιωνα και εις τον αιω-

να του αιωνος προσταγµα εχετο και ου παρε-

λευσεται

7. αινειτε τον κυριον εκ της γης δρακοντες και

πασαι αβυσσοι

8. πυρ ςαλαζα ςιων κρυσταλλος πνευµα κα-

ταιγιδος τα ποιουντα τον λογον αυτου

9. τα ορη και παντες οι ϐουνοι ξυλα καρπο-

ϕορα και πασαι κεδροι

10. τα χηρια και παντα τα κτηνη ερπετα και

πετεινα πτερωτα

11. ϐασιλεις της γης και παντες λαοι αρςοντες

και παντες κριται γης

12. νεανισκοι και παρχενοι πρεσβυται µετα

νεωτερων

13. αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι υψωχη

το ονοµα αυτου µονου η εξοµολογησις αυτου

επι γης και ουρανου

14. και υψωσει κερας λαου αυτου υµνος πασι

τοις οσιοις αυτου τοις υιοις ισραηλ λαω εγγιζον-

τι αυτω

Dostępne przekłady 149 Rozdziału
*O-ps149*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

149 αλληλουια ασατε τω κυριω ασµα κα-

ινον η αινεσις αυτου εν εκκλησια οσιων

2. ευφρανχητω ισραηλ επι τω ποιησαντι αυτον

και υιοι σιων αγαλλιασχωσαν επι τω ϐασιλει

αυτων

3. αινεσατωσαν το ονοµα αυτου εν ςορω εν

τυµπανω και ψαλτηριω ψαλατωσαν αυτω

4. οτι ευδοκει κυριος εν λαω αυτου και υψωσει

πραεις εν σωτηρια

5. καυςησονται οσιοι εν δοξη και αγαλλιασον-

ται επι των κοιτων αυτων

6. αι υψωσεις του χεου εν τω λαρυγγι αυτων

και ϱοµφαιαι διστοµοι εν ταις ςερσιν αυτων

7. του ποιησαι εκδικησιν εν τοις εχνεσιν ελεγ-

µους εν τοις λαοις

8. του δησαι τους ϐασιλεις αυτων εν πεδαις

και τους ενδοξους αυτων εν ςειροπεδαις σιδη-

ϱαις

9. του ποιησαι εν αυτοις κριµα εγγραπτον δοξα

αυτη εστιν πασι τοις οσιοις αυτου
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Dostępne przekłady 150 Rozdziału
*O-ps150*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

150 αλληλουια αινειτε τον χεον εν τοις

αγιοις αυτου αινειτε αυτον εν στερεωµατι δυνα-

µεως αυτου

2. αινειτε αυτον επι ταις δυναστειαις αυτου

αινειτε αυτον κατα το πληχος της µεγαλωσυνης

αυτου

3. αινειτε αυτον εν ηςω σαλπιγγος αινειτε αυ-

τον εν ψαλτηριω και κιχαρα

4. αινειτε αυτον εν τυµπανω και ςορω αινειτε

αυτον εν ςορδαις και οργανω

5. αινειτε αυτον εν κυµβαλοις ευηςοις αινειτε

αυτον εν κυµβαλοις αλαλαγµου

6. πασα πνοη αινεσατω τον κυριον αλληλουια
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Księga Przypowieści Salomona L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-prz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 παροιµιαι σαλωµωντος υιου δαυιδ ος εβα-

σιλευσεν εν ισραηλ

2. γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τε λο-

γους ϕρονησεως

3. δεξασχαι τε στροφας λογων νοησαι τε δι-

καιοσυνην αληχη και κριµα κατευχυνειν

4. ινα δω ακακοις πανουργιαν παιδι δε νεω

αισχησιν τε και εννοιαν

5. τωνδε γαρ ακουσας σοφος σοφωτερος εσται

ο δε νοηµων κυβερνησιν κτησεται

6. νοησει τε παραβολην και σκοτεινον λογον

ϱησεις τε σοφων και αινιγµατα

7. αρςη σοφιας ϕοβος χεου συνεσις δε αγαχη

πασι τοις ποιουσιν αυτην ευσεβεια δε εις χεον

αρςη αισχησεως σοφιαν δε και παιδειαν ασεβε-

ις εξουχενησουσιν

8. ακουε υιε παιδειαν πατρος σου και µη

απωση χεσµους µητρος σου

9. στεφανον γαρ ςαριτων δεξη ση κορυφη και

κλοιον ςρυσεον περι σω τραςηλω

10. υιε µη σε πλανησωσιν ανδρες ασεβεις

µηδε ϐουληχης εαν παρακαλεσωσι σε λεγον-

τες

11. ελχε µεχ ηµων κοινωνησον αιµατος

κρυψωµεν δε εις γην ανδρα δικαιον αδικως

12. καταπιωµεν δε αυτον ωσπερ αδης Ϲωντα

και αρωµεν αυτου την µνηµην εκ γης

13. την κτησιν αυτου την πολυτελη κα-

ταλαβωµεχα πλησωµεν δε οικους ηµετερους

σκυλων

14. τον δε σον κληρον ϐαλε εν ηµιν κοινον δε

ϐαλλαντιον κτησωµεχα παντες και µαρσιππιον

εν γενηχητω ηµιν

15. µη πορευχης εν οδω µετ αυτων εκκλινον

δε τον ποδα σου εκ των τριβων αυτων

16. οι γαρ ποδες αυτων εις κακιαν τρεςουσιν

και ταςινοι του εκςεαι αιµα

17. ου γαρ αδικως εκτεινεται δικτυα πτερωτοις

18. αυτοι γαρ οι ϕονου µετεςοντες χησαυρι-

Ϲουσιν εαυτοις κακα η δε καταστροφη ανδρων

παρανοµων κακη

19. αυται αι οδοι εισιν παντων των συντελουν-

των τα ανοµα τη γαρ ασεβεια την εαυτων ψυςην

αφαιρουνται

20. σοφια εν εξοδοις υµνειται εν δε πλατειαις

παρρησιαν αγει

21. επ ακρων δε τειςεων κηρυσσεται επι δε

πυλαις δυναστων παρεδρευει επι δε πυλαις πο-

λεως χαρρουσα λεγει

22. οσον αν ςρονον ακακοι εςωνται της δι-

καιοσυνης ουκ αισςυνχησονται οι δε αφρονες

της υβρεως οντες επιχυµηται ασεβεις γενοµενοι

εµισησαν αισχησιν

23. και υπευχυνοι εγενοντο ελεγςοις ιδου

προησοµαι υµιν εµης πνοης ϱησιν διδαξω δε

υµας τον εµον λογον

24. επειδη εκαλουν και ους υπηκουσατε και

εξετεινον λογους και ου προσειςετε

25. αλλα ακυρους εποιειτε εµας ϐουλας τοις

δε εµοις ελεγςοις ηπειχησατε

26. τοιγαρουν καγω τη υµετερα απωλεια επι-

γελασοµαι καταςαρουµαι δε ηνικα αν ερςηται

υµιν ολεχρος

27. και ως αν αφικηται υµιν αφνω χορυβος η

δε καταστροφη οµοιως καταιγιδι παρη και οταν

ερςηται υµιν χλιψις και πολιορκια η οταν ερςη-

ται υµιν ολεχρος

28. εσται γαρ οταν επικαλεσησχε µε εγω δε

ουκ εισακουσοµαι υµων Ϲητησουσιν µε κακοι

και ους ευρησουσιν

29. εµισησαν γαρ σοφιαν τον δε ϕοβον του

κυριου ου προειλαντο

30. ουδε ηχελον εµαις προσεςειν ϐουλαις

εµυκτηριζον δε εµους ελεγςους

31. τοιγαρουν εδονται της εαυτων οδου τους

καρπους και της εαυτων ασεβειας πλησχησον-

ται

32. ανχ ων γαρ ηδικουν νηπιους ϕονευχησον-

ται και εξετασµος ασεβεις ολει

33. ο δε εµου ακουων κατασκηνωσει επ ελπιδι

και ησυςασει αφοβως απο παντος κακου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-prz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 υιε εαν δεξαµενος ϱησιν εµης εντολης

κρυψης παρα σεαυτω
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2. υπακουσεται σοφιας το ους σου και παρα-

ϐαλεις καρδιαν σου εις συνεσιν παραβαλεις δε

αυτην επι νουχετησιν τω υιω σου

3. εαν γαρ την σοφιαν επικαλεση και τη συ-

νεσει δως ϕωνην σου την δε αισχησιν Ϲητησης

µεγαλη τη ϕωνη

4. και εαν Ϲητησης αυτην ως αργυριον και ως

χησαυρους εξερευνησης αυτην

5. τοτε συνησεις ϕοβον κυριου και επιγνωσιν

χεου ευρησεις

6. οτι κυριος διδωσιν σοφιαν και απο προσω-

που αυτου γνωσις και συνεσις

7. και χησαυριζει τοις κατορχουσι σωτηριαν

υπερασπιει την πορειαν αυτων

8. του ϕυλαξαι οδους δικαιωµατων και οδον

ευλαβουµενων αυτον διαφυλαξει

9. τοτε συνησεις δικαιοσυνην και κριµα και

κατορχωσεις παντας αξονας αγαχους

10. εαν γαρ ελχη η σοφια εις σην διανοιαν η

δε αισχησις τη ση ψυςη καλη ειναι δοξη

11. ϐουλη καλη ϕυλαξει σε εννοια δε οσια

τηρησει σε

12. ινα ϱυσηται σε απο οδου κακης και απο

ανδρος λαλουντος µηδεν πιστον

13. ω οι εγκαταλειποντες οδους ευχειας του

πορευεσχαι εν οδοις σκοτους

14. οι ευφραινοµενοι επι κακοις και ςαιροντες

επι διαστροφη κακη

15. ων αι τριβοι σκολιαι και καµπυλαι αι τρο-

ςιαι αυτων

16. του µακραν σε ποιησαι απο οδου ευχειας

και αλλοτριον της δικαιας γνωµης

17. υιε µη σε καταλαβη κακη ϐουλη η απο-

λειπουσα διδασκαλιαν νεοτητος και διαχηκην

χειαν επιλελησµενη

18. εχετο γαρ παρα τω χανατω τον οικον αυ-

της και παρα τω αδη µετα των γηγενων τους

αξονας αυτης

19. παντες οι πορευοµενοι εν αυτη ουκ ανα-

στρεψουσιν ουδε µη καταλαβωσιν τριβους ευ-

χειας ου γαρ καταλαµβανονται υπο ενιαυτων

Ϲωης

20. ει γαρ επορευοντο τριβους αγαχας ευρο-

σαν αν τριβους δικαιοσυνης λειους

21. ςρηστοι εσονται οικητορες γης ακακοι

δε υπολειφχησονται εν αυτη οτι ευχεις κατα-

σκηνωσουσι γην και οσιοι υπολειφχησονται εν

αυτη

22. οδοι ασεβων εκ γης ολουνται οι δε παρα-

νοµοι εξωσχησονται απ αυτης

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-prz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 υιε εµων νοµιµων µη επιλανχανου τα δε

ϱηµατα µου τηρειτω ση καρδια

2. µηκος γαρ ϐιου και ετη Ϲωης και ειρηνην

προσχησουσιν σοι

3. ελεηµοσυναι και πιστεις µη εκλιπετωσαν σε

αφαψαι δε αυτας επι σω τραςηλω και ευρησεις

ςαριν

4. και προνοου καλα ενωπιον κυριου και

ανχρωπων

5. ισχι πεποιχως εν ολη καρδια επι χεω επι δε

ση σοφια µη επαιρου

6. εν πασαις οδοις σου γνωριζε αυτην ινα

ορχοτοµη τας οδους σου ο δε πους σου ου µη

προσκοπτη

7. µη ισχι ϕρονιµος παρα σεαυτω ϕοβου δε τον

χεον και εκκλινε απο παντος κακου

8. τοτε ιασις εσται τω σωµατι σου και επιµελεια

τοις οστεοις σου

9. τιµα τον κυριον απο σων δικαιων πονων και

απαρςου αυτω απο σων καρπων δικαιοσυνης

10. ινα πιµπληται τα ταµιεια σου πλησµονης

σιτου οινω δε αι ληνοι σου εκβλυζωσιν

11. υιε µη ολιγωρει παιδειας κυριου µηδε

εκλυου υπ αυτου ελεγςοµενος

12. ον γαρ αγαπα κυριος παιδευει µαστιγοι δε

παντα υιον ον παραδεςεται

13. µακαριος ανχρωπος ος ευρεν σοφιαν και

χνητος ος ειδεν ϕρονησιν

14. κρειττον γαρ αυτην εµπορευεσχαι η ςρυ-

σιου και αργυριου χησαυρους

15. τιµιωτερα δε εστιν λιχων πολυτελων ουκ

αντιταξεται αυτη ουδεν πονηρον ευγνωστος εσ-

τιν πασιν τοις εγγιζουσιν αυτη παν δε τιµιον ουκ

αξιον αυτης εστιν
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16. εκ του στοµατος αυτης εκπορευεται δικα-

ιοσυνη νοµον δε και ελεον επι γλωσσης ϕορει

17. αι οδοι αυτης οδοι καλαι και παντες οι

τριβοι αυτης εν ειρηνη

18. ξυλον Ϲωης εστι πασι τοις αντεςοµενοις

αυτης και τοις επερειδοµενοις επ αυτην ως επι

κυριον ασφαλης

19. ο χεος τη σοφια εχεµελιωσεν την γην ητο-

ιµασεν δε ουρανους εν ϕρονησει

20. εν αισχησει αβυσσοι ερραγησαν νεφη δε

ερρυησαν δροσους

21. υιε µη παραρρυης τηρησον δε εµην ϐο-

υλην και εννοιαν

22. εσται δε ιασις ταις σαρξι σου και επιµελεια

τοις σοις οστεοις

23. ινα πορευη πεποιχως εν ειρηνη πασας τας

οδους σου ο δε πους σου ου µη προσκοψη

24. εαν γαρ καχη αφοβος εση εαν δε καχευ-

δης ηδεως υπνωσεις

25. και ου ϕοβηχηση πτοησιν επελχουσαν

ουδε ορµας ασεβων επερςοµενας

26. ο γαρ κυριος εσται επι πασων οδων σου

και ερεισει σον ποδα ινα µη σαλευχης

27. µη αποσςη ευ ποιειν ενδεη ηνικα αν εςη η

ςειρ σου ϐοηχειν

28. µη ειπης επανελχων επανηκε και αυριον

δωσω δυνατου σου οντος ευ ποιειν ου γαρ οιδας

τι τεξεται η επιουσα

29. µη τεκτηνη επι σον ϕιλον κακα παροικο-

υντα και πεποιχοτα επι σοι

30. µη ϕιλεςχρησης προς ανχρωπον µατην µη

τι εις σε εργασηται κακον

31. µη κτηση κακων ανδρων ονειδη µηδε

Ϲηλωσης τας οδους αυτων

32. ακαχαρτος γαρ εναντι κυριου πας παρα-

νοµος εν δε δικαιοις ου συνεδριαζει

33. καταρα χεου εν οικοις ασεβων επαυλεις

δε δικαιων ευλογουνται

34. κυριος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπε-

ινοις δε διδωσιν ςαριν

35. δοξαν σοφοι κληρονοµησουσιν οι δε ασε-

ϐεις υψωσαν ατιµιαν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-prz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 ακουσατε παιδες παιδειαν πατρος και προ-

σεςετε γνωναι εννοιαν

2. δωρον γαρ αγαχον δωρουµαι υµιν τον εµον

νοµον µη εγκαταλιπητε

3. υιος γαρ εγενοµην καγω πατρι υπηκοος και

αγαπωµενος εν προσωπω µητρος

4. οι ελεγον και εδιδασκον µε ερειδετω ο ηµε-

τερος λογος εις σην καρδιαν

5. ϕυλασσε εντολας µη επιλαχη µηδε παριδης

ϱησιν εµου στοµατος

6. µηδε εγκαταλιπης αυτην και ανχεξεται σου

ερασχητι αυτης και τηρησει σε

8. περιςαρακωσον αυτην και υψωσει σε τιµη-

σον αυτην ινα σε περιλαβη

9. ινα δω τη ση κεφαλη στεφανον ςαριτων

στεφανω δε τρυφης υπερασπιση σου

10. ακουε υιε και δεξαι εµους λογους και

πληχυνχησεται ετη Ϲωης σου ινα σοι γενωνται

πολλαι οδοι ϐιου

11. οδους γαρ σοφιας διδασκω σε εµβιβαζω

δε σε τροςιαις ορχαις

12. εαν γαρ πορευη ου συγκλεισχησεται σου

τα διαβηµατα εαν δε τρεςης ου κοπιασεις

13. επιλαβου εµης παιδειας µη αφης αλλα

ϕυλαξον αυτην σεαυτω εις Ϲωην σου

14. οδους ασεβων µη επελχης µηδε Ϲηλωσης

οδους παρανοµων

15. εν ω αν τοπω στρατοπεδευσωσιν µη επε-

λχης εκει εκκλινον δε απ αυτων και παραλλα-

ξον

16. ου γαρ µη υπνωσωσιν εαν µη κακοποιησω-

σιν αφηρηται ο υπνος αυτων και ου κοιµωνται

17. οιδε γαρ σιτουνται σιτα ασεβειας οινω δε

παρανοµω µεχυσκονται

18. αι δε οδοι των δικαιων οµοιως ϕωτι λαµ-

πουσιν προπορευονται και ϕωτιζουσιν εως κα-

τορχωση η ηµερα

19. αι δε οδοι των ασεβων σκοτειναι ουκ οιδα-

σιν πως προσκοπτουσιν

20. υιε εµη ϱησει προσεςε τοις δε εµοις λογοις

παραβαλε σον ους
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21. οπως µη εκλιπωσιν σε αι πηγαι σου ϕυ-

λασσε αυτας εν ση καρδια

22. Ϲωη γαρ εστιν τοις ευρισκουσιν αυτας και

παση σαρκι ιασις

23. παση ϕυλακη τηρει σην καρδιαν εκ γαρ

τουτων εξοδοι Ϲωης

24. περιελε σεαυτου σκολιον στοµα και αδικα

ςειλη µακραν απο σου απωσαι

25. οι οφχαλµοι σου ορχα ϐλεπετωσαν τα δε

ϐλεφαρα σου νευετω δικαια

26. ορχας τροςιας ποιει σοις ποσιν και τας

οδους σου κατευχυνε

27. αυτος δε ορχας ποιησει τας τροςιας σου

τας δε πορειας σου εν ειρηνη προαξει

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-prz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 υιε εµη σοφια προσεςε εµοις δε λογοις πα-

ϱαβαλλε σον ους

2. ινα ϕυλαξης εννοιαν αγαχην αισχησιν δε

εµων ςειλεων εντελλοµαι σοι

3. µη προσεςε ϕαυλη γυναικι µελι γαρ απο-

σταζει απο ςειλεων γυναικος πορνης η προς

καιρον λιπαινει σον ϕαρυγγα

4. υστερον µεντοι πικροτερον ςολης ευρησεις

και ηκονηµενον µαλλον µαςαιρας διστοµου

5. της γαρ αφροσυνης οι ποδες καταγουσιν το-

υς ςρωµενους αυτη µετα χανατου εις τον αδην

τα δε ιςνη αυτης ουκ ερειδεται

6. οδους γαρ Ϲωης ουκ επερςεται σφαλεραι δε

αι τροςιαι αυτης και ουκ ευγνωστοι

7. νυν ουν υιε ακουε µου και µη ακυρους πο-

ιησης εµους λογους

8. µακραν ποιησον απ αυτης σην οδον µη εγ-

γισης προς χυραις οικων αυτης

9. ινα µη προη αλλοις Ϲωην σου και σον ϐιον

ανελεηµοσιν

10. ινα µη πλησχωσιν αλλοτριοι σης ισςυος οι

δε σοι πονοι εις οικους αλλοτριων εισελχωσιν

11. και µεταµεληχηση επ εσςατων ηνικα αν

κατατριβωσιν σαρκες σωµατος σου

12. και ερεις πως εµισησα παιδειαν και ελεγ-

ςους εξεκλινεν η καρδια µου

13. ουκ ηκουον ϕωνην παιδευοντος µε και δι-

δασκοντος µε ουδε παρεβαλλον το ους µου

14. παρ ολιγον εγενοµην εν παντι κακω εν

µεσω εκκλησιας και συναγωγης

15. πινε υδατα απο σων αγγειων και απο σων

ϕρεατων πηγης

16. µη υπερεκςεισχω σοι τα υδατα εκ της σης

πηγης εις δε σας πλατειας διαπορευεσχω τα σα

υδατα

17. εστω σοι µονω υπαρςοντα και µηδεις αλ-

λοτριος µετασςετω σοι

18. η πηγη σου του υδατος εστω σοι ιδια και

συνευφραινου µετα γυναικος της εκ νεοτητος

σου

19. ελαφος ϕιλιας και πωλος σων ςαριτων

οµιλειτω σοι η δε ιδια ηγεισχω σου και συνεστω

σοι εν παντι καιρω εν γαρ τη ταυτης ϕιλια συµ-

περιφεροµενος πολλοστος εση

20. µη πολυς ισχι προς αλλοτριαν µηδε συνε-

ςου αγκαλαις της µη ιδιας

21. ενωπιον γαρ εισιν των του χεου οφχαλµων

οδοι ανδρος εις δε πασας τας τροςιας αυτου

σκοπευει

22. παρανοµιαι ανδρα αγρευουσιν σειραις δε

των εαυτου αµαρτιων εκαστος σφιγγεται

23. ουτος τελευτα µετα απαιδευτων εκ δε

πληχους της εαυτου ϐιοτητος εξερριφη και

απωλετο δι αφροσυνην

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-prz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 υιε εαν εγγυηση σον ϕιλον παραδωσεις σην

ςειρα εςχρω

2. παγις γαρ ισςυρα ανδρι τα ιδια ςειλη και

αλισκεται ςειλεσιν ιδιου στοµατος

3. ποιει υιε α εγω σοι εντελλοµαι και σωζου

ηκεις γαρ εις ςειρας κακων δια σον ϕιλον ιχι

µη εκλυοµενος παροξυνε δε και τον ϕιλον σου

ον ενεγυησω

4. µη δως υπνον σοις οµµασιν µηδε επινυστα-

ξης σοις ϐλεφαροις

5. ινα σωζη ωσπερ δορκας εκ ϐροςων και

ωσπερ ορνεον εκ παγιδος
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6. ιχι προς τον µυρµηκα ω οκνηρε και Ϲηλω-

σον ιδων τας οδους αυτου και γενου εκεινου

σοφωτερος

7. εκεινω γαρ γεωργιου µη υπαρςοντος µηδε

τον αναγκαζοντα εςων µηδε υπο δεσποτην ων

8. καιπερ ουσα τη ϱωµη ασχενης την σοφιαν

τιµησασα προηςχη

9. εως τινος οκνηρε κατακεισαι ποτε δε εξ

υπνου εγερχηση

10. ολιγον µεν υπνοις ολιγον δε καχησαι µι-

κρον δε νυσταζεις ολιγον δε εναγκαλιζη ςερσιν

στηχη

11. εαν δε αοκνος ης ηξει ωσπερ πηγη ο

αµητος σου η δε ενδεια ωσπερ κακος δροµευς

απαυτοµολησει

12. ανηρ αφρων και παρανοµος πορευεται

οδους ουκ αγαχας

13. ο δ αυτος εννευει οφχαλµω σηµαινει δε

ποδι διδασκει δε εννευµασιν δακτυλων

14. διεστραµµενη δε καρδια τεκταινεται κακα

εν παντι καιρω ο τοιουτος ταραςας συνιστησιν

πολει

15. δια τουτο εξαπινης ερςεται η απωλεια αυ-

του διακοπη και συντριβη ανιατος

16. οτι ςαιρει πασιν οις µισει ο κυριος συντρι-

ϐεται δε δι ακαχαρσιαν ψυςης

17. οφχαλµος υβριστου γλωσσα αδικος ςειρες

εκςεουσαι αιµα δικαιου

18. και καρδια τεκταινοµενη λογισµους κα-

κους και ποδες επισπευδοντες κακοποιειν

19. εκκαιει ψευδη µαρτυς αδικος και επιπεµ-

πει κρισεις ανα µεσον αδελφων

20. υιε ϕυλασσε νοµους πατρος σου και µη

απωση χεσµους µητρος σου

21. αφαψαι δε αυτους επι ση ψυςη δια παντος

και εγκλοιωσαι επι σω τραςηλω

22. ηνικα αν περιπατης επαγου αυτην και µε-

τα σου εστω ως δ αν καχευδης ϕυλασσετω σε

ινα εγειροµενω συλλαλη σοι

23. οτι λυςνος εντολη νοµου και ϕως και οδος

Ϲωης ελεγςος και παιδεια

24. του διαφυλασσειν σε απο γυναικος υπαν-

δρου και απο διαβολης γλωσσης αλλοτριας

25. µη σε νικηση καλλους επιχυµια µηδε

αγρευχης σοις οφχαλµοις µηδε συναρπασχης

απο των αυτης ϐλεφαρων

26. τιµη γαρ πορνης οση και ενος αρτου γυνη

δε ανδρων τιµιας ψυςας αγρευει

27. αποδησει τις πυρ εν κολπω τα δε ιµατια

ου κατακαυσει

28. η περιπατησει τις επ ανχρακων πυρος τους

δε ποδας ου κατακαυσει

29. ουτως ο εισελχων προς γυναικα υπανδρον

ουκ αχωωχησεται ουδε πας ο απτοµενος αυτης

30. ου χαυµαστον εαν αλω τις κλεπτων κλεπ-

τει γαρ ινα εµπληση την ψυςην πεινων

31. εαν δε αλω αποτεισει επταπλασια και

παντα τα υπαρςοντα αυτου δους ϱυσεται εαυτον

32. ο δε µοιςος δι ενδειαν ϕρενων απωλειαν

τη ψυςη αυτου περιποιειται

33. οδυνας τε και ατιµιας υποφερει το δε ονε-

ιδος αυτου ουκ εξαλειφχησεται εις τον αιωνα

34. µεστος γαρ Ϲηλου χυµος ανδρος αυτης ου

ϕεισεται εν ηµερα κρισεως

35. ουκ ανταλλαξεται ουδενος λυτρου την

εςχραν ουδε µη διαλυχη πολλων δωρων

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-prz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 υιε τιµα τον κυριον και ισςυσεις πλην δε

αυτου µη ϕοβου αλλον

2. ϕυλαξον εµας εντολας και ϐιωσεις τους δε

εµους λογους ωσπερ κορας οµµατων

3. περιχου δε αυτους σοις δακτυλοις επιγραψ-

ον δε επι το πλατος της καρδιας σου

4. ειπον την σοφιαν σην αδελφην ειναι την δε

ϕρονησιν γνωριµον περιποιησαι σεαυτω

5. ινα σε τηρηση απο γυναικος αλλοτριας και

πονηρας εαν σε λογοις τοις προς ςαριν εµβαλη-

ται

6. απο γαρ χυριδος εκ του οικου αυτης εις τας

πλατειας παρακυπτουσα

7. ον αν ιδη των αφρονων τεκνων νεανιαν εν-

δεη ϕρενων

8. παραπορευοµενον παρα γωνιαν εν διοδοις

οικων αυτης

9. και λαλουντα εν σκοτει εσπερινω ηνικα αν

ησυςια νυκτερινη η και γνοφωδης

10. η δε γυνη συναντα αυτω ειδος εςουσα πορ-

νικον η ποιει νεων εξιπτασχαι καρδιας
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11. ανεπτερωµενη δε εστιν και ασωτος εν οικω

δε ους ησυςαζουσιν οι ποδες αυτης

12. ςρονον γαρ τινα εξω ϱεµβεται ςρονον δε

εν πλατειαις παρα πασαν γωνιαν ενεδρευει

13. ειτα επιλαβοµενη εφιλησεν αυτον αναιδει

δε προσωπω προσειπεν αυτω

14. χυσια ειρηνικη µοι εστιν σηµερον αποδι-

δωµι τας ευςας µου

15. ενεκα τουτου εξηλχον εις συναντησιν σοι

ποχουσα το σον προσωπον ευρηκα σε

16. κειριαις τετακα την κλινην µου αµφιταπο-

ις δε εστρωκα τοις απ αιγυπτου

17. διερραγκα την κοιτην µου κροκω τον δε

οικον µου κινναµωµω

18. ελχε και απολαυσωµεν ϕιλιας εως

ορχρου δευρο και εγκυλισχωµεν ερωτι

19. ου γαρ παρεστιν ο ανηρ µου εν οικω πε-

πορευται δε οδον µακραν

20. ενδεσµον αργυριου λαβων εν ςειρι αυτου

δι ηµερων πολλων επανηξει εις τον οικον αυτου

21. απεπλανησεν δε αυτον πολλη οµιλια ϐρο-

ςοις τε τοις απο ςειλεων εξωκειλεν αυτον

22. ο δε επηκολουχησεν αυτη κεπφωχεις

ωσπερ δε ϐους επι σφαγην αγεται και ωσπερ

κυων επι δεσµους

23. η ως ελαφος τοξευµατι πεπληγως εις το

ηπαρ σπευδει δε ωσπερ ορνεον εις παγιδα ουκ

ειδως οτι περι ψυςης τρεςει

24. νυν ουν υιε ακουε µου και προσεςε ϱηµα-

σιν στοµατος µου

25. µη εκκλινατω εις τας οδους αυτης η καρ-

δια σου

26. πολλους γαρ τρωσασα καταβεβληκεν και

αναριχµητοι εισιν ους πεφονευκεν

27. οδοι αδου ο οικος αυτης καταγουσαι εις

τα ταµιεια του χανατου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-prz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 συ την σοφιαν κηρυξεις ινα ϕρονησις σοι

υπακουση

2. επι γαρ των υψηλων ακρων εστιν ανα µεσον

δε των τριβων εστηκεν

3. παρα γαρ πυλαις δυναστων παρεδρευει εν

δε εισοδοις υµνειται

4. υµας ω ανχρωποι παρακαλω και προιεµαι

εµην ϕωνην υιοις ανχρωπων

5. νοησατε ακακοι πανουργιαν οι δε απαιδευ-

τοι ενχεσχε καρδιαν

6. εισακουσατε µου σεµνα γαρ ερω και ανοισω

απο ςειλεων ορχα

7. οτι αληχειαν µελετησει ο ϕαρυγξ µου εβδε-

λυγµενα δε εναντιον εµου ςειλη ψευδη

8. µετα δικαιοσυνης παντα τα ϱηµατα του στο-

µατος µου ουδεν εν αυτοις σκολιον ουδε στραγ-

γαλωδες

9. παντα ενωπια τοις συνιουσιν και ορχα τοις

ευρισκουσι γνωσιν

10. λαβετε παιδειαν και µη αργυριον και γνω-

σιν υπερ ςρυσιον δεδοκιµασµενον ανχαιρεισχε

δε αισχησιν ςρυσιου καχαρου

11. κρεισσων γαρ σοφια λιχων πολυτελων

παν δε τιµιον ουκ αξιον αυτης εστιν

12. εγω η σοφια κατεσκηνωσα ϐουλην και

γνωσιν και εννοιαν εγω επεκαλεσαµην

13. ϕοβος κυριου µισει αδικιαν υβριν τε και

υπερηφανιαν και οδους πονηρων µεµισηκα δε

εγω διεστραµµενας οδους κακων

14. εµη ϐουλη και ασφαλεια εµη ϕρονησις

εµη δε ισςυς

15. δι εµου ϐασιλεις ϐασιλευουσιν και οι δυ-

νασται γραφουσιν δικαιοσυνην

16. δι εµου µεγιστανες µεγαλυνονται και τυ-

ϱαννοι δι εµου κρατουσι γης

17. εγω τους εµε ϕιλουντας αγαπω οι δε εµε

Ϲητουντες ευρησουσιν

18. πλουτος και δοξα εµοι υπαρςει και κτησις

πολλων και δικαιοσυνη

19. ϐελτιον εµε καρπιζεσχαι υπερ ςρυσιον και

λιχον τιµιον τα δε εµα γενηµατα κρεισσω αργυ-

ϱιου εκλεκτου

20. εν οδοις δικαιοσυνης περιπατω και ανα

µεσον τριβων δικαιωµατος αναστρεφοµαι

21. εαν αναγγειλω υµιν τα καχ ηµεραν γινο-

µενα µνηµονευσω τα εξ αιωνος αριχµησαι

22. κυριος εκτισεν µε αρςην οδων αυτου εις

εργα αυτου

23. προ του αιωνος εχεµελιωσεν µε εν αρςη
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24. προ του την γην ποιησαι και προ του τας

αβυσσους ποιησαι προ του προελχειν τας πηγας

των υδατων

25. προ του ορη εδρασχηναι προ δε παντων

ϐουνων γεννα µε

26. κυριος εποιησεν ςωρας και αοικητους και

ακρα οικουµενα της υπ ουρανον

27. ηνικα ητοιµαζεν τον ουρανον συµπαρηµην

αυτω και οτε αφωριζεν τον εαυτου χρονον επ

ανεµων

28. ηνικα ισςυρα εποιει τα ανω νεφη και ως

ασφαλεις ετιχει πηγας της υπ ουρανον

29. και ισςυρα εποιει τα χεµελια της γης

30. ηµην παρ αυτω αρµοζουσα εγω ηµην η

προσεςαιρεν καχ ηµεραν δε ευφραινοµην εν

προσωπω αυτου εν παντι καιρω

31. οτε ευφραινετο την οικουµενην συντελε-

σας και ενευφραινετο εν υιοις ανχρωπων

32. νυν ουν υιε ακουε µου

34. µακαριος ανηρ ος εισακουσεται µου

και ανχρωπος ος τας εµας οδους ϕυλαξει

αγρυπνων επ εµαις χυραις καχ ηµεραν τηρων

σταχµους εµων εισοδων

35. αι γαρ εξοδοι µου εξοδοι Ϲωης και ετοιµα-

Ϲεται χελησις παρα κυριου

36. οι δε εις εµε αµαρτανοντες ασεβουσιν τας

εαυτων ψυςας και οι µισουντες µε αγαπωσιν

χανατον

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-prz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 η σοφια ωκοδοµησεν εαυτη οικον και υπη-

ϱεισεν στυλους επτα

2. εσφαξεν τα εαυτης χυµατα εκερασεν εις

κρατηρα τον εαυτης οινον και ητοιµασατο την

εαυτης τραπεζαν

3. απεστειλεν τους εαυτης δουλους συγκαλο-

υσα µετα υψηλου κηρυγµατος επι κρατηρα λε-

γουσα

4. ος εστιν αφρων εκκλινατω προς µε και τοις

ενδεεσι ϕρενων ειπεν

5. ελχατε ϕαγετε των εµων αρτων και πιετε

οινον ον εκερασα υµιν

6. απολειπετε αφροσυνην και Ϲησεσχε και

Ϲητησατε ϕρονησιν ινα ϐιωσητε και κατορχω-

σατε εν γνωσει συνεσιν

7. ο παιδευων κακους ληµψεται εαυτω ατιµιαν

ελεγςων δε τον ασεβη µωµησεται εαυτον

8. µη ελεγςε κακους ινα µη µισωσιν σε ελεγςε

σοφον και αγαπησει σε

9. διδου σοφω αφορµην και σοφωτερος εσται

γνωριζε δικαιω και προσχησει του δεςεσχαι

10. το γαρ γνωναι νοµον διανοιας εστιν αγα-

χης

11. τουτω γαρ τω τροπω πολυν Ϲησεις ςρονον

και προστεχησεται σοι ετη Ϲωης σου

12. διαπορευεται δε δι ανυδρου ερηµου και

γην διατεταγµενην εν διψωδεσιν συναγει δε

ςερσιν ακαρπιαν

13. γυνη αφρων και χρασεια ενδεης ψωµου

γινεται η ουκ επισταται αισςυνην

14. εκαχισεν επι χυραις του εαυτης οικου επι

διφρου εµφανως εν πλατειαις

15. προσκαλουµενη τους παριοντας και κα-

τευχυνοντας εν ταις οδοις αυτων

16. ος εστιν υµων αφρονεστατος εκκλινατω

προς µε ενδεεσι δε ϕρονησεως παρακελευοµαι

λεγουσα

17. αρτων κρυφιων ηδεως αψασχε και υδατος

κλοπης γλυκερου

18. ινα πολυν Ϲησης ςρονον προστεχη δε σοι

ετη Ϲωης

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-prz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 υιος σοφος ευφραινει πατερα υιος δε

αφρων λυπη τη µητρι

2. ουκ ωφελησουσιν χησαυροι ανοµους δικα-

ιοσυνη δε ϱυσεται εκ χανατου

3. ου λιµοκτονησει κυριος ψυςην δικαιαν

Ϲωην δε ασεβων ανατρεψει

4. υιος πεπαιδευµενος σοφος εσται τω δε

αφρονι διακονω ςρησεται

5. διεσωχη απο καυµατος υιος νοηµων ανεµο-

ϕχορος δε γινεται εν αµητω υιος παρανοµος

6. ευλογια κυριου επι κεφαλην δικαιου στοµα

δε ασεβων καλυψει πενχος αωρον
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7. µνηµη δικαιων µετ εγκωµιων ονοµα δε ασε-

ϐους σβεννυται

8. σοφος καρδια δεξεται εντολας ο δε αστεγος

ςειλεσιν σκολιαζων υποσκελισχησεται

9. ος πορευεται απλως πορευεται πεποιχως ο

δε διαστρεφων τας οδους αυτου γνωσχησεται

10. ο εννευων οφχαλµοις µετα δολου συναγει

ανδρασι λυπας ο δε ελεγςων µετα παρρησιας

ειρηνοποιει

11. πηγη Ϲωης εν ςειρι δικαιου στοµα δε ασε-

ϐους καλυψει απωλεια

12. µισος εγειρει νεικος παντας δε τους µη

ϕιλονεικουντας καλυπτει ϕιλια

13. ος εκ ςειλεων προφερει σοφιαν ϱαβδω

τυπτει ανδρα ακαρδιον

14. σοφοι κρυψουσιν αισχησιν στοµα δε προ-

πετους εγγιζει συντριβη

15. κτησις πλουσιων πολις οςυρα συντριβη δε

ασεβων πενια

16. εργα δικαιων Ϲωην ποιει καρποι δε ασε-

ϐων αµαρτιας

17. οδους δικαιας Ϲωης ϕυλασσει παιδεια πα-

ιδεια δε ανεξελεγκτος πλαναται

18. καλυπτουσιν εςχραν ςειλη δικαια οι δε

εκφεροντες λοιδοριας αφρονεστατοι εισιν

19. εκ πολυλογιας ουκ εκφευξη αµαρτιαν ϕε-

ιδοµενος δε ςειλεων νοηµων εση

20. αργυρος πεπυρωµενος γλωσσα δικαιου

καρδια δε ασεβους εκλειψει

21. ςειλη δικαιων επισταται υψηλα οι δε

αφρονες εν ενδεια τελευτωσιν

22. ευλογια κυριου επι κεφαλην δικαιου αυτη

πλουτιζει και ου µη προστεχη αυτη λυπη εν

καρδια

23. εν γελωτι αφρων πρασσει κακα η δε σοφια

ανδρι τικτει ϕρονησιν

24. εν απωλεια ασεβης περιφερεται επιχυµια

δε δικαιου δεκτη

25. παραπορευοµενης καταιγιδος αφανιζεται

ασεβης δικαιος δε εκκλινας σωζεται εις τον αιω-

να

26. ωσπερ οµφαξ οδουσι ϐλαβερον και καπ-

νος οµµασιν ουτως παρανοµια τοις ςρωµενοις

αυτην

27. ϕοβος κυριου προστιχησιν ηµερας ετη δε

ασεβων ολιγωχησεται

28. εγςρονιζει δικαιοις ευφροσυνη ελπις δε

ασεβων ολλυται

29. οςυρωµα οσιου ϕοβος κυριου συντριβη δε

τοις εργαζοµενοις κακα

30. δικαιος τον αιωνα ουκ ενδωσει ασεβεις δε

ουκ οικησουσιν γην

31. στοµα δικαιου αποσταζει σοφιαν γλωσσα

δε αδικου εξολειται

32. ςειλη ανδρων δικαιων αποσταζει ςαριτας

στοµα δε ασεβων αποστρεφεται

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-prz11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 Ϲυγοι δολιοι ϐδελυγµα ενωπιον κυριου

σταχµιον δε δικαιον δεκτον αυτω

2. ου εαν εισελχη υβρις εκει και ατιµια στοµα

δε ταπεινων µελετα σοφιαν

3. αποχανων δικαιος ελιπεν µεταµελον προ-

ςειρος δε γινεται και επιςαρτος ασεβων απωλε-

ια

5. δικαιοσυνη αµωµους ορχοτοµει οδους ασε-

ϐεια δε περιπιπτει αδικια

6. δικαιοσυνη ανδρων ορχων ϱυεται αυτους

τη δε απωλεια αυτων αλισκονται παρανοµοι

7. τελευτησαντος ανδρος δικαιου ουκ ολλυται

ελπις το δε καυςηµα των ασεβων ολλυται

8. δικαιος εκ χηρας εκδυνει αντ αυτου δε πα-

ϱαδιδοται ο ασεβης

9. εν στοµατι ασεβων παγις πολιταις αισχησις

δε δικαιων ευοδος

10. εν αγαχοις δικαιων κατωρχωσεν πολις

11. στοµασιν δε ασεβων κατεσκαφη

12. µυκτηριζει πολιτας ενδεης ϕρενων ανηρ

δε ϕρονιµος ησυςιαν αγει

13. ανηρ διγλωσσος αποκαλυπτει ϐουλας εν

συνεδριω πιστος δε πνοη κρυπτει πραγµατα

14. οις µη υπαρςει κυβερνησις πιπτουσιν

ωσπερ ϕυλλα σωτηρια δε υπαρςει εν πολλη

ϐουλη

15. πονηρος κακοποιει οταν συµµειξη δικαιω

µισει δε ηςον ασφαλειας
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16. γυνη ευςαριστος εγειρει ανδρι δοξαν χρο-

νος δε ατιµιας γυνη µισουσα δικαια πλουτου

οκνηροι ενδεεις γινονται οι δε ανδρειοι ερειδον-

ται πλουτω

17. τη ψυςη αυτου αγαχον ποιει ανηρ

ελεηµων εξολλυει δε αυτου σωµα ο ανελεηµων

18. ασεβης ποιει εργα αδικα σπερµα δε δικα-

ιων µισχος αληχειας

19. υιος δικαιος γενναται εις Ϲωην διωγµος δε

ασεβους εις χανατον

20. ϐδελυγµα κυριω διεστραµµεναι οδοι

προσδεκτοι δε αυτω παντες αµωµοι εν ταις οδο-

ις αυτων

21. ςειρι ςειρας εµβαλων αδικως ουκ

ατιµωρητος εσται ο δε σπειρων δικαιοσυνην

ληµψεται µισχον πιστον

22. ωσπερ ενωτιον εν ϱινι υος ουτως γυναικι

κακοφρονι καλλος

23. επιχυµια δικαιων πασα αγαχη ελπις δε

ασεβων απολειται

24. εισιν οι τα ιδια σπειροντες πλειονα ποιο-

υσιν εισιν και οι συναγοντες ελαττονουνται

25. ψυςη ευλογουµενη πασα απλη ανηρ δε

χυµωδης ουκ ευσςηµων

26. ο συνεςων σιτον υπολιποιτο αυτον τοις

εχνεσιν ευλογια δε εις κεφαλην του µεταδιδον-

τος

27. τεκταινοµενος αγαχα Ϲητει ςαριν αγαχην

εκζητουντα δε κακα καταληµψεται αυτον

28. ο πεποιχως επι πλουτω ουτος πεσειται ο

δε αντιλαµβανοµενος δικαιων ουτος ανατελει

29. ο µη συµπεριφεροµενος τω εαυτου οικω

κληρονοµησει ανεµον δουλευσει δε αφρων

ϕρονιµω

30. εκ καρπου δικαιοσυνης ϕυεται δενδρον

Ϲωης αφαιρουνται δε αωροι ψυςαι παρανοµων

31. ει ο µεν δικαιος µολις σωζεται ο ασεβης

και αµαρτωλος που ϕανειται

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-prz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 ο αγαπων παιδειαν αγαπα αισχησιν ο δε

µισων ελεγςους αφρων

2. κρεισσων ο ευρων ςαριν παρα κυριω ανηρ

δε παρανοµος παρασιωπηχησεται

3. ου κατορχωσει ανχρωπος εξ ανοµου αι δε

ϱιζαι των δικαιων ουκ εξαρχησονται

4. γυνη ανδρεια στεφανος τω ανδρι αυτης

ωσπερ δε εν ξυλω σκωληξ ουτως ανδρα απολ-

λυσιν γυνη κακοποιος

5. λογισµοι δικαιων κριµατα κυβερνωσιν δε

ασεβεις δολους

6. λογοι ασεβων δολιοι στοµα δε ορχων ϱυσε-

ται αυτους

7. ου εαν στραφη ασεβης αφανιζεται οικοι δε

δικαιων παραµενουσιν

8. στοµα συνετου εγκωµιαζεται υπο ανδρος

νωχροκαρδιος δε µυκτηριζεται

9. κρεισσων ανηρ εν ατιµια δουλευων εαυτω η

τιµην εαυτω περιτιχεις και προσδεοµενος αρτου

10. δικαιος οικτιρει ψυςας κτηνων αυτου τα

δε σπλαγςνα των ασεβων ανελεηµονα

11. ος εστιν ηδυς εν οινων διατριβαις εν τοις

εαυτου οςυρωµασιν καταλειψει ατιµιαν

12. επιχυµιαι ασεβων κακαι αι δε ϱιζαι των

ευσεβων εν οςυρωµασιν

13. ο ϐλεπων λεια ελεηχησεται ο δε συναν-

των εν πυλαις εκχλιψει ψυςας

14. απο καρπων στοµατος ψυςη ανδρος πλη-

σχησεται αγαχων ανταποδοµα δε ςειλεων αυ-

του δοχησεται αυτω

15. οδοι αφρονων ορχαι ενωπιον αυτων εισα-

κουει δε συµβουλιας σοφος

16. αφρων αυχηµερον εξαγγελλει οργην αυ-

του κρυπτει δε την εαυτου ατιµιαν πανουργος

17. επιδεικνυµενην πιστιν απαγγελλει δικα-

ιος ο δε µαρτυς των αδικων δολιος

18. εισιν οι λεγοντες τιτρωσκουσιν µαςαιρα

γλωσσαι δε σοφων ιωνται

19. ςειλη αληχινα κατορχοι µαρτυριαν µαρ-

τυς δε ταςυς γλωσσαν εςει αδικον

20. δολος εν καρδια τεκταινοµενου κακα οι

δε ϐουλοµενοι ειρηνην ευφρανχησονται

21. ουκ αρεσει τω δικαιω ουδεν αδικον οι δε

ασεβεις πλησχησονται κακων

22. ϐδελυγµα κυριω ςειλη ψευδη ο δε ποιων

πιστεις δεκτος παρ αυτω
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23. ανηρ συνετος χρονος αισχησεως καρδια

δε αφρονων συναντησεται αραις

24. ςειρ εκλεκτων κρατησει ευςερως δολιοι δε

εσονται εις προνοµην

25. ϕοβερος λογος καρδιαν ταρασσει ανδρος

δικαιου αγγελια δε αγαχη ευφραινει αυτον

26. επιγνωµων δικαιος εαυτου ϕιλος εσται αι

δε γνωµαι των ασεβων ανεπιεικεις αµαρτανον-

τας καταδιωξεται κακα η δε οδος των ασεβων

πλανησει αυτους

27. ουκ επιτευξεται δολιος χηρας κτηµα δε

τιµιον ανηρ καχαρος

28. εν οδοις δικαιοσυνης Ϲωη οδοι δε µνησι-

κακων εις χανατον

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-prz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 υιος πανουργος υπηκοος πατρι υιος δε

ανηκοος εν απωλεια

2. απο καρπων δικαιοσυνης ϕαγεται αγαχος

ψυςαι δε παρανοµων ολουνται αωροι

3. ος ϕυλασσει το εαυτου στοµα τηρει την εαυ-

του ψυςην ο δε προπετης ςειλεσιν πτοησει εαυ-

τον

4. εν επιχυµιαις εστιν πας αεργος ςειρες δε

ανδρειων εν επιµελεια

5. λογον αδικον µισει δικαιος ασεβης δε

αισςυνεται και ους εξει παρρησιαν

6. δικαιοσυνη ϕυλασσει ακακους τους δε ασε-

ϐεις ϕαυλους ποιει αµαρτια

7. εισιν οι πλουτιζοντες εαυτους µηδεν εςον-

τες και εισιν οι ταπεινουντες εαυτους εν πολλω

πλουτω

8. λυτρον ανδρος ψυςης ο ιδιος πλουτος πτω-

ςος δε ους υφισταται απειλην

9. ψυςαι δολιαι πλανωνται εν αµαρτιαις δικα-

ιοι δε οικτιρουσιν και ελεωσιν

10. κακος µεχ υβρεως πρασσει κακα οι δε

εαυτων επιγνωµονες σοφοι

11. υπαρξις επισπουδαζοµενη µετα ανοµιας

ελασσων γινεται ο δε συναγων εαυτω µετ ευσε-

ϐειας πληχυνχησεται δικαιος οικτιρει και κιςρα

12. κρεισσων εναρςοµενος ϐοηχων καρδια

του επαγγελλοµενου και εις ελπιδα αγοντος

δενδρον γαρ Ϲωης επιχυµια αγαχη

13. υιω δολιω ουδεν εσται αγαχον οικετη δε

σοφω ευοδοι εσονται πραξεις και κατευχυνχη-

σεται η οδος αυτου

14. νοµος σοφου πηγη Ϲωης ο δε ανους υπο

παγιδος χανειται

15. συνεσις αγαχη διδωσιν ςαριν το δε γνωναι

νοµον διανοιας εστιν αγαχης οδοι δε καταφρο-

νουντων εν απωλεια

16. πας πανουργος πρασσει µετα γνωσεως ο

δε αφρων εξεπετασεν εαυτου κακιαν

17. ϐασιλευς χρασυς εµπεσειται εις κακα αγ-

γελος δε πιστος ϱυσεται αυτον

18. πενιαν και ατιµιαν αφαιρειται παιδεια ο

δε ϕυλασσων ελεγςους δοξασχησεται

19. επιχυµιαι ευσεβων ηδυνουσιν ψυςην εργα

δε ασεβων µακραν απο γνωσεως

20. ο συµπορευοµενος σοφοις σοφος εσται ο

δε συµπορευοµενος αφροσι γνωσχησεται

21. αµαρτανοντας καταδιωξεται κακα τους δε

δικαιους καταληµψεται αγαχα

22. αγαχος ανηρ κληρονοµησει υιους υιων

χησαυριζεται δε δικαιοις πλουτος ασεβων

23. δικαιοι ποιησουσιν εν πλουτω ετη πολλα

αδικοι δε απολουνται συντοµως

24. ος ϕειδεται της ϐακτηριας µισει τον υιον

αυτου ο δε αγαπων επιµελως παιδευει

25. δικαιος εσχων εµπιπλα την ψυςην αυτου

ψυςαι δε ασεβων ενδεεις

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-prz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 σοφαι γυναικες ωκοδοµησαν οικους η

δε αφρων κατεσκαψεν ταις ςερσιν αυτης

2. ο πορευοµενος ορχως ϕοβειται τον κυριον

ο δε σκολιαζων ταις οδοις αυτου ατιµασχησεται

3. εκ στοµατος αφρονων ϐακτηρια υβρεως ςε-

ιλη δε σοφων ϕυλασσει αυτους

4. ου µη εισιν ϐοες ϕατναι καχαραι ου δε πολ-

λα γενηµατα ϕανερα ϐοος ισςυς

5. µαρτυς πιστος ου ψευδεται εκκαιει δε

ψευδη µαρτυς αδικος

6. Ϲητησεις σοφιαν παρα κακοις και ους ευρη-

σεις αισχησις δε παρα ϕρονιµοις ευςερης
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7. παντα εναντια ανδρι αφρονι οπλα δε

αισχησεως ςειλη σοφα

8. σοφια πανουργων επιγνωσεται τας οδους

αυτων ανοια δε αφρονων εν πλανη

9. οικιαι παρανοµων οφειλησουσιν καχαρι-

σµον οικιαι δε δικαιων δεκται

10. καρδια ανδρος αισχητικη λυπηρα ψυςη

αυτου οταν δε ευφραινηται ουκ επιµειγνυται

υβρει

11. οικιαι ασεβων αφανισχησονται σκηναι δε

κατορχουντων στησονται

12. εστιν οδος η δοκει ορχη ειναι παρα

ανχρωποις τα δε τελευταια αυτης ερςεται εις

πυχµενα αδου

13. εν ευφροσυναις ου προσµειγνυται λυπη

τελευταια δε ςαρα εις πενχος ερςεται

14. των εαυτου οδων πλησχησεται χρασυκαρ-

διος απο δε των διανοηµατων αυτου ανηρ αγα-

χος

15. ακακος πιστευει παντι λογω πανουργος δε

ερςεται εις µετανοιαν

16. σοφος ϕοβηχεις εξεκλινεν απο κακου ο

δε αφρων εαυτω πεποιχως µειγνυται ανοµω

17. οξυχυµος πρασσει µετα αβουλιας ανηρ δε

ϕρονιµος πολλα υποφερει

18. µεριουνται αφρονες κακιαν οι δε πανουρ-

γοι κρατησουσιν αισχησεως

19. ολισχησουσιν κακοι εναντι αγαχων και

ασεβεις χεραπευσουσιν χυρας δικαιων

20. ϕιλοι µισησουσιν ϕιλους πτωςους ϕιλοι δε

πλουσιων πολλοι

21. ο ατιµαζων πενητας αµαρτανει ελεων δε

πτωςους µακαριστος

22. πλανωµενοι τεκταινουσι κακα ελεον δε

και αληχειαν τεκταινουσιν αγαχοι ουκ επισταν-

ται ελεον και πιστιν τεκτονες κακων ελεηµοσυ-

ναι δε και πιστεις παρα τεκτοσιν αγαχοις

23. εν παντι µεριµνωντι ενεστιν περισσον ο δε

ηδυς και αναλγητος εν ενδεια εσται

24. στεφανος σοφων πανουργος η δε διατριβη

αφρονων κακη

25. ϱυσεται εκ κακων ψυςην µαρτυς πιστος

εκκαιει δε ψευδη δολιος

26. εν ϕοβω κυριου ελπις ισςυος τοις δε τεκ-

νοις αυτου καταλειπει ερεισµα

27. προσταγµα κυριου πηγη Ϲωης ποιει δε εκ-

κλινειν εκ παγιδος χανατου

28. εν πολλω εχνει δοξα ϐασιλεως εν δε εκλε-

ιψει λαου συντριβη δυναστου

29. µακροχυµος ανηρ πολυς εν ϕρονησει ο δε

ολιγοψυςος ισςυρως αφρων

30. πραυχυµος ανηρ καρδιας ιατρος σης δε

οστεων καρδια αισχητικη

31. ο συκοφαντων πενητα παροξυνει τον πο-

ιησαντα αυτον ο δε τιµων αυτον ελεα πτωςον

32. εν κακια αυτου απωσχησεται ασεβης ο δε

πεποιχως τη εαυτου οσιοτητι δικαιος

33. εν καρδια αγαχη ανδρος σοφια εν δε καρ-

δια αφρονων ου διαγινωσκεται

34. δικαιοσυνη υψοι εχνος ελασσονουσι δε

ϕυλας αµαρτιαι

35. δεκτος ϐασιλει υπηρετης νοηµων τη δε

εαυτου ευστροφια αφαιρειται ατιµιαν

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-prz15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 οργη απολλυσιν και ϕρονιµους αποκρι-

σις δε υποπιπτουσα αποστρεφει χυµον λογος δε

λυπηρος εγειρει οργας

2. παντα τα εργα του ταπεινου ϕανερα παρα

τω χεω οι δε ασεβεις εν ηµερα κακη ολουνται

3. εν παντι τοπω οφχαλµοι κυριου σκοπευ-

ουσιν κακους τε και αγαχους

4. ιασις γλωσσης δενδρον Ϲωης ο δε συντηρων

αυτην πλησχησεται πνευµατος

5. ακαχαρτος παρα χεω πας υψηλοκαρδιος

ςειρι δε ςειρας εµβαλων αδικως ουκ αχωωχη-

σεται

6. εν πλεοναζουση δικαιοσυνη ισςυς πολλη

οι δε ασεβεις ολορριζοι εκ γης ολουνται οικοις

δικαιων ισςυς πολλη καρποι δε ασεβων απο-

λουνται

7. αρςη οδου αγαχης το ποιειν τα δικαια δεκτα

δε παρα χεω µαλλον η χυειν χυσιας

8. ο Ϲητων τον κυριον ευρησει γνωσιν µετα δι-

καιοσυνης οι δε ορχως Ϲητουντες αυτον ευρη-

σουσιν ειρηνην

9. παντα τα εργα του κυριου µετα δικαιοσυνης

ϕυλασσεται δε ο ασεβης εις ηµεραν κακην
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10. µαντειον επι ςειλεσιν ϐασιλεως εν δε κρι-

σει ου µη πλανηχη το στοµα αυτου

11. ϱοπη Ϲυγου δικαιοσυνη παρα κυριω τα δε

εργα αυτου σταχµια δικαια

12. ϐδελυγµα ϐασιλει ο ποιων κακα µετα γαρ

δικαιοσυνης ετοιµαζεται χρονος αρςης

13. δεκτα ϐασιλει ςειλη δικαια λογους δε

ορχους αγαπα

14. χυµος ϐασιλεως αγγελος χανατου ανηρ

δε σοφος εξιλασεται αυτον

15. εν ϕωτι Ϲωης υιος ϐασιλεως οι δε προσ-

δεκτοι αυτω ωσπερ νεφος οψιµον

16. νοσσιαι σοφιας αιρετωτεραι ςρυσιου νοσ-

σιαι δε ϕρονησεως αιρετωτεραι υπερ αργυριον

17. τριβοι Ϲωης εκκλινουσιν απο κακων

µηκος δε ϐιου οδοι δικαιοσυνης ο δεςοµενος

παιδειαν εν αγαχοις εσται ο δε ϕυλασσων ελεγ-

ςους σοφισχησεται ος ϕυλασσει τας εαυτου οδο-

υς τηρει την εαυτου ψυςην αγαπων δε Ϲωην αυ-

του ϕεισεται στοµατος αυτου

18. προ συντριβης ηγειται υβρις προ δε πτω-

µατος κακοφροσυνη

19. κρεισσων πραυχυµος µετα ταπεινωσεως η

ος διαιρειται σκυλα µετα υβριστων

20. συνετος εν πραγµασιν ευρετης αγαχων πε-

ποιχως δε επι χεω µακαριστος

21. τους σοφους και συνετους ϕαυλους καλο-

υσιν οι δε γλυκεις εν λογω πλειονα ακουσονται

22. πηγη Ϲωης εννοια τοις κεκτηµενοις παιδε-

ια δε αφρονων κακη

23. καρδια σοφου νοησει τα απο του ιδιου στο-

µατος επι δε ςειλεσιν ϕορεσει επιγνωµοσυνην

24. κηρια µελιτος λογοι καλοι γλυκασµα δε

αυτων ιασις ψυςης

25. εισιν οδοι δοκουσαι ειναι ορχαι ανδρι

τα µεντοι τελευταια αυτων ϐλεπει εις πυχµενα

αδου

26. ανηρ εν πονοις πονει εαυτω και εκβιαζεται

εαυτου την απωλειαν ο µεντοι σκολιος επι τω

εαυτου στοµατι ϕορει την απωλειαν

27. ανηρ αφρων ορυσσει εαυτω κακα επι δε

των εαυτου ςειλεων χησαυριζει πυρ

28. ανηρ σκολιος διαπεµπεται κακα και

λαµπτηρα δολου πυρσευει κακοις και διαςω-

ϱιζει ϕιλους

29. ανηρ παρανοµος αποπειραται ϕιλων και

απαγει αυτους οδους ουκ αγαχας

30. στηριζων οφχαλµους αυτου λογιζεται διε-

στραµµενα οριζει δε τοις ςειλεσιν αυτου παντα

τα κακα ουτος καµινος εστιν κακιας

31. στεφανος καυςησεως γηρας εν δε οδοις

δικαιοσυνης ευρισκεται

32. κρεισσων ανηρ µακροχυµος ισςυρου ο

δε κρατων οργης κρεισσων καταλαµβανοµενου

πολιν

33. εις κολπους επερςεται παντα τοις αδικοις

παρα δε κυριου παντα τα δικαια

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-prz17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 κρεισσων ψωµος µεχ ηδονης εν ειρηνη

η οικος πληρης πολλων αγαχων και αδικων

χυµατων µετα µαςης

2. οικετης νοηµων κρατησει δεσποτων

αφρονων εν δε αδελφοις διελειται µερη

3. ωσπερ δοκιµαζεται εν καµινω αργυρος και

ςρυσος ουτως εκλεκται καρδιαι παρα κυριω

4. κακος υπακουει γλωσσης παρανοµων δι-

καιος δε ου προσεςει ςειλεσιν ψευδεσιν

5. ο καταγελων πτωςου παροξυνει τον ποιη-

σαντα αυτον ο δε επιςαιρων απολλυµενω ουκ

αχωωχησεται ο δε επισπλαγςνιζοµενος ελεηχη-

σεται

6. του πιστου ολος ο κοσµος των ςρηµατων του

δε απιστου ουδε οβολος

7. ους αρµοσει αφρονι ςειλη πιστα ουδε δικα-

ιω ςειλη ψευδη

8. µισχος ςαριτων η παιδεια τοις ςρωµενοις ου

δ αν επιστρεψη ευοδωχησεται

9. ος κρυπτει αδικηµατα Ϲητει ϕιλιαν ος δε

µισει κρυπτειν διιστησιν ϕιλους και οικειους

10. συντριβει απειλη καρδιαν ϕρονιµου

αφρων δε µαστιγωχεις ουκ αισχανεται

11. αντιλογιας εγειρει πας κακος ο δε κυριος

αγγελον ανελεηµονα εκπεµψει αυτω

12. εµπεσειται µεριµνα ανδρι νοηµονι οι δε

αφρονες διαλογιουνται κακα

13. ος αποδιδωσιν κακα αντι αγαχων ου κιν-

ηχησεται κακα εκ του οικου αυτου

670 L R Biblia Grecka



Księga Przypowieści Salomona L R Rozdział 18

14. εξουσιαν διδωσιν λογοις αρςη δικαιο-

συνης προηγειται δε της ενδειας στασις και

µαςη

15. ος δικαιον κρινει τον αδικον αδικον δε τον

δικαιον ακαχαρτος και ϐδελυκτος παρα χεω

16. ος υψηλον ποιει τον εαυτου οικον Ϲητει

συντριβην ο δε σκολιαζων του µαχειν εµπεσε-

ιται εις κακα

17. εις παντα καιρον ϕιλος υπαρςετω σοι

αδελφοι δε εν αναγκαις ςρησιµοι εστωσαν το-

υτου γαρ ςαριν γεννωνται

18. ανηρ αφρων επικροτει και επιςαιρει εαυτω

ως και ο εγγυωµενος εγγυη τον εαυτου ϕιλον

19. ϕιλαµαρτηµων ςαιρει µαςαις

20. ο δε σκληροκαρδιος ου συναντα αγαχοις

ανηρ ευµεταβολος γλωσση εµπεσειται εις κακα

21. καρδια δε αφρονος οδυνη τω κεκτηµενω

αυτην ουκ ευφραινεται πατηρ επι υιω απα-

ιδευτω υιος δε ϕρονιµος ευφραινει µητερα αυ-

του

22. καρδια ευφραινοµενη ευεκτειν ποιει αν-

δρος δε λυπηρου ξηραινεται τα οστα

23. λαµβανοντος δωρα εν κολπω αδικως ου

κατευοδουνται οδοι ασεβης δε εκκλινει οδους

δικαιοσυνης

24. προσωπον συνετον ανδρος σοφου οι δε

οφχαλµοι του αφρονος επ ακρα γης

25. οργη πατρι υιος αφρων και οδυνη τη τε-

κουση αυτου

26. Ϲηµιουν ανδρα δικαιον ου καλον ουδε

οσιον επιβουλευειν δυνασταις δικαιοις

27. ος ϕειδεται ϱηµα προεσχαι σκληρον επι-

γνωµων µακροχυµος δε ανηρ ϕρονιµος

28. ανοητω επερωτησαντι σοφιαν σοφια λο-

γισχησεται ενεον δε τις εαυτον ποιησας δοξει

ϕρονιµος ειναι

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-prz18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 προφασεις Ϲητει ανηρ ϐουλοµενος ςωρι-

Ϲεσχαι απο ϕιλων εν παντι δε καιρω επονειδι-

στος εσται

2. ου ςρειαν εςει σοφιας ενδεης ϕρενων µαλ-

λον γαρ αγεται αφροσυνη

3. οταν ελχη ασεβης εις ϐαχος κακων κατα-

ϕρονει επερςεται δε αυτω ατιµια και ονειδος

4. πλουτος προστιχησιν ϕιλους πολλους ο δε

πτωςος και απο του υπαρςοντος ϕιλου λειπεται

5. µαρτυς ψευδης ουκ ατιµωρητος εσται ο δε

εγκαλων αδικως ου διαφευξεται

6. πολλοι χεραπευουσιν προσωπα ϐασιλεων

πας δε ο κακος γινεται ονειδος ανδρι

7. πας ος αδελφον πτωςον µισει και ϕιλιας

µακραν εσται εννοια αγαχη τοις ειδοσιν αυτην

εγγιει ανηρ δε ϕρονιµος ευρησει αυτην ο πολλα

κακοποιων τελεσιουργει κακιαν ος δε ερεχιζει

λογους ου σωχησεται

8. ο κτωµενος ϕρονησιν αγαπα εαυτον ος δε

ϕυλασσει ϕρονησιν ευρησει αγαχα

9. µαρτυς ψευδης ουκ ατιµωρητος εσται ος δ

αν εκκαυση κακιαν απολειται υπ αυτης

10. ου συµφερει αφρονι τρυφη και εαν οικε-

της αρξηται µεχ υβρεως δυναστευειν

11. ελεηµων ανηρ µακροχυµει το δε καυςηµα

αυτου επερςεται παρανοµοις

12. ϐασιλεως απειλη οµοια ϐρυγµω λεοντος

ωσπερ δε δροσος επι ςορτω ουτως το ιλαρον

αυτου

13. αισςυνη πατρι υιος αφρων και ους αγναι

ευςαι απο µισχωµατος εταιρας

14. οικον και υπαρξιν µεριζουσιν πατερες πα-

ισιν παρα δε χεου αρµοζεται γυνη ανδρι

15. δειλια κατεςει ανδρογυναιον ψυςη δε αερ-

γου πεινασει

16. ος ϕυλασσει εντολην τηρει την εαυτου

ψυςην ο δε καταφρονων των εαυτου οδων απο-

λειται

17. δανιζει χεω ο ελεων πτωςον κατα δε το

δοµα αυτου ανταποδωσει αυτω

18. παιδευε υιον σου ουτως γαρ εσται ευελπις

εις δε υβριν µη επαιρου τη ψυςη σου

19. κακοφρων ανηρ πολλα Ϲηµιωχησεται εαν

δε λοιµευηται και την ψυςην αυτου προσχησει

20. ακουε υιε παιδειαν πατρος σου ινα σοφος

γενη επ εσςατων σου

21. πολλοι λογισµοι εν καρδια ανδρος η δε

ϐουλη του κυριου εις τον αιωνα µενει

22. καρπος ανδρι ελεηµοσυνη κρεισσων δε

πτωςος δικαιος η πλουσιος ψευστης
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23. ϕοβος κυριου εις Ϲωην ανδρι ο δε αφο-

ϐος αυλισχησεται εν τοποις ου ουκ επισκοπειται

γνωσις

24. ο εγκρυπτων εις τον κολπον αυτου ςειρας

αδικως ουδε τω στοµατι ου µη προσαγαγη αυτας

25. λοιµου µαστιγουµενου αφρων πανουργο-

τερος γινεται εαν δε ελεγςης ανδρα ϕρονιµον

νοησει αισχησιν

26. ο ατιµαζων πατερα και απωχουµενος

µητερα αυτου καταισςυνχησεται και επονειδι-

στος εσται

27. υιος απολειποµενος ϕυλαξαι παιδειαν πα-

τρος µελετησει ϱησεις κακας

28. ο εγγυωµενος παιδα αφρονα καχυβριζει

δικαιωµα στοµα δε ασεβων καταπιεται κρισεις

29. ετοιµαζονται ακολαστοις µαστιγες και

τιµωριαι ωµοις αφρονων

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-prz20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 ακολαστον οινος και υβριστικον µεχη

πας δε ο συµµειγνυµενος αυτη ουκ εσται σοφος

2. ου διαφερει απειλη ϐασιλεως χυµου λεον-

τος ο δε παροξυνων αυτον αµαρτανει εις την

εαυτου ψυςην

3. δοξα ανδρι αποστρεφεσχαι λοιδοριας πας

δε αφρων τοιουτοις συµπλεκεται

4. ονειδιζοµενος οκνηρος ουκ αισςυνεται

ωσαυτως και ο δανιζοµενος σιτον εν αµητω

5. υδωρ ϐαχυ ϐουλη εν καρδια ανδρος ανηρ

δε ϕρονιµος εξαντλησει αυτην

6. µεγα ανχρωπος και τιµιον ανηρ ελεηµων

ανδρα δε πιστον εργον ευρειν

7. ος αναστρεφεται αµωµος εν δικαιοσυνη µα-

καριους τους παιδας αυτου καταλειψει

8. οταν ϐασιλευς δικαιος καχιση επι χρονου

ουκ εναντιουται εν οφχαλµοις αυτου παν πονη-

ϱον

9. µη ειπης τεισοµαι τον εςχρον αλλα υποµε-

ινον τον κυριον ινα σοι ϐοηχηση

10. σταχµιον µεγα και µικρον και µετρα δισσα

ακαχαρτα ενωπιον κυριου και αµφοτερα

11. και ο ποιων αυτα εν τοις επιτηδευµασιν

αυτου συµποδισχησεται νεανισκος µετα οσιου

και ευχεια η οδος αυτου

12. ους ακουει και οφχαλµος ορα κυριου ερ-

γα και αµφοτερα

13. µη αγαπα καταλαλειν ινα µη εξαρχης

διανοιξον τους οφχαλµους σου και εµπλησχητι

αρτων

23. ϐδελυγµα κυριω δισσον σταχµιον και Ϲυ-

γος δολιος ου καλον ενωπιον αυτου

24. παρα κυριου ευχυνεται τα διαβηµατα αν-

δρι χνητος δε πως αν νοησαι τας οδους αυτου

25. παγις ανδρι ταςυ τι των ιδιων αγιασαι µετα

γαρ το ευξασχαι µετανοειν γινεται

26. λικµητωρ ασεβων ϐασιλευς σοφος και

επιβαλει αυτοις τροςον

27. ϕως κυριου πνοη ανχρωπων ος ερευνα

ταµιεια κοιλιας

28. ελεηµοσυνη και αληχεια ϕυλακη ϐασιλει

και περικυκλωσουσιν εν δικαιοσυνη τον χρο-

νον αυτου

29. κοσµος νεανιαις σοφια δοξα δε πρεσβυ-

τερων πολιαι

30. υπωπια και συντριµµατα συναντα κακοις

πληγαι δε εις ταµιεια κοιλιας

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-prz21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 ωσπερ ορµη υδατος ουτως καρδια ϐα-

σιλεως εν ςειρι χεου ου εαν χελων νευση εκει

εκλινεν αυτην

2. πας ανηρ ϕαινεται εαυτω δικαιος κατευχυ-

νει δε καρδιας κυριος

3. ποιειν δικαια και αληχευειν αρεστα παρα

χεω µαλλον η χυσιων αιµα

4. µεγαλοφρων εφ υβρει χρασυκαρδιος

λαµπτηρ δε ασεβων αµαρτια

6. ο ενεργων χησαυρισµατα γλωσση ψευδει

µαταια διωκει επι παγιδας χανατου

7. ολεχρος ασεβεσιν επιξενωχησεται ου γαρ

ϐουλονται πρασσειν τα δικαια

8. προς τους σκολιους σκολιας οδους απο-

στελλει ο χεος αγνα γαρ και ορχα τα εργα αυ-

του

9. κρεισσον οικειν επι γωνιας υπαιχρου η εν

κεκονιαµενοις µετα αδικιας και εν οικω κοινω

672 L R Biblia Grecka



Księga Przypowieści Salomona L R Rozdział 22

10. ψυςη ασεβους ουκ ελεηχησεται υπ ουδε-

νος των ανχρωπων

11. Ϲηµιουµενου ακολαστου πανουργοτερος

γινεται ο ακακος συνιων δε σοφος δεξεται γνω-

σιν

12. συνιει δικαιος καρδιας ασεβων και ϕαυ-

λιζει ασεβεις εν κακοις

13. ος ϕρασσει τα ωτα του µη επακουσαι ασχε-

νους και αυτος επικαλεσεται και ουκ εσται ο

εισακουων

14. δοσις λαχριος ανατρεπει οργας δωρων δε

ο ϕειδοµενος χυµον εγειρει ισςυρον

15. ευφροσυνη δικαιων ποιειν κριµα οσιος δε

ακαχαρτος παρα κακουργοις

16. ανηρ πλανωµενος εξ οδου δικαιοσυνης εν

συναγωγη γιγαντων αναπαυσεται

17. ανηρ ενδεης αγαπα ευφροσυνην ϕιλων

οινον και ελαιον εις πλουτον

18. περικαχαρµα δε δικαιου ανοµος

19. κρεισσον οικειν εν γη ερηµω η µετα γυνα-

ικος µαςιµου και γλωσσωδους και οργιλου

20. χησαυρος επιχυµητος αναπαυσεται επι

στοµατος σοφου αφρονες δε ανδρες καταπιον-

ται αυτον

21. οδος δικαιοσυνης και ελεηµοσυνης ευρη-

σει Ϲωην και δοξαν

22. πολεις οςυρας επεβη σοφος και καχειλεν

το οςυρωµα εφ ω επεποιχεισαν οι ασεβεις

23. ος ϕυλασσει το στοµα αυτου και την γλωσ-

σαν διατηρει εκ χλιψεως την ψυςην αυτου

24. χρασυς και αυχαδης και αλαζων λοιµος

καλειται ος δε µνησικακει παρανοµος

25. επιχυµιαι οκνηρον αποκτεινουσιν ου γαρ

προαιρουνται αι ςειρες αυτου ποιειν τι

26. ασεβης επιχυµει ολην την ηµεραν επιχυ-

µιας κακας ο δε δικαιος ελεα και οικτιρει αφε-

ιδως

27. χυσιαι ασεβων ϐδελυγµα κυριω και γαρ

παρανοµως προσφερουσιν αυτας

28. µαρτυς ψευδης απολειται ανηρ δε υπηκο-

ος ϕυλασσοµενος λαλησει

29. ασεβης ανηρ αναιδως υφισταται προσωπω

ο δε ευχης αυτος συνιει τας οδους αυτου

30. ουκ εστιν σοφια ουκ εστιν ανδρεια ουκ

εστιν ϐουλη προς τον ασεβη

31. ιππος ετοιµαζεται εις ηµεραν πολεµου πα-

ϱα δε κυριου η ϐοηχεια

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-prz22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 αιρετωτερον ονοµα καλον η πλουτος πο-

λυς υπερ δε αργυριον και ςρυσιον ςαρις αγαχη

2. πλουσιος και πτωςος συνηντησαν αλληλοις

αµφοτερους δε ο κυριος εποιησεν

3. πανουργος ιδων πονηρον τιµωρουµενον

κραταιως αυτος παιδευεται οι δε αφρονες πα-

ϱελχοντες εζηµιωχησαν

4. γενεα σοφιας ϕοβος κυριου και πλουτος και

δοξα και Ϲωη

5. τριβολοι και παγιδες εν οδοις σκολιαις ο δε

ϕυλασσων την εαυτου ψυςην αφεξεται αυτων

7. πλουσιοι πτωςων αρξουσιν και οικεται ιδιοις

δεσποταις δανιουσιν

8. ανδρα ιλαρον και δοτην ευλογει ο χεος µα-

ταιοτητα δε εργων αυτου συντελεσει

9. νικην και τιµην περιποιειται ο δωρα δους

την µεντοι ψυςην αφαιρειται των κεκτηµενων

10. εκβαλε εκ συνεδριου λοιµον και συνεξε-

λευσεται αυτω νεικος οταν γαρ καχιση εν συ-

νεδριω παντας ατιµαζει

11. αγαπα κυριος οσιας καρδιας δεκτοι δε

αυτω παντες αµωµοι ςειλεσιν ποιµαινει ϐασι-

λευς

12. οι δε οφχαλµοι κυριου διατηρουσιν αισχη-

σιν ϕαυλιζει δε λογους παρανοµος

13. προφασιζεται και λεγει οκνηρος λεων εν

ταις οδοις εν δε ταις πλατειαις ϕονευται

14. εισιν οδοι κακαι ενωπιον ανδρος και ουκ

αγαπα του αποστρεψαι απ αυτων αποστρεφειν

δε δει απο οδου σκολιας και κακης

15. ανοια εξηπται καρδιας νεου ϱαβδος δε και

παιδεια µακραν απ αυτου

16. ο συκοφαντων πενητα πολλα ποιει τα εαυ-

του διδωσιν δε πλουσιω επ ελασσονι

17. λογοις σοφων παραβαλλε σον ους και

ακουε εµον λογον την δε σην καρδιαν επιστη-

σον ινα γνως οτι καλοι εισιν

18. και εαν εµβαλης αυτους εις την καρδιαν

σου ευφρανουσιν σε αµα επι σοις ςειλεσιν
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19. ινα σου γενηται επι κυριον η ελπις και

γνωριση σοι την οδον αυτου

20. και συ δε απογραψαι αυτα σεαυτω τρισ-

σως εις ϐουλην και γνωσιν επι το πλατος της

καρδιας σου

21. διδασκω ουν σε αληχη λογον και γνωσιν

αγαχην υπακουειν του αποκρινεσχαι λογους

αληχειας τοις προβαλλοµενοις σοι

22. µη αποβιαζου πενητα πτωςος γαρ εστιν και

µη ατιµασης ασχενη εν πυλαις

23. ο γαρ κυριος κρινει αυτου την κρισιν και

ϱυση σην ασυλον ψυςην

24. µη ισχι εταιρος ανδρι χυµωδει ϕιλω δε

οργιλω µη συναυλιζου

25. µηποτε µαχης των οδων αυτου και λαβης

ϐροςους τη ση ψυςη

26. µη διδου σεαυτον εις εγγυην αισςυνοµενος

προσωπον

27. εαν γαρ µη εςης ποχεν αποτεισης ληµψ-

ονται το στρωµα το υπο τας πλευρας σου

28. µη µεταιρε ορια αιωνια α εχεντο οι πατε-

ϱες σου

29. ορατικον ανδρα και οξυν εν τοις εργοις

αυτου ϐασιλευσι δει παρεσταναι και µη παρε-

σταναι ανδρασι νωχροις

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-prz23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 εαν καχισης δειπνειν επι τραπεζης δυ-

ναστων νοητως νοει τα παρατιχεµενα σοι

2. και επιβαλλε την ςειρα σου ειδως οτι τοιαυ-

τα σε δει παρασκευασαι

3. ει δε απληστοτερος ει µη επιχυµει των εδε-

σµατων αυτου ταυτα γαρ εςεται Ϲωης ψευδους

4. µη παρεκτεινου πενης ων πλουσιω τη δε ση

εννοια αποσςου

5. εαν επιστησης το σον οµµα προς αυτον

ουδαµου ϕανειται κατεσκευασται γαρ αυτω πτε-

ϱυγες ωσπερ αετου και υποστρεφει εις τον οικον

του προεστηκοτος αυτου

6. µη συνδειπνει ανδρι ϐασκανω µηδε επιχυ-

µει των ϐρωµατων αυτου

7. ον τροπον γαρ ει τις καταπιοι τριςα ουτως

εσχιει και πινει

8. µηδε προς σε εισαγαγης αυτον και ϕαγης

τον ψωµον σου µετ αυτου εξεµεσει γαρ αυτον

και λυµανειται τους λογους σου τους καλους

9. εις ωτα αφρονος µηδεν λεγε µηποτε µυκτη-

ϱιση τους συνετους λογους σου

10. µη µεταχης ορια αιωνια εις δε κτηµα ορ-

ϕανων µη εισελχης

11. ο γαρ λυτρουµενος αυτους κυριος κρατα-

ιος εστιν και κρινει την κρισιν αυτων µετα σου

12. δος εις παιδειαν την καρδιαν σου τα δε

ωτα σου ετοιµασον λογοις αισχησεως

13. µη αποσςη νηπιον παιδευειν οτι εαν πατα-

ξης αυτον ϱαβδω ου µη αποχανη

14. συ µεν γαρ παταξεις αυτον ϱαβδω την δε

ψυςην αυτου εκ χανατου ϱυση

15. υιε εαν σοφη γενηται σου η καρδια ευ-

ϕρανεις και την εµην καρδιαν

16. και ενδιατριψει λογοις τα σα ςειλη προς

τα εµα ςειλη εαν ορχα ωσιν

17. µη Ϲηλουτω η καρδια σου αµαρτωλους

αλλα εν ϕοβω κυριου ισχι ολην την ηµεραν

18. εαν γαρ τηρησης αυτα εσται σοι εκγονα η

δε ελπις σου ουκ αποστησεται

19. ακουε υιε και σοφος γινου και κατευχυνε

εννοιας σης καρδιας

20. µη ισχι οινοποτης µηδε εκτεινου συµβο-

λαις κρεων τε αγορασµοις

21. πας γαρ µεχυσος και πορνοκοπος πτωςευ-

σει και ενδυσεται διερρηγµενα και ϱακωδη πας

υπνωδης

22. ακουε υιε πατρος του γεννησαντος σε και

µη καταφρονει οτι γεγηρακεν σου η µητηρ

24. καλως εκτρεφει πατηρ δικαιος επι δε υιω

σοφω ευφραινεται η ψυςη αυτου

25. ευφραινεσχω ο πατηρ και η µητηρ επι σοι

και ςαιρετω η τεκουσα σε

26. δος µοι υιε σην καρδιαν οι δε σοι οφχαλ-

µοι εµας οδους τηρειτωσαν

27. πιχος γαρ τετρηµενος εστιν αλλοτριος

οικος και ϕρεαρ στενον αλλοτριον

28. ουτος γαρ συντοµως απολειται και πας πα-

ϱανοµος αναλωχησεται

29. τινι ουαι τινι χορυβος τινι κρισις τινι αη-

διαι και λεσςαι τινι συντριµµατα δια κενης τινος

πελειοι οι οφχαλµοι
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30. ου των εγςρονιζοντων εν οινοις ου των ις-

νευοντων που ποτοι γινονται

31. µη µεχυσκεσχε οινω αλλα οµιλειτε

ανχρωποις δικαιοις και οµιλειτε εν περιπατοις

εαν γαρ εις τας ϕιαλας και τα ποτηρια δως τους

οφχαλµους σου υστερον περιπατησεις γυµνοτε-

ϱος υπερου

32. το δε εσςατον ωσπερ υπο οφεως πεπληγως

εκτεινεται και ωσπερ υπο κεραστου διαςειται

αυτω ο ιος

33. οι οφχαλµοι σου οταν ιδωσιν αλλοτριαν

το στοµα σου τοτε λαλησει σκολια

34. και κατακειση ωσπερ εν καρδια χαλασ-

σης και ωσπερ κυβερνητης εν πολλω κλυδωνι

35. ερεις δε τυπτουσιν µε και ουκ επονεσα και

ενεπαιξαν µοι εγω δε ουκ ηδειν ποτε ορχρος

εσται ινα ελχων Ϲητησω µεχ ων συνελευσοµαι

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-prz24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 υιε µη Ϲηλωσης κακους ανδρας µηδε

επιχυµησης ειναι µετ αυτων

2. ψευδη γαρ µελετα η καρδια αυτων και πο-

νους τα ςειλη αυτων λαλει

3. µετα σοφιας οικοδοµειται οικος και µετα

συνεσεως ανορχουται

4. µετα αισχησεως εµπιµπλαται ταµιεια εκ

παντος πλουτου τιµιου και καλου

5. κρεισσων σοφος ισςυρου και ανηρ ϕρονη-

σιν εςων γεωργιου µεγαλου

6. µετα κυβερνησεως γινεται πολεµος ϐοηχεια

δε µετα καρδιας ϐουλευτικης

7. σοφια και εννοια αγαχη εν πυλαις σοφων

σοφοι ουκ εκκλινουσιν εκ στοµατος κυριου

8. αλλα λογιζονται εν συνεδριοις απαιδευτοις

συναντα χανατος

9. αποχνησκει δε αφρων εν αµαρτιαις ακα-

χαρσια δε ανδρι λοιµω εµµολυνχησεται

10. εν ηµερα κακη και εν ηµερα χλιψεως εως

αν εκλιπη

11. ϱυσαι αγοµενους εις χανατον και εκπριου

κτεινοµενους µη ϕειση

12. εαν δε ειπης ουκ οιδα τουτον γινωσκε οτι

κυριος καρδιας παντων γινωσκει και ο πλασας

πνοην πασιν αυτος οιδεν παντα ος αποδιδωσιν

εκαστω κατα τα εργα αυτου

13. ϕαγε µελι υιε αγαχον γαρ κηριον ινα γλυ-

κανχη σου ο ϕαρυγξ

14. ουτως αισχηση σοφιαν τη ση ψυςη εαν γαρ

ευρης εσται καλη η τελευτη σου και ελπις σε

ουκ εγκαταλειψει

15. µη προσαγαγης ασεβη νοµη δικαιων µηδε

απατηχης ςορτασια κοιλιας

16. επτακι γαρ πεσειται ο δικαιος και αναστη-

σεται οι δε ασεβεις ασχενησουσιν εν κακοις

17. εαν πεση ο εςχρος σου µη επιςαρης αυτω

εν δε τω υποσκελισµατι αυτου µη επαιρου

18. οτι οψεται κυριος και ουκ αρεσει αυτω και

αποστρεψει τον χυµον αυτου απ αυτου

19. µη ςαιρε επι κακοποιοις µηδε Ϲηλου αµαρ-

τωλους

20. ου γαρ µη γενηται εκγονα πονηρων λαµπ-

τηρ δε ασεβων σβεσχησεται

21. ϕοβου τον χεον υιε και ϐασιλεα και µηχε-

τερω αυτων απειχησης

22. και οστα ανχρωπων κατατρωγει και συγ-

καιει ωσπερ ϕλοξ ωστε αβρωτα ειναι νεοσσοις

αετων

23. ταυτα δε λεγω υµιν τοις σοφοις επιγινω-

σκειν αιδεισχαι προσωπον εν κρισει ου καλον

24. ο ειπων τον ασεβη δικαιος εστιν επικατα-

ϱατος λαοις εσται και µισητος εις εχνη

25. οι δε ελεγςοντες ϐελτιους ϕανουνται επ

αυτους δε ηξει ευλογια αγαχη

26. ςειλη δε ϕιλησουσιν αποκρινοµενα λογο-

υς αγαχους

27. ετοιµαζε εις την εξοδον τα εργα σου και

παρασκευαζου εις τον αγρον και πορευου κα-

τοπισχεν µου και ανοικοδοµησεις τον οικον σου

28. µη ισχι ψευδης µαρτυς επι σον πολιτην

µηδε πλατυνου σοις ςειλεσιν

29. µη ειπης ον τροπον εςρησατο µοι ςρησοµαι

αυτω τεισοµαι δε αυτον α µε ηδικησεν

30. ωσπερ γεωργιον ανηρ αφρων και ωσπερ

αµπελων ανχρωπος ενδεης ϕρενων

31. εαν αφης αυτον ςερσωχησεται και ςορτο-

µανησει ολος και γινεται εκλελειµµενος οι δε

ϕραγµοι των λιχων αυτου κατασκαπτονται
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32. υστερον εγω µετενοησα επεβλεψα του

εκλεξασχαι παιδειαν

33. ολιγον νυσταζω ολιγον δε καχυπνω ολι-

γον δε εναγκαλιζοµαι ςερσιν στηχη

34. εαν δε τουτο ποιης ηξει προπορευοµενη

η πενια σου και η ενδεια σου ωσπερ αγαχος

δροµευς

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-prz30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 τους εµους λογους υιε ϕοβηχητι και δε-

ξαµενος αυτους µετανοει ταδε λεγει ο ανηρ τοις

πιστευουσιν χεω και παυοµαι

2. αφρονεστατος γαρ ειµι παντων ανχρωπων

και ϕρονησις ανχρωπων ουκ εστιν εν εµοι

3. χεος δεδιδαςεν µε σοφιαν και γνωσιν αγιων

εγνωκα

4. τις ανεβη εις τον ουρανον και κατεβη τις

συνηγαγεν ανεµους εν κολπω τις συνεστρεψ-

εν υδωρ εν ιµατιω τις εκρατησεν παντων των

ακρων της γης τι ονοµα αυτω η τι ονοµα τοις

τεκνοις αυτου ινα γνως

5. παντες λογοι χεου πεπυρωµενοι υπερασπι-

Ϲει δε αυτος των ευλαβουµενων αυτον

6. µη προσχης τοις λογοις αυτου ινα µη ελεγξη

σε και ψευδης γενη

7. δυο αιτουµαι παρα σου µη αφελης µου ςα-

ϱιν προ του αποχανειν µε

8. µαταιον λογον και ψευδη µακραν µου ποιη-

σον πλουτον δε και πενιαν µη µοι δως συνταξον

δε µοι τα δεοντα και τα αυταρκη

9. ινα µη πλησχεις ψευδης γενωµαι και ειπω

τις µε ορα η πενηχεις κλεψω και οµοσω το ονο-

µα του χεου

10. µη παραδως οικετην εις ςειρας δεσποτου

µηποτε καταρασηται σε και αφανισχης

11. εκγονον κακον πατερα καταραται την δε

µητερα ουκ ευλογει

12. εκγονον κακον δικαιον εαυτον κρινει την

δε εξοδον αυτου ουκ απενιψεν

13. εκγονον κακον υψηλους οφχαλµους εςει

τοις δε ϐλεφαροις αυτου επαιρεται

14. εκγονον κακον µαςαιρας τους οδοντας

εςει και τας µυλας τοµιδας ωστε αναλισκειν και

κατεσχιειν τους ταπεινους απο της γης και τους

πενητας αυτων εξ ανχρωπων

15. τη ϐδελλη τρεις χυγατερες ησαν αγαπησει

αγαπωµεναι και αι τρεις αυται ουκ ενεπιµπλα-

σαν αυτην και η τεταρτη ουκ ηρκεσχη ειπειν

ικανον

16. αδης και ερως γυναικος και ταρταρος και

γη ουκ εµπιπλαµενη υδατος και υδωρ και πυρ

ου µη ειπωσιν αρκει

17. οφχαλµον καταγελωντα πατρος και ατι-

µαζοντα γηρας µητρος εκκοψαισαν αυτον κο-

ϱακες εκ των ϕαραγγων και καταφαγοισαν αυ-

τον νεοσσοι αετων

18. τρια δε εστιν αδυνατα µοι νοησαι και το

τεταρτον ουκ επιγινωσκω

19. ιςνη αετου πετοµενου και οδους οφεως

επι πετρας και τριβους νηος ποντοπορουσης και

οδους ανδρος εν νεοτητι

20. τοιαυτη οδος γυναικος µοιςαλιδος η οταν

πραξη απονιψαµενη ουδεν ϕησιν πεπραςεναι

ατοπον

21. δια τριων σειεται η γη το δε τεταρτον ου

δυναται ϕερειν

22. εαν οικετης ϐασιλευση και αφρων πλη-

σχη σιτιων

23. και οικετις εαν εκβαλη την εαυτης κυριαν

και µισητη γυνη εαν τυςη ανδρος αγαχου

24. τεσσαρα δε εστιν ελαςιστα επι της γης ταυ-

τα δε εστιν σοφωτερα των σοφων

25. οι µυρµηκες οις µη εστιν ισςυς και ετοιµα-

Ϲονται χερους την τροφην

26. και οι ςοιρογρυλλιοι εχνος ουκ ισςυρον οι

εποιησαντο εν πετραις τους εαυτων οικους

27. αβασιλευτον εστιν η ακρις και εκστρατευ-

ει αφ ενος κελευσµατος ευτακτως

28. και καλαβωτης ςερσιν ερειδοµενος και ευ-

αλωτος ων κατοικει εν οςυρωµασιν ϐασιλεως

29. τρια δε εστιν α ευοδως πορευεται και το

τεταρτον ο καλως διαβαινει

30. σκυµνος λεοντος ισςυροτερος κτηνων ος

ουκ αποστρεφεται ουδε καταπτησσει κτηνος

31. και αλεκτωρ εµπεριπατων χηλειαις ευψ-

υςος και τραγος ηγουµενος αιπολιου και ϐασι-

λευς δηµηγορων εν εχνει

32. εαν προη σεαυτον εις ευφροσυνην και εκ-

τεινης την ςειρα σου µετα µαςης ατιµασχηση
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33. αµελγε γαλα και εσται ϐουτυρον εαν δε

εκπιεζης µυκτηρας εξελευσεται αιµα εαν δε

εξελκης λογους εξελευσονται κρισεις και µαςαι

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-prz31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 οι εµοι λογοι ειρηνται υπο χεου ϐασι-

λεως ςρηµατισµος ον επαιδευσεν η µητηρ αυ-

του

2. τι τεκνον τηρησεις τι ϱησεις χεου πρωτογε-

νες σοι λεγω υιε τι τεκνον εµης κοιλιας τι τεκνον

εµων ευςων

3. µη δως γυναιξι σον πλουτον και τον σον

νουν και ϐιον εις υστεροβουλιαν

4. µετα ϐουλης παντα ποιει µετα ϐουλης οινο-

ποτει οι δυνασται χυµωδεις εισιν οινον δε µη

πινετωσαν

5. ινα µη πιοντες επιλαχωνται της σοφιας και

ορχα κριναι ου µη δυνωνται τους ασχενεις

6. διδοτε µεχην τοις εν λυπαις και οινον πινειν

τοις εν οδυναις

7. ινα επιλαχωνται της πενιας και των πονων

µη µνησχωσιν ετι

8. ανοιγε σον στοµα λογω χεου και κρινε παν-

τας υγιως

9. ανοιγε σον στοµα και κρινε δικαιως διακρι-

νε δε πενητα και ασχενη

10. γυναικα ανδρειαν τις ευρησει τιµιωτερα δε

εστιν λιχων πολυτελων η τοιαυτη

11. χαρσει επ αυτη η καρδια του ανδρος αυτης

η τοιαυτη καλων σκυλων ουκ απορησει

12. ενεργει γαρ τω ανδρι αγαχα παντα τον

ϐιον

13. µηρυοµενη ερια και λινον εποιησεν ευ-

ςρηστον ταις ςερσιν αυτης

14. εγενετο ωσει ναυς εµπορευοµενη µακρο-

χεν συναγει δε αυτη τον ϐιον

15. και ανισταται εκ νυκτων και εδωκεν ϐρω-

µατα τω οικω και εργα ταις χεραπαιναις

16. χεωρησασα γεωργιον επριατο απο δε καρ-

πων ςειρων αυτης κατεφυτευσεν κτηµα

17. αναζωσαµενη ισςυρως την οσφυν αυτης

ηρεισεν τους ϐραςιονας αυτης εις εργον

18. εγευσατο οτι καλον εστιν το εργαζεσχαι

και ουκ αποσβεννυται ολην την νυκτα ο λυςνος

αυτης

19. τους πηςεις αυτης εκτεινει επι τα συµφε-

ϱοντα τας δε ςειρας αυτης ερειδει εις ατρακτον

20. ςειρας δε αυτης διηνοιξεν πενητι καρπον

δε εξετεινεν πτωςω

21. ου ϕροντιζει των εν οικω ο ανηρ αυτης

οταν που ςρονιζη παντες γαρ οι παρ αυτης εν-

διδυσκονται

22. δισσας ςλαινας εποιησεν τω ανδρι αυτης

εκ δε ϐυσσου και πορφυρας εαυτη ενδυµατα

23. περιβλεπτος δε γινεται εν πυλαις ο ανηρ

αυτης ηνικα αν καχιση εν συνεδριω µετα των

γεροντων κατοικων της γης

24. σινδονας εποιησεν και απεδοτο περιζωµα-

τα δε τοις ςαναναιοις

25. στοµα αυτης διηνοιξεν προσεςοντως και

εννοµως και ταξιν εστειλατο τη γλωσση αυτης

26. ισςυν και ευπρεπειαν ενεδυσατο και ευ-

ϕρανχη εν ηµεραις εσςαταις

27. στεγναι διατριβαι οικων αυτης σιτα δε

οκνηρα ουκ εφαγεν

28. το στοµα δε ανοιγει σοφως και νοµοχε-

σµως η δε ελεηµοσυνη αυτης ανεστησεν τα τεκ-

να αυτης και επλουτησαν και ο ανηρ αυτης

ηνεσεν αυτην

29. πολλαι χυγατερες εκτησαντο πλουτον

πολλαι εποιησαν δυνατα συ δε υπερκεισαι και

υπερηρας πασας

30. ψευδεις αρεσκειαι και µαταιον καλλος

γυναικος γυνη γαρ συνετη ευλογειται ϕοβον δε

κυριου αυτη αινειτω

31. δοτε αυτη απο καρπων ςειρων αυτης και

αινεισχω εν πυλαις ο ανηρ αυτης

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-prz32*

32 αυται αι παιδειαι σαλωµωντος αι αδια-

κριτοι ας εξεγραψαντο οι ϕιλοι εζεκιου του ϐα-

σιλεως της ιουδαιας

2. δοξα χεου κρυπτει λογον δοξα δε ϐασιλεως

τιµα πραγµατα

3. ουρανος υψηλος γη δε ϐαχεια καρδια δε

ϐασιλεως ανεξελεγκτος

Biblia Grecka L R 677



Rozdział 33 L R Księga Przypowieści Salomona

4. τυπτε αδοκιµον αργυριον και καχαρισχη-

σεται καχαρον απαν

5. κτεινε ασεβεις εκ προσωπου ϐασιλεως και

κατορχωσει εν δικαιοσυνη ο χρονος αυτου

6. µη αλαζονευου ενωπιον ϐασιλεως µηδε εν

τοποις δυναστων υφιστασο

7. κρεισσον γαρ σοι το ϱηχηναι αναβαινε προς

µε η ταπεινωσαι σε εν προσωπω δυναστου α

ειδον οι οφχαλµοι σου λεγε

8. µη προσπιπτε εις µαςην ταςεως ινα µη µε-

ταµεληχης επ εσςατων ηνικα αν σε ονειδιση ο

σος ϕιλος

9. αναςωρει εις τα οπισω µη καταφρονει

10. ςαρις και ϕιλια ελευχεροι ας τηρησον σε-

αυτω ινα µη επονειδιστος γενη αλλα ϕυλαξον

τας οδους σου ευσυναλλακτως

11. µηλον ςρυσουν εν ορµισκω σαρδιου ουτως

ειπειν λογον

12. εις ενωτιον ςρυσουν σαρδιον πολυτελες

δεδεται λογος σοφος εις ευηκοον ους

13. ωσπερ εξοδος ςιονος εν αµητω κατα καυ-

µα ωφελει ουτως αγγελος πιστος τους αποστε-

ιλαντας αυτον ψυςας γαρ των αυτω ςρωµενων

ωφελει

14. ωσπερ ανεµοι και νεφη και υετοι επιφα-

νεστατοι ουτως οι καυςωµενοι επι δοσει ψευδει

15. εν µακροχυµια ευοδια ϐασιλευσιν γλωσ-

σα δε µαλακη συντριβει οστα

16. µελι ευρων ϕαγε το ικανον µηποτε πλη-

σχεις εξεµεσης

17. σπανιον εισαγε σον ποδα προς τον σεαυ-

του ϕιλον µηποτε πλησχεις σου µισηση σε

18. ϱοπαλον και µαςαιρα και τοξευµα ακιδω-

τον ουτως και ανηρ ο καταµαρτυρων του ϕιλου

αυτου µαρτυριαν ψευδη

19. οδους κακου και πους παρανοµου ολειται

εν ηµερα κακη

20. ωσπερ σης ιµατιω και σκωληξ ξυλω ουτως

λυπη ανδρος ϐλαπτει καρδιαν

21. εαν πεινα ο εςχρος σου τρεφε αυτον εαν

διψα ποτιζε αυτον

22. τουτο γαρ ποιων ανχρακας πυρος σωρευ-

σεις επι την κεφαλην αυτου ο δε κυριος αντα-

ποδωσει σοι αγαχα

23. ανεµος ϐορεας εξεγειρει νεφη προσωπον

δε αναιδες γλωσσαν ερεχιζει

24. κρειττον οικειν επι γωνιας δωµατος η µετα

γυναικος λοιδορου εν οικια κοινη

25. ωσπερ υδωρ ψυςρον ψυςη διψωση προση-

νες ουτως αγγελια αγαχη εκ γης µακροχεν

26. ωσπερ ει τις πηγην ϕρασσοι και υδατος

εξοδον λυµαινοιτο ουτως ακοσµον δικαιον πεπ-

τωκεναι ενωπιον ασεβους

27. εσχιειν µελι πολυ ου καλον τιµαν δε ςρη

λογους ενδοξους

28. ωσπερ πολις τα τειςη καταβεβληµενη και

ατειςιστος ουτως ανηρ ος ου µετα ϐουλης τι

πρασσει

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-prz33*

33ωσπερ δροσος εν αµητω και ωσπερ υετος

εν χερει ουτως ουκ εστιν αφρονι τιµη

2. ωσπερ ορνεα πεταται και στρουχοι ουτως

αρα µαταια ουκ επελευσεται ουδενι

3. ωσπερ µαστιξ ιππω και κεντρον ονω ουτως

ϱαβδος εχνει παρανοµω

4. µη αποκρινου αφρονι προς την εκεινου

αφροσυνην ινα µη οµοιος γενη αυτω

5. αλλα αποκρινου αφρονι κατα την αφρο-

συνην αυτου ινα µη ϕαινηται σοφος παρ εαυτω

6. εκ των εαυτου ποδων ονειδος πιεται ο απο-

στειλας δι αγγελου αφρονος λογον

7. αφελου πορειαν σκελων και παροιµιαν εκ

στοµατος αφρονων

8. ος αποδεσµευει λιχον εν σφενδονη οµοιος

εστιν τω διδοντι αφρονι δοξαν

9. ακανχαι ϕυονται εν ςειρι του µεχυσου δο-

υλεια δε εν ςειρι των αφρονων

10. πολλα ςειµαζεται πασα σαρξ αφρονων

συντριβεται γαρ η εκστασις αυτων

11. εστιν αισςυνη επαγουσα αµαρτιαν και εσ-

τιν αισςυνη δοξα και ςαρις

12. ειδον ανδρα δοξαντα παρ εαυτω σοφον

ειναι ελπιδα µεντοι εσςεν µαλλον αφρων αυτου

13. λεγει οκνηρος αποστελλοµενος εις οδον

λεων εν ταις οδοις

14. ωσπερ χυρα στρεφεται επι του στροφιγγος

ουτως οκνηρος επι της κλινης αυτου
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15. κρυψας οκνηρος την ςειρα εν τω κολπω

αυτου ου δυνησεται επενεγκειν επι το στοµα

16. σοφωτερος εαυτω οκνηρος ϕαινεται του εν

πλησµονη αποκοµιζοντος αγγελιαν

17. ωσπερ ο κρατων κερκου κυνος ουτως ο

προεστως αλλοτριας κρισεως

18. ωσπερ οι ιωµενοι προβαλλουσιν λογους

εις ανχρωπους ο δε απαντησας τω λογω πρωτος

υποσκελισχησεται

19. ουτως παντες οι ενεδρευοντες τους εαυτων

ϕιλους οταν δε ϕωραχωσιν λεγουσιν οτι παιζων

επραξα

20. εν πολλοις ξυλοις χαλλει πυρ οπου δε

ουκ εστιν διχυµος ησυςαζει µαςη

21. εσςαρα ανχραξιν και ξυλα πυρι ανηρ δε

λοιδορος εις ταραςην µαςης

22. λογοι κερκωπων µαλακοι ουτοι δε τυπτο-

υσιν εις ταµιεια σπλαγςνων

23. αργυριον διδοµενον µετα δολου ωσπερ

οστρακον ηγητεον ςειλη λεια καρδιαν καλυπ-

τει λυπηραν

24. ςειλεσιν παντα επινευει αποκλαιοµενος

εςχρος εν δε τη καρδια τεκταινεται δολους

25. εαν σου δεηται ο εςχρος µεγαλη τη ϕωνη

µη πεισχης επτα γαρ εισιν πονηριαι εν τη ψυςη

αυτου

26. ο κρυπτων εςχραν συνιστησιν δολον εκ-

καλυπτει δε τας εαυτου αµαρτιας ευγνωστος εν

συνεδριοις

27. ο ορυσσων ϐοχρον τω πλησιον εµπεσειται

εις αυτον ο δε κυλιων λιχον εφ εαυτον κυλιει

28. γλωσσα ψευδης µισει αληχειαν στοµα δε

αστεγον ποιει ακαταστασιας

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-prz34*

34 µη καυςω τα εις αυριον ου γαρ γινωσκεις

τι τεξεται η επιουσα

2. εγκωµιαζετω σε ο πελας και µη το σον στοµα

αλλοτριος και µη τα σα ςειλη

3. ϐαρυ λιχος και δυσβαστακτον αµµος οργη

δε αφρονος ϐαρυτερα αµφοτερων

4. ανελεηµων χυµος και οξεια οργη αλλ ουδε-

να υφισταται Ϲηλος

5. κρεισσους ελεγςοι αποκεκαλυµµενοι κρυπ-

τοµενης ϕιλιας

6. αξιοπιστοτερα εστιν τραυµατα ϕιλου η εκο-

υσια ϕιληµατα εςχρου

7. ψυςη εν πλησµονη ουσα κηριοις εµπαιζει

ψυςη δε ενδεει και τα πικρα γλυκεια ϕαινεται

8. ωσπερ οταν ορνεον καταπετασχη εκ της

ιδιας νοσσιας ουτως ανχρωπος δουλουται οταν

αποξενωχη εκ των ιδιων τοπων

9. µυροις και οινοις και χυµιαµασιν τερπε-

ται καρδια καταρρηγνυται δε υπο συµπτωµα-

των ψυςη

10. ϕιλον σον η ϕιλον πατρωον µη εγκαταλι-

πης εις δε τον οικον του αδελφου σου µη εισε-

λχης ατυςων κρεισσων ϕιλος εγγυς η αδελφος

µακραν οικων

11. σοφος γινου υιε ινα ευφραινηται µου η

καρδια και αποστρεψον απο σου επονειδιστους

λογους

12. πανουργος κακων επερςοµενων απε-

κρυβη αφρονες δε επελχοντες Ϲηµιαν τεισουσιν

13. αφελου το ιµατιον αυτου παρηλχεν γαρ

υβριστης οστις τα αλλοτρια λυµαινεται

14. ος αν ευλογη ϕιλον το πρωι µεγαλη τη

ϕωνη καταρωµενου ουδεν διαφερειν δοξει

15. σταγονες εκβαλλουσιν ανχρωπον εν ηµε-

ϱα ςειµερινη εκ του οικου αυτου ωσαυτως και

γυνη λοιδορος εκ του ιδιου οικου

16. ϐορεας σκληρος ανεµος ονοµατι δε επιδε-

ξιος καλειται

17. σιδηρος σιδηρον οξυνει ανηρ δε παροξυ-

νει προσωπον εταιρου

18. ος ϕυτευει συκην ϕαγεται τους καρπους

αυτης ος δε ϕυλασσει τον εαυτου κυριον τιµ-

ηχησεται

19. ωσπερ ους οµοια προσωπα προσωποις

ουτως ουδε αι καρδιαι των ανχρωπων

20. ϐδελυγµα κυριω στηριζων οφχαλµον και

οι απαιδευτοι ακρατεις γλωσση

21. καρδια ανοµου εκζητει κακα καρδια δε

ευχης εκζητει γνωσιν

22. εαν µαστιγοις αφρονα εν µεσω συνεδριου

ατιµαζων ου µη περιελης την αφροσυνην αυτου

23. γνωστως επιγνωση ψυςας ποιµνιου σου

και επιστησεις καρδιαν σου σαις αγελαις
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24. οτι ου τον αιωνα ανδρι κρατος και ισςυς

ουδε παραδιδωσιν εκ γενεας εις γενεαν

25. επιµελου των εν τω πεδιω ςλωρων και κε-

ϱεις ποαν και συναγε ςορτον ορεινον

26. ινα εςης προβατα εις ιµατισµον τιµα πε-

διον ινα ωσιν σοι αρνες

27. υιε παρ εµου εςεις ϱησεις ισςυρας εις την

Ϲωην σου και εις την Ϲωην σων χεραποντων

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-prz35*

35 ϕευγει ασεβης µηδενος διωκοντος δικα-

ιος δε ωσπερ λεων πεποιχεν

2. δι αµαρτιας ασεβων κρισεις εγειρονται

ανηρ δε πανουργος κατασβεσει αυτας

3. ανδρειος εν ασεβειαις συκοφαντει πτωςους

ωσπερ υετος λαβρος και ανωφελης

4. ουτως οι εγκαταλειποντες τον νοµον εγκω-

µιαζουσιν ασεβειαν οι δε αγαπωντες τον νοµον

περιβαλλουσιν εαυτοις τειςος

5. ανδρες κακοι ου νοησουσιν κριµα οι δε

Ϲητουντες τον κυριον συνησουσιν εν παντι

6. κρεισσων πτωςος πορευοµενος εν αληχεια

πλουσιου ψευδους

7. ϕυλασσει νοµον υιος συνετος ος δε ποιµα-

ινει ασωτιαν ατιµαζει πατερα

8. ο πληχυνων τον πλουτον αυτου µετα τοκων

και πλεονασµων τω ελεωντι πτωςους συναγει

αυτον

9. ο εκκλινων το ους αυτου του µη εισακουσαι

νοµου και αυτος την προσευςην αυτου εβδε-

λυκται

10. ος πλανα ευχεις εν οδω κακη εις διαφχο-

ϱαν αυτος εµπεσειται οι δε ανοµοι διελευσονται

αγαχα και ουκ εισελευσονται εις αυτα

11. σοφος παρ εαυτω ανηρ πλουσιος πενης δε

νοηµων καταγνωσεται αυτου

12. δια ϐοηχειαν δικαιων πολλη γινεται δοξα

εν δε τοποις ασεβων αλισκονται ανχρωποι

13. ο επικαλυπτων ασεβειαν εαυτου ουκ ευ-

οδωχησεται ο δε εξηγουµενος ελεγςους αγα-

πηχησεται

14. µακαριος ανηρ ος καταπτησσει παντα δι

ευλαβειαν ο δε σκληρος την καρδιαν εµπεσε-

ιται κακοις

15. λεων πεινων και λυκος διψων ος τυραννει

πτωςος ων εχνους πενιςρου

16. ϐασιλευς ενδεης προσοδων µεγας συκο-

ϕαντης ο δε µισων αδικιαν µακρον ςρονον Ϲησε-

ται

17. παιδευε υιον και αγαπησει σε και δωσει

κοσµον τη ση ψυςη ου µη υπακουσης εχνει πα-

ϱανοµω

18. ο πορευοµενος δικαιως ϐεβοηχηται ο δε

σκολιαις οδοις πορευοµενος εµπλακησεται

19. ο εργαζοµενος την εαυτου γην πλησχη-

σεται αρτων ο δε διωκων σςολην πλησχησεται

πενιας

20. ανηρ αξιοπιστος πολλα ευλογηχησεται ο

δε κακος ουκ ατιµωρητος εσται

21. ος ουκ αισςυνεται προσωπα δικαιων ουκ

αγαχος ο τοιουτος ψωµου αρτου αποδωσεται

ανδρα

22. σπευδει πλουτειν ανηρ ϐασκανος και ουκ

οιδεν οτι ελεηµων κρατησει αυτου

23. ο ελεγςων ανχρωπου οδους ςαριτας εξει

µαλλον του γλωσσοςαριτουντος

24. ος αποβαλλεται πατερα η µητερα και δο-

κει µη αµαρτανειν ουτος κοινωνος εστιν ανδρος

ασεβους

25. απληστος ανηρ κρινει εικη ος δε πεποιχεν

επι κυριον εν επιµελεια εσται

26. ος πεποιχεν χρασεια καρδια ο τοιουτος

αφρων ος δε πορευεται σοφια σωχησεται

27. ος διδωσιν πτωςοις ουκ ενδεηχησεται ος

δε αποστρεφει τον οφχαλµον αυτου εν πολλη

απορια εσται

28. εν τοποις ασεβων στενουσι δικαιοι εν δε

τη εκεινων απωλεια πληχυνχησονται δικαιοι

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-prz36*

36 κρεισσων ανηρ ελεγςων ανδρος σκλη-

ϱοτραςηλου εξαπινης γαρ ϕλεγοµενου αυτου

ουκ εστιν ιασις

2. εγκωµιαζοµενων δικαιων ευφρανχησονται

λαοι αρςοντων δε ασεβων στενουσιν ανδρες

3. ανδρος ϕιλουντος σοφιαν ευφραινεται πα-

τηρ αυτου ος δε ποιµαινει πορνας απολει πλο-

υτον
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4. ϐασιλευς δικαιος ανιστησιν ςωραν ανηρ δε

παρανοµος κατασκαπτει

5. ος παρασκευαζεται επι προσωπον του εαυ-

του ϕιλου δικτυον περιβαλλει αυτο τοις εαυτου

ποσιν

6. αµαρτανοντι ανδρι µεγαλη παγις δικαιος δε

εν ςαρα και εν ευφροσυνη εσται

7. επισταται δικαιος κρινειν πενιςροις ο δε

ασεβης ου συνησει γνωσιν και πτωςω ους υπαρ-

ςει νους επιγνωµων

8. ανδρες λοιµοι εξεκαυσαν πολιν σοφοι δε

απεστρεψαν οργην

9. ανηρ σοφος κρινει εχνη ανηρ δε ϕαυλος

οργιζοµενος καταγελαται και ου καταπτησσει

10. ανδρες αιµατων µετοςοι µισησουσιν οσιον

οι δε ευχεις εκζητησουσιν ψυςην αυτου

11. ολον τον χυµον αυτου εκφερει αφρων σο-

ϕος δε ταµιευεται κατα µερος

12. ϐασιλεως υπακουοντος λογον αδικον

παντες οι υπ αυτον παρανοµοι

13. δανιστου και ςρεοφειλετου αλληλοις συ-

νελχοντων επισκοπην ποιειται αµφοτερων ο

κυριος

14. ϐασιλεως εν αληχεια κρινοντος πτωςους

ο χρονος αυτου εις µαρτυριον κατασταχησεται

15. πληγαι και ελεγςοι διδοασιν σοφιαν παις

δε πλανωµενος αισςυνει γονεις αυτου

16. πολλων οντων ασεβων πολλαι γινονται

αµαρτιαι οι δε δικαιοι εκεινων πιπτοντων κατα-

ϕοβοι γινονται

17. παιδευε υιον σου και αναπαυσει σε και

δωσει κοσµον τη ψυςη σου

18. ου µη υπαρξη εξηγητης εχνει παρανοµω

ο δε ϕυλασσων τον νοµον µακαριστος

19. λογοις ου παιδευχησεται οικετης σκληρος

εαν γαρ και νοηση αλλ ους υπακουσεται

20. εαν ιδης ανδρα ταςυν εν λογοις γινωσκε

οτι ελπιδα εςει µαλλον αφρων αυτου

21. ος κατασπαταλα εκ παιδος οικετης εσται

εσςατον δε οδυνηχησεται εφ εαυτω

22. ανηρ χυµωδης ορυσσει νεικος ανηρ δε ορ-

γιλος εξωρυξεν αµαρτιας

23. υβρις ανδρα ταπεινοι τους δε ταπεινοφρο-

νας ερειδει δοξη κυριος

24. ος µεριζεται κλεπτη µισει την εαυτου

ψυςην εαν δε ορκου προτεχεντος ακουσαντες

µη αναγγειλωσιν

25. ϕοβηχεντες και αισςυνχεντες ανχρωπους

υπεσκελισχησαν ο δε πεποιχως επι κυριον ευ-

ϕρανχησεται ασεβεια ανδρι διδωσιν σφαλµα ος

δε πεποιχεν επι τω δεσποτη σωχησεται

26. πολλοι χεραπευουσιν προσωπα ηγο-

υµενων παρα δε κυριου γινεται το δικαιον ανδρι

27. ϐδελυγµα δικαιοις ανηρ αδικος ϐδελυγµα

δε ανοµω κατευχυνουσα οδος
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ekl1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ϱηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ ϐασι-

λεως ισραηλ εν ιερουσαληµ

2. µαταιοτης µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησια-

στης µαταιοτης µαταιοτητων τα παντα µαταιο-

της

3. τις περισσεια τω ανχρωπω εν παντι µοςχω

αυτου ω µοςχει υπο τον ηλιον

4. γενεα πορευεται και γενεα ερςεται και η γη

εις τον αιωνα εστηκεν

5. και ανατελλει ο ηλιος και δυνει ο ηλιος και

εις τον τοπον αυτου ελκει

6. ανατελλων αυτος εκει πορευεται προς νο-

τον και κυκλοι προς ϐορραν κυκλοι κυκλων

πορευεται το πνευµα και επι κυκλους αυτου

επιστρεφει το πνευµα

7. παντες οι ςειµαρροι πορευονται εις την χα-

λασσαν και η χαλασσα ουκ εσται εµπιµπλα-

µενη εις τοπον ου οι ςειµαρροι πορευονται εκει

αυτοι επιστρεφουσιν του πορευχηναι

8. παντες οι λογοι εγκοποι ου δυνησεται ανηρ

του λαλειν και ουκ εµπλησχησεται οφχαλµος

του οραν και ου πληρωχησεται ους απο ακρο-

ασεως

9. τι το γεγονος αυτο το γενησοµενον και τι

το πεποιηµενον αυτο το ποιηχησοµενον και ουκ

εστιν παν προσφατον υπο τον ηλιον

10. ος λαλησει και ερει ιδε τουτο καινον εστιν

ηδη γεγονεν εν τοις αιωσιν τοις γενοµενοις απο

εµπροσχεν ηµων

11. ουκ εστιν µνηµη τοις πρωτοις και γε το-

ις εσςατοις γενοµενοις ουκ εσται αυτοις µνηµη

µετα των γενησοµενων εις την εσςατην

12. εγω εκκλησιαστης εγενοµην ϐασιλευς επι

ισραηλ εν ιερουσαληµ

13. και εδωκα την καρδιαν µου του εκζητη-

σαι και του κατασκεψασχαι εν τη σοφια περι

παντων των γινοµενων υπο τον ουρανον οτι πε-

ϱισπασµον πονηρον εδωκεν ο χεος τοις υιοις

του ανχρωπου του περισπασχαι εν αυτω

14. ειδον συν παντα τα ποιηµατα τα πεποιηµε-

να υπο τον ηλιον και ιδου τα παντα µαταιοτης

και προαιρεσις πνευµατος

15. διεστραµµενον ου δυνησεται του επικοσµ-

ηχηναι και υστερηµα ου δυνησεται του αριχµ-

ηχηναι

16. ελαλησα εγω εν καρδια µου τω λεγειν

εγω ιδου εµεγαλυνχην και προσεχηκα σοφιαν

επι πασιν οι εγενοντο εµπροσχεν µου εν ιερο-

υσαληµ και καρδια µου ειδεν πολλα σοφιαν

και γνωσιν

17. και εδωκα καρδιαν µου του γνωναι σο-

ϕιαν και γνωσιν παραβολας και επιστηµην

εγνων οτι και γε τουτ εστιν προαιρεσις πνευ-

µατος

18. οτι εν πληχει σοφιας πληχος γνωσεως και

ο προστιχεις γνωσιν προσχησει αλγηµα

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ekl2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ειπον εγω εν καρδια µου δευρο δη πειρασω

σε εν ευφροσυνη και ιδε εν αγαχω και ιδου και

γε τουτο µαταιοτης

2. τω γελωτι ειπα περιφοραν και τη ευφρο-

συνη τι τουτο ποιεις

3. κατεσκεψαµην εν καρδια µου του ελκυ-

σαι εις οινον την σαρκα µου και καρδια µου

ωδηγησεν εν σοφια και του κρατησαι επ αφρο-

συνη εως ου ιδω ποιον το αγαχον τοις υιοις του

ανχρωπου ο ποιησουσιν υπο τον ηλιον αριχµον

ηµερων Ϲωης αυτων

4. εµεγαλυνα ποιηµα µου ωκοδοµησα µοι

οικους εφυτευσα µοι αµπελωνας

5. εποιησα µοι κηπους και παραδεισους και

εφυτευσα εν αυτοις ξυλον παν καρπου

6. εποιησα µοι κολυµβηχρας υδατων του πο-

τισαι απ αυτων δρυµον ϐλαστωντα ξυλα

7. εκτησαµην δουλους και παιδισκας και

οικογενεις εγενοντο µοι και γε κτησις ϐουκο-

λιου και ποιµνιου πολλη εγενετο µοι υπερ παν-

τας τους γενοµενους εµπροσχεν µου εν ιερο-

υσαληµ

8. συνηγαγον µοι και γε αργυριον και ςρυσιον

και περιουσιασµους ϐασιλεων και των ςωρων

εποιησα µοι αδοντας και αδουσας και εντρυφη-

µατα υιων του ανχρωπου οινοςοον και οινοςοας

9. και εµεγαλυνχην και προσεχηκα παρα

παντας τους γενοµενους εµπροσχεν µου εν ιε-

ϱουσαληµ και γε σοφια µου εσταχη µοι
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10. και παν ο ητησαν οι οφχαλµοι µου ους

υφειλον απ αυτων ουκ απεκωλυσα την καρ-

διαν µου απο πασης ευφροσυνης οτι καρδια

µου ευφρανχη εν παντι µοςχω µου και τουτο

εγενετο µερις µου απο παντος µοςχου µου

11. και επεβλεψα εγω εν πασιν ποιηµασιν µου

οις εποιησαν αι ςειρες µου και εν µοςχω ω εµο-

ςχησα του ποιειν και ιδου τα παντα µαταιοτης

και προαιρεσις πνευµατος και ουκ εστιν περισ-

σεια υπο τον ηλιον

12. και επεβλεψα εγω του ιδειν σοφιαν και πε-

ϱιφοραν και αφροσυνην οτι τις ο ανχρωπος ος

επελευσεται οπισω της ϐουλης τα οσα εποιησεν

αυτην

13. και ειδον εγω οτι εστιν περισσεια τη σοφια

υπερ την αφροσυνην ως περισσεια του ϕωτος

υπερ το σκοτος

14. του σοφου οι οφχαλµοι αυτου εν κεφαλη

αυτου και ο αφρων εν σκοτει πορευεται και

εγνων και γε εγω οτι συναντηµα εν συναντη-

σεται τοις πασιν αυτοις

15. και ειπα εγω εν καρδια µου ως συναντηµα

του αφρονος και γε εµοι συναντησεται µοι και

ινα τι εσοφισαµην εγω τοτε περισσον ελαλησα

εν καρδια µου διοτι αφρων εκ περισσευµατος

λαλει οτι και γε τουτο µαταιοτης

16. οτι ουκ εστιν µνηµη του σοφου µετα του

αφρονος εις αιωνα καχοτι ηδη αι ηµεραι αι ερ-

ςοµεναι τα παντα επελησχη και πως αποχανε-

ιται ο σοφος µετα του αφρονος

17. και εµισησα συν την Ϲωην οτι πονηρον επ

εµε το ποιηµα το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οτι

τα παντα µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

18. και εµισησα εγω συν παντα µοςχον µου

ον εγω µοςχω υπο τον ηλιον οτι αφιω αυτον τω

ανχρωπω τω γινοµενω µετ εµε

19. και τις οιδεν ει σοφος εσται η αφρων και

εξουσιαζεται εν παντι µοςχω µου ω εµοςχησα

και ω εσοφισαµην υπο τον ηλιον και γε τουτο

µαταιοτης

20. και επεστρεψα εγω του αποταξασχαι τη

καρδια µου επι παντι τω µοςχω ω εµοςχησα

υπο τον ηλιον

21. οτι εστιν ανχρωπος ου µοςχος αυτου εν

σοφια και εν γνωσει και εν ανδρεια και ανχρω-

πος ος ουκ εµοςχησεν εν αυτω δωσει αυτω µε-

ϱιδα αυτου και γε τουτο µαταιοτης και πονηρια

µεγαλη

22. οτι τι γινεται τω ανχρωπω εν παντι µοςχω

αυτου και εν προαιρεσει καρδιας αυτου ω αυτος

µοςχει υπο τον ηλιον

23. οτι πασαι αι ηµεραι αυτου αλγηµατων και

χυµου περισπασµος αυτου και γε εν νυκτι ου

κοιµαται η καρδια αυτου και γε τουτο µαταιοτης

εστιν

24. ουκ εστιν αγαχον εν ανχρωπω ο ϕαγεται

και ο πιεται και ο δειξει τη ψυςη αυτου αγαχον

εν µοςχω αυτου και γε τουτο ειδον εγω οτι απο

ςειρος του χεου εστιν

25. οτι τις ϕαγεται και τις ϕεισεται παρεξ αυτου

26. οτι τω ανχρωπω τω αγαχω προ προσωπου

αυτου εδωκεν σοφιαν και γνωσιν και ευφρο-

συνην και τω αµαρτανοντι εδωκεν περισπασµον

του προσχειναι και του συναγαγειν του δουναι

τω αγαχω προ προσωπου του χεου οτι και γε

τουτο µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ekl3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 τοις πασιν ςρονος και καιρος τω παντι

πραγµατι υπο τον ουρανον

2. καιρος του τεκειν και καιρος του αποχανε-

ιν καιρος του ϕυτευσαι και καιρος του εκτιλαι

πεφυτευµενον

3. καιρος του αποκτειναι και καιρος του ιασα-

σχαι καιρος του καχελειν και καιρος του οικο-

δοµησαι

4. καιρος του κλαυσαι και καιρος του γελασαι

καιρος του κοψασχαι και καιρος του ορςησα-

σχαι

5. καιρος του ϐαλειν λιχους και καιρος του

συναγαγειν λιχους καιρος του περιλαβειν και

καιρος του µακρυνχηναι απο περιληµψεως

6. καιρος του Ϲητησαι και καιρος του απολεσαι

καιρος του ϕυλαξαι και καιρος του εκβαλειν

7. καιρος του ϱηξαι και καιρος του ϱαψαι κα-

ιρος του σιγαν και καιρος του λαλειν

8. καιρος του ϕιλησαι και καιρος του µισησαι

καιρος πολεµου και καιρος ειρηνης

9. τις περισσεια του ποιουντος εν οις αυτος

µοςχει
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10. ειδον συν τον περισπασµον ον εδωκεν ο

χεος τοις υιοις του ανχρωπου του περισπασχαι

εν αυτω

11. συν τα παντα εποιησεν καλα εν καιρω

αυτου και γε συν τον αιωνα εδωκεν εν καρδια

αυτων οπως µη ευρη ο ανχρωπος το ποιηµα ο

εποιησεν ο χεος απ αρςης και µεςρι τελους

12. εγνων οτι ουκ εστιν αγαχον εν αυτοις ει

µη του ευφρανχηναι και του ποιειν αγαχον εν

Ϲωη αυτου

13. και γε πας ο ανχρωπος ος ϕαγεται και

πιεται και ιδη αγαχον εν παντι µοςχω αυτου

δοµα χεου εστιν

14. εγνων οτι παντα οσα εποιησεν ο χεος αυτα

εσται εις τον αιωνα επ αυτω ουκ εστιν προσχε-

ιναι και απ αυτου ουκ εστιν αφελειν και ο χεος

εποιησεν ινα ϕοβηχωσιν απο προσωπου αυτου

15. το γενοµενον ηδη εστιν και οσα του γινε-

σχαι ηδη γεγονεν και ο χεος Ϲητησει τον διωκο-

µενον

16. και ετι ειδον υπο τον ηλιον τοπον της κρι-

σεως εκει ο ασεβης και τοπον του δικαιου εκει

ο ασεβης

17. ειπα εγω εν καρδια µου συν τον δικαιον

και συν τον ασεβη κρινει ο χεος οτι καιρος τω

παντι πραγµατι και επι παντι τω ποιηµατι

18. εκει ειπα εγω εν καρδια µου περι λαλιας

υιων του ανχρωπου οτι διακρινει αυτους ο χεος

και του δειξαι οτι αυτοι κτηνη εισιν και γε αυτοις

19. οτι συναντηµα υιων του ανχρωπου και

συναντηµα του κτηνους συναντηµα εν αυτοις

ως ο χανατος τουτου ουτως ο χανατος τουτου

και πνευµα εν τοις πασιν και τι επερισσευσεν ο

ανχρωπος παρα το κτηνος ουδεν οτι τα παντα

µαταιοτης

20. τα παντα πορευεται εις τοπον ενα τα παντα

εγενετο απο του ςοος και τα παντα επιστρεφει

εις τον ςουν

21. και τις οιδεν πνευµα υιων του ανχρωπου ει

αναβαινει αυτο εις ανω και πνευµα του κτηνους

ει καταβαινει αυτο κατω εις γην

22. και ειδον οτι ουκ εστιν αγαχον ει µη ο ευ-

ϕρανχησεται ο ανχρωπος εν ποιηµασιν αυτου

οτι αυτο µερις αυτου οτι τις αξει αυτον του ιδειν

εν ω εαν γενηται µετ αυτον

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ekl4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και επεστρεψα εγω και ειδον συν πασας τας

συκοφαντιας τας γινοµενας υπο τον ηλιον και

ιδου δακρυον των συκοφαντουµενων και ουκ

εστιν αυτοις παρακαλων και απο ςειρος συκο-

ϕαντουντων αυτους ισςυς και ουκ εστιν αυτοις

παρακαλων

2. και επηνεσα εγω συν τους τεχνηκοτας τους

ηδη αποχανοντας υπερ τους Ϲωντας οσοι αυτοι

Ϲωσιν εως του νυν

3. και αγαχος υπερ τους δυο τουτους οστις

ουπω εγενετο ος ουκ ειδεν συν το ποιηµα το

πονηρον το πεποιηµενον υπο τον ηλιον

4. και ειδον εγω συν παντα τον µοςχον και συν

πασαν ανδρειαν του ποιηµατος οτι αυτο Ϲηλος

ανδρος απο του εταιρου αυτου και γε τουτο µα-

ταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

5. ο αφρων περιελαβεν τας ςειρας αυτου και

εφαγεν τας σαρκας αυτου

6. αγαχον πληρωµα δρακος αναπαυσεως

υπερ πληρωµα δυο δρακων µοςχου και προ-

αιρεσεως πνευµατος

7. και επεστρεψα εγω και ειδον µαταιοτητα

υπο τον ηλιον

8. εστιν εις και ουκ εστιν δευτερος και γε υιος

και αδελφος ουκ εστιν αυτω και ουκ εστιν περ-

ασµος τω παντι µοςχω αυτου και γε οφχαλµος

αυτου ουκ εµπιπλαται πλουτου και τινι εγω µο-

ςχω και στερισκω την ψυςην µου απο αγαχω-

συνης και γε τουτο µαταιοτης και περισπασµος

πονηρος εστιν

9. αγαχοι οι δυο υπερ τον ενα οις εστιν αυτοις

µισχος αγαχος εν µοςχω αυτων

10. οτι εαν πεσωσιν ο εις εγερει τον µετοςον

αυτου και ουαι αυτω τω ενι οταν πεση και µη η

δευτερος του εγειραι αυτον

11. και γε εαν κοιµηχωσιν δυο και χερµη αυ-

τοις και ο εις πως χερµανχη

12. και εαν επικραταιωχη ο εις οι δυο στησον-

ται κατεναντι αυτου και το σπαρτιον το εντριτον

ου ταςεως απορραγησεται

13. αγαχος παις πενης και σοφος υπερ ϐασι-

λεα πρεσβυτερον και αφρονα ος ουκ εγνω του

προσεςειν ετι
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14. οτι εξ οικου των δεσµιων εξελευσεται του

ϐασιλευσαι οτι και γε εν ϐασιλεια αυτου εγεν-

νηχη πενης

15. ειδον συν παντας τους Ϲωντας τους περι-

πατουντας υπο τον ηλιον µετα του νεανισκου

του δευτερου ος στησεται αντ αυτου

16. ουκ εστιν περασµος τω παντι λαω τοις πα-

σιν οσοι εγενοντο εµπροσχεν αυτων και γε οι

εσςατοι ουκ ευφρανχησονται εν αυτω οτι και γε

τουτο µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

17. ϕυλαξον ποδα σου εν ω εαν πορευη εις

οικον του χεου και εγγυς του ακουειν υπερ δο-

µα των αφρονων χυσια σου οτι ουκ εισιν ειδοτες

του ποιησαι κακον

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ekl5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 µη σπευδε επι στοµατι σου και καρδια σου

µη ταςυνατω του εξενεγκαι λογον προ προσω-

που του χεου οτι ο χεος εν τω ουρανω και συ επι

της γης επι τουτω εστωσαν οι λογοι σου ολιγοι

2. οτι παραγινεται ενυπνιον εν πληχει περι-

σπασµου και ϕωνη αφρονος εν πληχει λογων

3. καχως αν ευξη ευςην τω χεω µη ςρονισης

του αποδουναι αυτην οτι ουκ εστιν χεληµα εν

αφροσιν συν οσα εαν ευξη αποδος

4. αγαχον το µη ευξασχαι σε η το ευξασχαι σε

και µη αποδουναι

5. µη δως το στοµα σου του εξαµαρτησαι την

σαρκα σου και µη ειπης προ προσωπου του χε-

ου οτι αγνοια εστιν ινα µη οργισχη ο χεος επι

ϕωνη σου και διαφχειρη τα ποιηµατα ςειρων

σου

6. οτι εν πληχει ενυπνιων και µαταιοτητες και

λογοι πολλοι οτι συν τον χεον ϕοβου

7. εαν συκοφαντιαν πενητος και αρπαγην κρι-

µατος και δικαιοσυνης ιδης εν ςωρα µη χαυµα-

σης επι τω πραγµατι οτι υψηλος επανω υψηλου

ϕυλαξαι και υψηλοι επ αυτους

8. και περισσεια γης εν παντι εστι ϐασιλευς

του αγρου ειργασµενου

9. αγαπων αργυριον ου πλησχησεται αργυ-

ϱιου και τις ηγαπησεν εν πληχει αυτων γενηµα

και γε τουτο µαταιοτης

10. εν πληχει της αγαχωσυνης επληχυνχη-

σαν εσχοντες αυτην και τι ανδρεια τω παρ αυ-

της οτι αλλ η του οραν οφχαλµοις αυτου

11. γλυκυς υπνος του δουλου ει ολιγον και ει

πολυ ϕαγεται και τω εµπλησχεντι του πλουτη-

σαι ουκ εστιν αφιων αυτον του υπνωσαι

12. εστιν αρρωστια ην ειδον υπο τον ηλιον

πλουτον ϕυλασσοµενον τω παρ αυτου εις κα-

κιαν αυτου

13. και απολειται ο πλουτος εκεινος εν πε-

ϱισπασµω πονηρω και εγεννησεν υιον και ουκ

εστιν εν ςειρι αυτου ουδεν

14. καχως εξηλχεν απο γαστρος µητρος αυ-

του γυµνος επιστρεψει του πορευχηναι ως ηκει

και ουδεν ου ληµψεται εν µοςχω αυτου ινα πο-

ϱευχη εν ςειρι αυτου

15. και γε τουτο πονηρα αρρωστια ωσπερ γαρ

παρεγενετο ουτως και απελευσεται και τις πε-

ϱισσεια αυτω η µοςχει εις ανεµον

16. και γε πασαι αι ηµεραι αυτου εν σκοτει

και πενχει και χυµω πολλω και αρρωστια και

ςολω

17. ιδου ο ειδον εγω αγαχον ο εστιν καλον

του ϕαγειν και του πιειν και του ιδειν αγαχω-

συνην εν παντι µοςχω αυτου ω εαν µοςχη υπο

τον ηλιον αριχµον ηµερων Ϲωης αυτου ων εδω-

κεν αυτω ο χεος οτι αυτο µερις αυτου

18. και γε πας ο ανχρωπος ω εδωκεν αυτω

ο χεος πλουτον και υπαρςοντα και εξουσιασεν

αυτον του ϕαγειν απ αυτου και του λαβειν το

µερος αυτου και του ευφρανχηναι εν µοςχω

αυτου τουτο δοµα χεου εστιν

19. οτι ου πολλα µνησχησεται τας ηµερας της

Ϲωης αυτου οτι ο χεος περισπα αυτον εν ευφρο-

συνη καρδιας αυτου

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ekl6*
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6 εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον και

πολλη εστιν επι τον ανχρωπον

2. ανηρ ω δωσει αυτω ο χεος πλουτον και

υπαρςοντα και δοξαν και ουκ εστιν υστερων τη

ψυςη αυτου απο παντων ων επιχυµησει και ουκ

εξουσιασει αυτω ο χεος του ϕαγειν απ αυτου οτι
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ανηρ ξενος ϕαγεται αυτον τουτο µαταιοτης και

αρρωστια πονηρα εστιν

3. εαν γεννηση ανηρ εκατον και ετη πολλα

Ϲησεται και πληχος ο τι εσονται ηµεραι ετων

αυτου και ψυςη αυτου ουκ εµπλησχησεται απο

της αγαχωσυνης και γε ταφη ουκ εγενετο αυτω

ειπα αγαχον υπερ αυτον το εκτρωµα

4. οτι εν µαταιοτητι ηλχεν και εν σκοτει πορευ-

εται και εν σκοτει ονοµα αυτου καλυφχησεται

5. και γε ηλιον ουκ ειδεν και ουκ εγνω ανα-

παυσις τουτω υπερ τουτον

6. και ει εζησεν ςιλιων ετων καχοδους και

αγαχωσυνην ουκ ειδεν µη ουκ εις τοπον ενα

τα παντα πορευεται

7. πας µοςχος του ανχρωπου εις στοµα αυτου

και γε η ψυςη ου πληρωχησεται

8. οτι τις περισσεια τω σοφω υπερ τον αφρονα

διοτι ο πενης οιδεν πορευχηναι κατεναντι της

Ϲωης

9. αγαχον οραµα οφχαλµων υπερ πορευοµε-

νον ψυςη και γε τουτο µαταιοτης και προαιρεσις

πνευµατος

10. ει τι εγενετο ηδη κεκληται ονοµα αυτου

και εγνωσχη ο εστιν ανχρωπος και ου δυνησε-

ται του κριχηναι µετα του ισςυρου υπερ αυτον

11. οτι εισιν λογοι πολλοι πληχυνοντες µατα-

ιοτητα τι περισσον τω ανχρωπω

12. οτι τις οιδεν τι αγαχον τω ανχρωπω εν τη

Ϲωη αριχµον ηµερων Ϲωης µαταιοτητος αυτου

και εποιησεν αυτας εν σκια οτι τις απαγγελει τω

ανχρωπω τι εσται οπισω αυτου υπο τον ηλιον

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-ekl7*
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Wulgata Interlinearna

7 αγαχον ονοµα υπερ ελαιον αγαχον και

ηµερα του χανατου υπερ ηµεραν γενεσεως αυ-

του

2. αγαχον πορευχηναι εις οικον πενχους η

οτι πορευχηναι εις οικον ποτου καχοτι τουτο

τελος παντος του ανχρωπου και ο Ϲων δωσει

εις καρδιαν αυτου

3. αγαχον χυµος υπερ γελωτα οτι εν κακια

προσωπου αγαχυνχησεται καρδια

4. καρδια σοφων εν οικω πενχους και καρδια

αφρονων εν οικω ευφροσυνης

5. αγαχον το ακουσαι επιτιµησιν σοφου υπερ

ανδρα ακουοντα ασµα αφρονων

6. οτι ως ϕωνη των ακανχων υπο τον λεβητα

ουτως γελως των αφρονων και γε τουτο µατα-

ιοτης

7. οτι η συκοφαντια περιφερει σοφον και

απολλυσι την καρδιαν ευτονιας αυτου

8. αγαχη εσςατη λογων υπερ αρςην αυτου

αγαχον µακροχυµος υπερ υψηλον πνευµατι

9. µη σπευσης εν πνευµατι σου του χυµουσχαι

οτι χυµος εν κολπω αφρονων αναπαυσεται

10. µη ειπης τι εγενετο οτι αι ηµεραι αι προτε-

ϱαι ησαν αγαχαι υπερ ταυτας οτι ουκ εν σοφια

επηρωτησας περι τουτου

11. αγαχη σοφια µετα κληροδοσιας και πε-

ϱισσεια τοις χεωρουσιν τον ηλιον

12. οτι εν σκια αυτης η σοφια ως σκια του αρ-

γυριου και περισσεια γνωσεως της σοφιας Ϲωο-

ποιησει τον παρ αυτης

13. ιδε τα ποιηµατα του χεου οτι τις δυνησεται

του κοσµησαι ον αν ο χεος διαστρεψη αυτον

14. εν ηµερα αγαχωσυνης Ϲηχι εν αγαχω και

εν ηµερα κακιας ιδε και γε συν τουτο συµφωνον

τουτω εποιησεν ο χεος περι λαλιας ινα µη ευρη

ο ανχρωπος οπισω αυτου µηδεν

15. συν τα παντα ειδον εν ηµεραις µαταιοτη-

τος µου εστιν δικαιος απολλυµενος εν δικαιω

αυτου και εστιν ασεβης µενων εν κακια αυτου

16. µη γινου δικαιος πολυ και µη σοφιζου πε-

ϱισσα µηποτε εκπλαγης

17. µη ασεβησης πολυ και µη γινου σκληρος

ινα µη αποχανης εν ου καιρω σου

18. αγαχον το αντεςεσχαι σε εν τουτω και γε

απο τουτου µη ανης την ςειρα σου οτι ϕοβουµε-

νος τον χεον εξελευσεται τα παντα

19. η σοφια ϐοηχησει τω σοφω υπερ δεκα εξο-

υσιαζοντας τους οντας εν τη πολει

20. οτι ανχρωπος ουκ εστιν δικαιος εν τη γη

ος ποιησει αγαχον και ους αµαρτησεται

21. και γε εις παντας τους λογους ους λαλη-

σουσιν µη χης καρδιαν σου οπως µη ακουσης

του δουλου σου καταρωµενου σε

22. οτι πλειστακις πονηρευσεται σε και καχο-

δους πολλας κακωσει καρδιαν σου οπως και

γε συ κατηρασω ετερους
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23. παντα ταυτα επειρασα εν τη σοφια ειπα

σοφισχησοµαι

24. και αυτη εµακρυνχη απ εµου µακραν

υπερ ο ην και ϐαχυ ϐαχος τις ευρησει αυτο

25. εκυκλωσα εγω και η καρδια µου του γνω-

ναι και του κατασκεψασχαι και Ϲητησαι σοφιαν

και ψηφον και του γνωναι ασεβους αφροσυνην

και σκληριαν και περιφοραν

26. και ευρισκω εγω πικροτερον υπερ χανα-

τον συν την γυναικα ητις εστιν χηρευµατα και

σαγηναι καρδια αυτης δεσµοι ςειρες αυτης αγα-

χος προ προσωπου του χεου εξαιρεχησεται απ

αυτης και αµαρτανων συλληµφχησεται εν αυτη

27. ιδε τουτο ευρον ειπεν ο εκκλησιαστης µια

τη µια του ευρειν λογισµον

28. ον ετι εζητησεν η ψυςη µου και ους ευρον

ανχρωπον ενα απο ςιλιων ευρον και γυναικα

εν πασι τουτοις ους ευρον

29. πλην ιδε τουτο ευρον ο εποιησεν ο χε-

ος συν τον ανχρωπον ευχη και αυτοι εζητησαν

λογισµους πολλους

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-ekl8*
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8 τις οιδεν σοφους και τις οιδεν λυσιν ϱηµα-

τος σοφια ανχρωπου ϕωτιει προσωπον αυτου

και αναιδης προσωπω αυτου µισηχησεται

2. στοµα ϐασιλεως ϕυλαξον και περι λογου

ορκου χεου µη σπουδασης

3. απο προσωπου αυτου πορευση µη στης εν

λογω πονηρω οτι παν ο εαν χεληση ποιησει

4. καχως λαλει ϐασιλευς εξουσιαζων και τις

ερει αυτω τι ποιησεις

5. ο ϕυλασσων εντολην ου γνωσεται ϱηµα

πονηρον και καιρον κρισεως γινωσκει καρδια

σοφου

6. οτι παντι πραγµατι εστιν καιρος και κρισις

οτι γνωσις του ανχρωπου πολλη επ αυτον

7. οτι ουκ εστιν γινωσκων τι το εσοµενον οτι

καχως εσται τις αναγγελει αυτω

8. ουκ εστιν ανχρωπος εξουσιαζων εν πνευ-

µατι του κωλυσαι συν το πνευµα και ουκ εστιν

εξουσια εν ηµερα του χανατου και ουκ εστιν

αποστολη εν τω πολεµω και ου διασωσει ασε-

ϐεια τον παρ αυτης

9. και συν παν τουτο ειδον και εδωκα την

καρδιαν µου εις παν ποιηµα ο πεποιηται υπο

τον ηλιον τα οσα εξουσιασατο ο ανχρωπος εν

ανχρωπω του κακωσαι αυτον

10. και τοτε ειδον ασεβεις εις ταφους εισα-

ςχεντας και εκ τοπου αγιου επορευχησαν και

επηνεχησαν εν τη πολει οτι ουτως εποιησαν και

γε τουτο µαταιοτης

11. οτι ουκ εστιν γινοµενη αντιρρησις απο των

ποιουντων το πονηρον ταςυ δια τουτο επληρο-

ϕορηχη καρδια υιων του ανχρωπου εν αυτοις

του ποιησαι το πονηρον

12. ος ηµαρτεν εποιησεν το πονηρον απο τοτε

και απο µακροτητος αυτω οτι και γε γινωσκω

εγω οτι εσται αγαχον τοις ϕοβουµενοις τον χεον

οπως ϕοβωνται απο προσωπου αυτου

13. και αγαχον ουκ εσται τω ασεβει και ου µα-

κρυνει ηµερας εν σκια ος ουκ εστιν ϕοβουµενος

απο προσωπου του χεου

14. εστιν µαταιοτης η πεποιηται επι της γης οτι

εισι δικαιοι οτι ϕχανει προς αυτους ως ποιηµα

των ασεβων και εισιν ασεβεις οτι ϕχανει προς

αυτους ως ποιηµα των δικαιων ειπα οτι και γε

τουτο µαταιοτης

15. και επηνεσα εγω συν την ευφροσυνην οτι

ουκ εστιν αγαχον τω ανχρωπω υπο τον ηλιον

οτι ει µη του ϕαγειν και του πιειν και του ευφρα-

νχηναι και αυτο συµπροσεσται αυτω εν µοςχω

αυτου ηµερας Ϲωης αυτου οσας εδωκεν αυτω ο

χεος υπο τον ηλιον

16. εν οις εδωκα την καρδιαν µου του γνωναι

σοφιαν και του ιδειν τον περισπασµον τον πε-

ποιηµενον επι της γης οτι και γε εν ηµερα και

εν νυκτι υπνον εν οφχαλµοις αυτου ουκ εστιν

ϐλεπων

17. και ειδον συν παντα τα ποιηµατα του χε-

ου οτι ου δυνησεται ανχρωπος του ευρειν συν

το ποιηµα το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οσα

αν µοςχηση ο ανχρωπος του Ϲητησαι και ους

ευρησει και γε οσα αν ειπη ο σοφος του γνωναι

ου δυνησεται του ευρειν

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-ekl9*
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9 οτι συν παν τουτο εδωκα εις καρδιαν µου

και καρδια µου συν παν ειδεν τουτο ως οι δικα-

ιοι και οι σοφοι και εργασιαι αυτων εν ςειρι του
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χεου και γε αγαπην και γε µισος ουκ εστιν ειδως

ο ανχρωπος τα παντα προ προσωπου αυτων

2. µαταιοτης εν τοις πασιν συναντηµα εν τω

δικαιω και τω ασεβει τω αγαχω και τω κακω

και τω καχαρω και τω ακαχαρτω και τω χυ-

σιαζοντι και τω µη χυσιαζοντι ως ο αγαχος ως

ο αµαρτανων ως ο οµνυων καχως ο τον ορκον

ϕοβουµενος

3. τουτο πονηρον εν παντι πεποιηµενω υπο τον

ηλιον οτι συναντηµα εν τοις πασιν και γε καρ-

δια υιων του ανχρωπου επληρωχη πονηρου και

περιφερεια εν καρδια αυτων εν Ϲωη αυτων και

οπισω αυτων προς τους νεκρους

4. οτι τις ος κοινωνει προς παντας τους Ϲωντας

εστιν ελπις οτι ο κυων ο Ϲων αυτος αγαχος υπερ

τον λεοντα τον νεκρον

5. οτι οι Ϲωντες γνωσονται οτι αποχανουνται

και οι νεκροι ουκ εισιν γινωσκοντες ουδεν και

ουκ εστιν αυτοις ετι µισχος οτι επελησχη η

µνηµη αυτων

6. και γε αγαπη αυτων και γε µισος αυτων και

γε Ϲηλος αυτων ηδη απωλετο και µερις ουκ εσ-

τιν αυτοις ετι εις αιωνα εν παντι τω πεποιηµενω

υπο τον ηλιον

7. δευρο ϕαγε εν ευφροσυνη αρτον σου και πιε

εν καρδια αγαχη οινον σου οτι ηδη ευδοκησεν

ο χεος τα ποιηµατα σου

8. εν παντι καιρω εστωσαν ιµατια σου λευκα

και ελαιον επι κεφαλην σου µη υστερησατω

9. ιδε Ϲωην µετα γυναικος ης ηγαπησας πα-

σας ηµερας Ϲωης µαταιοτητος σου τας δοχεισας

σοι υπο τον ηλιον πασας ηµερας µαταιοτητος

σου οτι αυτο µερις σου εν τη Ϲωη σου και εν τω

µοςχω σου ω συ µοςχεις υπο τον ηλιον

10. παντα οσα αν ευρη η ςειρ σου του ποιησαι

ως η δυναµις σου ποιησον οτι ουκ εστιν ποιηµα

και λογισµος και γνωσις και σοφια εν αδη οπου

συ πορευη εκει

11. επεστρεψα και ειδον υπο τον ηλιον οτι ου

τοις κουφοις ο δροµος και ου τοις δυνατοις ο πο-

λεµος και γε ου τοις σοφοις αρτος και γε ου τοις

συνετοις πλουτος και γε ου τοις γινωσκουσιν ςα-

ϱις οτι καιρος και απαντηµα συναντησεται τοις

πασιν αυτοις

12. οτι και γε ουκ εγνω ο ανχρωπος τον κα-

ιρον αυτου ως οι ιςχυες οι χηρευοµενοι εν αµφι-

ϐληστρω κακω και ως ορνεα τα χηρευοµενα εν

παγιδι ως αυτα παγιδευονται οι υιοι του ανχρω-

που εις καιρον πονηρον οταν επιπεση επ αυτους

αφνω

13. και γε τουτο ειδον σοφιαν υπο τον ηλιον

και µεγαλη εστιν προς µε

14. πολις µικρα και ανδρες εν αυτη ολιγοι και

ελχη επ αυτην ϐασιλευς µεγας και κυκλωση

αυτην και οικοδοµηση επ αυτην ςαρακας µεγα-

λους

15. και ευρη εν αυτη ανδρα πενητα σοφον

και διασωσει αυτος την πολιν εν τη σοφια αυτου

και ανχρωπος ουκ εµνησχη συν του ανδρος του

πενητος εκεινου

16. και ειπα εγω αγαχη σοφια υπερ δυναµιν

και σοφια του πενητος εξουδενωµενη και λογοι

αυτου ουκ εισιν ακουοµενοι

17. λογοι σοφων εν αναπαυσει ακουονται

υπερ κραυγην εξουσιαζοντων εν αφροσυναις

18. αγαχη σοφια υπερ σκευη πολεµου και

αµαρτανων εις απολεσει αγαχωσυνην πολλην

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
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10 µυιαι χανατουσαι σαπριουσιν σκευ-

ασιαν ελαιου ηδυσµατος τιµιον ολιγον σοφιας

υπερ δοξαν αφροσυνης µεγαλης

2. καρδια σοφου εις δεξιον αυτου και καρδια

αφρονος εις αριστερον αυτου

3. και γε εν οδω οταν αφρων πορευηται καρ-

δια αυτου υστερησει και α λογιειται παντα

αφροσυνη εστιν

4. εαν πνευµα του εξουσιαζοντος αναβη επι σε

τοπον σου µη αφης οτι ιαµα καταπαυσει αµαρ-

τιας µεγαλας

5. εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον ως

ακουσιον ο εξηλχεν απο προσωπου του εξο-

υσιαζοντος

6. εδοχη ο αφρων εν υψεσι µεγαλοις και πλο-

υσιοι εν ταπεινω καχησονται

7. ειδον δουλους εφ ιππους και αρςοντας πο-

ϱευοµενους ως δουλους επι της γης

8. ο ορυσσων ϐοχρον εν αυτω εµπεσειται και

καχαιρουντα ϕραγµον δηξεται αυτον οφις

9. εξαιρων λιχους διαπονηχησεται εν αυτοις

σςιζων ξυλα κινδυνευσει εν αυτοις
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10. εαν εκπεση το σιδηριον και αυτος προ-

σωπον εταραξεν και δυναµεις δυναµωσει και

περισσεια του ανδρειου σοφια

11. εαν δακη ο οφις εν ου ψιχυρισµω και ουκ

εστιν περισσεια τω επαδοντι

12. λογοι στοµατος σοφου ςαρις και ςειλη

αφρονος καταποντιουσιν αυτον

13. αρςη λογων στοµατος αυτου αφροσονη

και εσςατη στοµατος αυτου περιφερεια πονηρα

14. και ο αφρων πληχυνει λογους ουκ εγνω

ο ανχρωπος τι το γενοµενον και τι το εσοµενον

οπισω αυτου τις αναγγελει αυτω

15. µοςχος των αφρονων κοπωσει αυτους ος

ουκ εγνω του πορευχηναι εις πολιν

16. ουαι σοι πολις ης ο ϐασιλευς σου νεωτερος

και οι αρςοντες σου εν πρωια εσχιουσιν

17. µακαρια συ γη ης ο ϐασιλευς σου υιος

ελευχερων και οι αρςοντες σου προς καιρον

ϕαγονται εν δυναµει και ουκ αισςυνχησονται

18. εν οκνηριαις ταπεινωχησεται η δοκωσις

και εν αργια ςειρων σταξει η οικια

19. εις γελωτα ποιουσιν αρτον και οινος ευ-

ϕραινει Ϲωντας και του αργυριου επακουσεται

συν τα παντα

20. και γε εν συνειδησει σου ϐασιλεα µη κα-

ταραση και εν ταµιειοις κοιτωνων σου µη κατα-

ϱαση πλουσιον οτι πετεινον του ουρανου απο-

ισει συν την ϕωνην και ο εςων τας πτερυγας

απαγγελει λογον

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
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Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 αποστειλον τον αρτον σου επι προσωπον

του υδατος οτι εν πληχει των ηµερων ευρησεις

αυτον

2. δος µεριδα τοις επτα και γε τοις οκτω οτι ου

γινωσκεις τι εσται πονηρον επι την γην

3. εαν πληρωχωσιν τα νεφη υετου επι την γην

εκςεουσιν και εαν πεση ξυλον εν τω νοτω και

εαν εν τω ϐορρα τοπω ου πεσειται το ξυλον εκει

εσται

4. τηρων ανεµον ου σπερει και ϐλεπων εν ταις

νεφελαις ου χερισει

5. εν οις ουκ εστιν γινωσκων τις η οδος του

πνευµατος ως οστα εν γαστρι της κυοφορουσης

ουτως ου γνωση τα ποιηµατα του χεου οσα πο-

ιησει συν τα παντα

6. εν πρωια σπειρον το σπερµα σου και εις

εσπεραν µη αφετω η ςειρ σου οτι ου γινωσκεις

ποιον στοιςησει η τουτο η τουτο και εαν τα δυο

επι το αυτο αγαχα

7. και γλυκυ το ϕως και αγαχον τοις οφχαλ-

µοις του ϐλεπειν συν τον ηλιον

8. οτι και εαν ετη πολλα Ϲησεται ο ανχρωπος

εν πασιν αυτοις ευφρανχησεται και µνησχησε-

ται τας ηµερας του σκοτους οτι πολλαι εσονται

παν το ερςοµενον µαταιοτης

9. ευφραινου νεανισκε εν νεοτητι σου και αγα-

χυνατω σε η καρδια σου εν ηµεραις νεοτητος

σου και περιπατει εν οδοις καρδιας σου και εν

ορασει οφχαλµων σου και γνωχι οτι επι πασι

τουτοις αξει σε ο χεος εν κρισει

10. και αποστησον χυµον απο καρδιας σου

και παραγαγε πονηριαν απο σαρκος σου οτι η

νεοτης και η ανοια µαταιοτης

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-ekl12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και µνησχητι του κτισαντος σε εν ηµε-

ϱαις νεοτητος σου εως οτου µη ελχωσιν ηµεραι

της κακιας και ϕχασωσιν ετη εν οις ερεις ουκ

εστιν µοι εν αυτοις χεληµα

2. εως ου µη σκοτισχη ο ηλιος και το ϕως και

η σεληνη και οι αστερες και επιστρεψωσιν τα

νεφη οπισω του υετου

3. εν ηµερα η εαν σαλευχωσιν ϕυλακες της

οικιας και διαστραφωσιν ανδρες της δυναµεως

και ηργησαν αι αληχουσαι οτι ωλιγωχησαν και

σκοτασουσιν αι ϐλεπουσαι εν ταις οπαις

4. και κλεισουσιν χυρας εν αγορα εν ασχενε-

ια ϕωνης της αληχουσης και αναστησεται εις

ϕωνην του στρουχιου και ταπεινωχησονται πα-

σαι αι χυγατερες του ασµατος

5. και γε απο υψους οψονται και χαµβοι εν

τη οδω και ανχηση το αµυγδαλον και παςυνχη

η ακρις και διασκεδασχη η καππαρις οτι επο-

ϱευχη ο ανχρωπος εις οικον αιωνος αυτου και

εκυκλωσαν εν αγορα οι κοπτοµενοι

6. εως οτου µη ανατραπη σςοινιον του αργυ-

ϱιου και συνχλιβη ανχεµιον του ςρυσιου και
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συντριβη υδρια επι την πηγην και συντροςαση

ο τροςος επι τον λακκον

7. και επιστρεψη ο ςους επι την γην ως ην και

το πνευµα επιστρεψη προς τον χεον ος εδωκεν

αυτο

8. µαταιοτης µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησια-

στης τα παντα µαταιοτης

9. και περισσον οτι εγενετο εκκλησιαστης σο-

ϕος ετι εδιδαξεν γνωσιν συν τον λαον και ους

εξιςνιασεται κοσµιον παραβολων

10. πολλα εζητησεν εκκλησιαστης του ευρειν

λογους χεληµατος και γεγραµµενον ευχυτητος

λογους αληχειας

11. λογοι σοφων ως τα ϐουκεντρα και ως ηλοι

πεφυτευµενοι οι παρα των συναγµατων εδοχη-

σαν εκ ποιµενος ενος και περισσον εξ αυτων

12. υιε µου ϕυλαξαι ποιησαι ϐιβλια πολλα

ουκ εστιν περασµος και µελετη πολλη κοπωσις

σαρκος

13. τελος λογου το παν ακουεται τον χεον ϕο-

ϐου και τας εντολας αυτου ϕυλασσε οτι τουτο

πας ο ανχρωπος

14. οτι συν παν το ποιηµα ο χεος αξει εν κρι-

σει εν παντι παρεωραµενω εαν αγαχον και εαν

πονηρον

Biblia Grecka L R 691



*O-pnp*

Pieśń nad Pieśniami

1 2 3 4 5 6 7 8

Biblia Warszawska
Biblia Gdańska
Biblia Tysiąclecia
Biblia Warszawsko-Praska
World English Bible
King James Version

· Biblia Grecka
Biblia Hieronima
Biblia Interlinearna



Pieśń nad Pieśniami L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-pnp1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ασµα ασµατων ο εστιν τω σαλωµων

2. ϕιλησατω µε απο ϕιληµατων στοµατος αυ-

του οτι αγαχοι µαστοι σου υπερ οινον

3. και οσµη µυρων σου υπερ παντα τα αρω-

µατα µυρον εκκενωχεν ονοµα σου δια τουτο

νεανιδες ηγαπησαν σε

4. ειλκυσαν σε οπισω σου εις οσµην µυρων

σου δραµουµεν εισηνεγκεν µε ο ϐασιλευς εις

το ταµιειον αυτου αγαλλιασωµεχα και ευφρα-

νχωµεν εν σοι αγαπησοµεν µαστους σου υπερ

οινον ευχυτης ηγαπησεν σε

5. µελαινα ειµι και καλη χυγατερες ιερο-

υσαληµ ως σκηνωµατα κηδαρ ως δερρεις

σαλωµων

6. µη ϐλεψητε µε οτι εγω ειµι µεµελανωµενη

οτι παρεβλεψεν µε ο ηλιος υιοι µητρος µου εµα-

ςεσαντο εν εµοι εχεντο µε ϕυλακισσαν εν αµ-

πελωσιν αµπελωνα εµον ουκ εφυλαξα

7. απαγγειλον µοι ον ηγαπησεν η ψυςη µου

που ποιµαινεις που κοιταζεις εν µεσηµβρια

µηποτε γενωµαι ως περιβαλλοµενη επ αγελαις

εταιρων σου

8. εαν µη γνως σεαυτην η καλη εν γυναιξιν

εξελχε συ εν πτερναις των ποιµνιων και ποιµα-

ινε τας εριφους σου επι σκηνωµασιν των πο-

ιµενων

9. τη ιππω µου εν αρµασιν ϕαραω ωµοιωσα σε

η πλησιον µου

10. τι ωραιωχησαν σιαγονες σου ως τρυγονες

τραςηλος σου ως ορµισκοι

11. οµοιωµατα ςρυσιου ποιησοµεν σοι µετα

στιγµατων του αργυριου

12. εως ου ο ϐασιλευς εν ανακλισει αυτου

ναρδος µου εδωκεν οσµην αυτου

13. αποδεσµος της στακτης αδελφιδος µου

εµοι ανα µεσον των µαστων µου αυλισχησεται

14. ϐοτρυς της κυπρου αδελφιδος µου εµοι εν

αµπελωσιν εγγαδδι

15. ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη

οφχαλµοι σου περιστεραι

16. ιδου ει καλος ο αδελφιδος µου και γε ωρα-

ιος προς κλινη ηµων συσκιος

17. δοκοι οικων ηµων κεδροι ϕατνωµατα

ηµων κυπαρισσοι

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-pnp2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 εγω ανχος του πεδιου κρινον των κοιλαδων

2. ως κρινον εν µεσω ακανχων ουτως η πλη-

σιον µου ανα µεσον των χυγατερων

3. ως µηλον εν τοις ξυλοις του δρυµου ουτως

αδελφιδος µου ανα µεσον των υιων εν τη σκια

αυτου επεχυµησα και εκαχισα και καρπος αυ-

του γλυκυς εν λαρυγγι µου

4. εισαγαγετε µε εις οικον του οινου ταξατε επ

εµε αγαπην

5. στηρισατε µε εν αµοραις στοιβασατε µε εν

µηλοις οτι τετρωµενη αγαπης εγω

6. ευωνυµος αυτου υπο την κεφαλην µου και

η δεξια αυτου περιληµψεται µε

7. ωρκισα υµας χυγατερες ιερουσαληµ εν τα-

ις δυναµεσιν και εν ταις ισςυσεσιν του αγρου

εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπην εως ου

χεληση

8. ϕωνη αδελφιδου µου ιδου ουτος ηκει πηδων

επι τα ορη διαλλοµενος επι τους ϐουνους

9. οµοιος εστιν αδελφιδος µου τη δορκαδι η

νεβρω ελαφων επι τα ορη ϐαιχηλ ιδου ουτος

εστηκεν οπισω του τοιςου ηµων παρακυπτων

δια των χυριδων εκκυπτων δια των δικτυων

10. αποκρινεται αδελφιδος µου και λεγει µοι

αναστα ελχε η πλησιον µου καλη µου περιστε-

ϱα µου

11. οτι ιδου ο ςειµων παρηλχεν ο υετος απη-

λχεν επορευχη εαυτω

12. τα ανχη ωφχη εν τη γη καιρος της τοµης

εφχακεν ϕωνη του τρυγονος ηκουσχη εν τη γη

ηµων

13. η συκη εξηνεγκεν ολυνχους αυτης αι αµ-

πελοι κυπριζουσιν εδωκαν οσµην αναστα ελχε

η πλησιον µου καλη µου περιστερα µου

14. και ελχε συ περιστερα µου εν σκεπη της

πετρας εςοµενα του προτειςισµατος δειξον µοι

την οψιν σου και ακουτισον µε την ϕωνην σου

οτι η ϕωνη σου ηδεια και η οψις σου ωραια
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15. πιασατε ηµιν αλωπεκας µικρους αφανι-

Ϲοντας αµπελωνας και αι αµπελοι ηµων κυπρι-

Ϲουσιν

16. αδελφιδος µου εµοι καγω αυτω ο ποιµα-

ινων εν τοις κρινοις

17. εως ου διαπνευση η ηµερα και κινηχω-

σιν αι σκιαι αποστρεψον οµοιωχητι συ αδελφι-

δε µου τω δορκωνι η νεβρω ελαφων επι ορη

κοιλωµατων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-pnp3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 επι κοιτην µου εν νυξιν εζητησα ον ηγαπη-

σεν η ψυςη µου εζητησα αυτον και ους ευρον

αυτον εκαλεσα αυτον και ους υπηκουσεν µου

2. αναστησοµαι δη και κυκλωσω εν τη πολει

εν ταις αγοραις και εν ταις πλατειαις και Ϲητησω

ον ηγαπησεν η ψυςη µου εζητησα αυτον και ους

ευρον αυτον

3. ευροσαν µε οι τηρουντες οι κυκλουντες εν

τη πολει µη ον ηγαπησεν η ψυςη µου ειδετε

4. ως µικρον οτε παρηλχον απ αυτων εως ου

ευρον ον ηγαπησεν η ψυςη µου εκρατησα αυτον

και ουκ αφησω αυτον εως ου εισηγαγον αυτον

εις οικον µητρος µου και εις ταµιειον της συλ-

λαβουσης µε

5. ωρκισα υµας χυγατερες ιερουσαληµ εν τα-

ις δυναµεσιν και εν ταις ισςυσεσιν του αγρου

εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπην εως αν

χεληση

6. τις αυτη η αναβαινουσα απο της ερηµου

ως στελεςη καπνου τεχυµιαµενη σµυρναν και

λιβανον απο παντων κονιορτων µυρεψου

7. ιδου η κλινη του σαλωµων εξηκοντα δυνα-

τοι κυκλω αυτης απο δυνατων ισραηλ

8. παντες κατεςοντες ϱοµφαιαν δεδιδαγµενοι

πολεµον ανηρ ϱοµφαια αυτου επι µηρον αυτου

απο χαµβους εν νυξιν

9. ϕορειον εποιησεν εαυτω ο ϐασιλευς

σαλωµων απο ξυλων του λιβανου

10. στυλους αυτου εποιησεν αργυριον και

ανακλιτον αυτου ςρυσεον επιβασις αυτου πορ-

ϕυρα εντος αυτου λιχοστρωτον αγαπην απο χυ-

γατερων ιερουσαληµ

11. εξελχατε και ιδετε εν τω ϐασιλει σαλωµων

εν τω στεφανω ω εστεφανωσεν αυτον η µητηρ

αυτου εν ηµερα νυµφευσεως αυτου και εν ηµε-

ϱα ευφροσυνης καρδιας αυτου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-pnp4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη

οφχαλµοι σου περιστεραι εκτος της σιωπησεως

σου τριςωµα σου ως αγελαι των αιγων αι απε-

καλυφχησαν απο του γαλααδ

2. οδοντες σου ως αγελαι των κεκαρµενων αι

ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευ-

ουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταις

3. ως σπαρτιον το κοκκινον ςειλη σου και η

λαλια σου ωραια ως λεπυρον της ϱοας µηλον

σου εκτος της σιωπησεως σου

4. ως πυργος δαυιδ τραςηλος σου ο ωκοδοµη-

µενος εις χαλπιωχ ςιλιοι χυρεοι κρεµανται επ

αυτον πασαι ϐολιδες των δυνατων

5. δυο µαστοι σου ως δυο νεβροι διδυµοι δο-

ϱκαδος οι νεµοµενοι εν κρινοις

6. εως ου διαπνευση η ηµερα και κινηχωσιν

αι σκιαι πορευσοµαι εµαυτω προς το ορος της

σµυρνης και προς τον ϐουνον του λιβανου

7. ολη καλη ει η πλησιον µου και µωµος ουκ

εστιν εν σοι

8. δευρο απο λιβανου νυµφη δευρο απο λι-

ϐανου ελευση και διελευση απο αρςης πιστεως

απο κεφαλης σανιρ και ερµων απο µανδρων

λεοντων απο ορεων παρδαλεων

9. εκαρδιωσας ηµας αδελφη µου νυµφη εκαρ-

διωσας ηµας ενι απο οφχαλµων σου εν µια

ενχεµατι τραςηλων σου

10. τι εκαλλιωχησαν µαστοι σου αδελφη µου

νυµφη τι εκαλλιωχησαν µαστοι σου απο οινου

και οσµη ιµατιων σου υπερ παντα τα αρωµατα

11. κηριον αποσταζουσιν ςειλη σου νυµφη µε-

λι και γαλα υπο την γλωσσαν σου και οσµη

ιµατιων σου ως οσµη λιβανου

12. κηπος κεκλεισµενος αδελφη µου νυµφη

κηπος κεκλεισµενος πηγη εσφραγισµενη

13. αποστολαι σου παραδεισος ϱοων µετα

καρπου ακροδρυων κυπροι µετα ναρδων
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14. ναρδος και κροκος καλαµος και κινναµω-

µον µετα παντων ξυλων του λιβανου σµυρνα

αλωχ µετα παντων πρωτων µυρων

15. πηγη κηπων ϕρεαρ υδατος Ϲωντος και ϱο-

ιζουντος απο του λιβανου

16. εξεγερχητι ϐορρα και ερςου νοτε διαπνευ-

σον κηπον µου και ϱευσατωσαν αρωµατα µου

καταβητω αδελφιδος µου εις κηπον αυτου και

ϕαγετω καρπον ακροδρυων αυτου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-pnp5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 εισηλχον εις κηπον µου αδελφη µου

νυµφη ετρυγησα σµυρναν µου µετα αρωµατων

µου εφαγον αρτον µου µετα µελιτος µου επιον

οινον µου µετα γαλακτος µου ϕαγετε πλησιοι

και πιετε και µεχυσχητε αδελφοι

2. εγω καχευδω και η καρδια µου αγρυπνει

ϕωνη αδελφιδου µου κρουει επι την χυραν ανο-

ιξον µοι αδελφη µου η πλησιον µου περιστερα

µου τελεια µου οτι η κεφαλη µου επλησχη δρο-

σου και οι ϐοστρυςοι µου ψεκαδων νυκτος

3. εξεδυσαµην τον ςιτωνα µου πως ενδυσωµαι

αυτον ενιψαµην τους ποδας µου πως µολυνω

αυτους

4. αδελφιδος µου απεστειλεν ςειρα αυτου απο

της οπης και η κοιλια µου εχροηχη επ αυτον

5. ανεστην εγω ανοιξαι τω αδελφιδω µου ςε-

ιρες µου εσταξαν σµυρναν δακτυλοι µου σµυρ-

ναν πληρη επι ςειρας του κλειχρου

6. ηνοιξα εγω τω αδελφιδω µου αδελφιδος

µου παρηλχεν ψυςη µου εξηλχεν εν λογω αυ-

του εζητησα αυτον και ους ευρον αυτον εκαλε-

σα αυτον και ους υπηκουσεν µου

7. ευροσαν µε οι ϕυλακες οι κυκλουντες εν

τη πολει επαταξαν µε ετραυµατισαν µε ηραν το

χεριστρον µου απ εµου ϕυλακες των τειςεων

8. ωρκισα υµας χυγατερες ιερουσαληµ εν ταις

δυναµεσιν και εν ταις ισςυσεσιν του αγρου εαν

ευρητε τον αδελφιδον µου τι απαγγειλητε αυτω

οτι τετρωµενη αγαπης ειµι εγω

9. τι αδελφιδος σου απο αδελφιδου η καλη

εν γυναιξιν τι αδελφιδος σου απο αδελφιδου

οτι ουτως ωρκισας ηµας

10. αδελφιδος µου λευκος και πυρρος εκλε-

λοςισµενος απο µυριαδων

11. κεφαλη αυτου ςρυσιον και ϕαζ ϐοστρυςοι

αυτου ελαται µελανες ως κοραξ

12. οφχαλµοι αυτου ως περιστεραι επι

πληρωµατα υδατων λελουσµεναι εν γαλακτι

καχηµεναι επι πληρωµατα υδατων

13. σιαγονες αυτου ως ϕιαλαι του αρωµατος

ϕυουσαι µυρεψικα ςειλη αυτου κρινα σταζοντα

σµυρναν πληρη

14. ςειρες αυτου τορευται ςρυσαι πεπληρω-

µεναι χαρσις κοιλια αυτου πυξιον ελεφαντινον

επι λιχου σαπφειρου

15. κνηµαι αυτου στυλοι µαρµαρινοι τεχεµε-

λιωµενοι επι ϐασεις ςρυσας ειδος αυτου ως λι-

ϐανος εκλεκτος ως κεδροι

16. ϕαρυγξ αυτου γλυκασµοι και ολος επι-

χυµια ουτος αδελφιδος µου και ουτος πλησιον

µου χυγατερες ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-pnp6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 που απηλχεν ο αδελφιδος σου η καλη εν

γυναιξιν που απεβλεψεν ο αδελφιδος σου και

Ϲητησοµεν αυτον µετα σου

2. αδελφιδος µου κατεβη εις κηπον αυτου εις

ϕιαλας του αρωµατος ποιµαινειν εν κηποις και

συλλεγειν κρινα

3. εγω τω αδελφιδω µου και αδελφιδος µου

εµοι ο ποιµαινων εν τοις κρινοις

4. καλη ει η πλησιον µου ως ευδοκια ωραια

ως ιερουσαληµ χαµβος ως τεταγµεναι

5. αποστρεψον οφχαλµους σου απεναντιον

µου οτι αυτοι ανεπτερωσαν µε τριςωµα σου ως

αγελαι των αιγων αι ανεφανησαν απο του γα-

λααδ

6. οδοντες σου ως αγελαι των κεκαρµενων αι

ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευ-

ουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταις

7. ως σπαρτιον το κοκκινον ςειλη σου και η

λαλια σου ωραια ως λεπυρον της ϱοας µηλον

σου εκτος της σιωπησεως σου

8. εξηκοντα εισιν ϐασιλισσαι και ογδοηκοντα

παλλακαι και νεανιδες ων ουκ εστιν αριχµος
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9. µια εστιν περιστερα µου τελεια µου µια εστιν

τη µητρι αυτης εκλεκτη εστιν τη τεκουση αυτης

ειδοσαν αυτην χυγατερες και µακαριουσιν αυ-

την ϐασιλισσαι και παλλακαι και αινεσουσιν

αυτην

10. τις αυτη η εκκυπτουσα ωσει ορχρος καλη

ως σεληνη εκλεκτη ως ο ηλιος χαµβος ως τε-

ταγµεναι

11. εις κηπον καρυας κατεβην ιδειν εν γενη-

µασιν του ςειµαρρου ιδειν ει ηνχησεν η αµπε-

λος εξηνχησαν αι ϱοαι εκει δωσω τους µαστους

µου σοι

12. ουκ εγνω η ψυςη µου εχετο µε αρµατα

αµιναδαβ

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-pnp7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 επιστρεφε επιστρεφε η σουλαµιτις επιστρε-

ϕε επιστρεφε και οψοµεχα εν σοι τι οψεσχε εν

τη σουλαµιτιδι η ερςοµενη ως ςοροι των παρεµ-

ϐολων

2. τι ωραιωχησαν διαβηµατα σου εν υποδη-

µασιν χυγατερ ναδαβ ϱυχµοι µηρων σου οµοιοι

ορµισκοις εργω ςειρων τεςνιτου

3. οµφαλος σου κρατηρ τορευτος µη υστερο-

υµενος κραµα κοιλια σου χιµωνια σιτου πε-

ϕραγµενη εν κρινοις

4. δυο µαστοι σου ως δυο νεβροι διδυµοι δο-

ϱκαδος

5. τραςηλος σου ως πυργος ελεφαντινος

οφχαλµοι σου ως λιµναι εν εσεβων εν πυλαις

χυγατρος πολλων µυκτηρ σου ως πυργος του

λιβανου σκοπευων προσωπον δαµασκου

6. κεφαλη σου επι σε ως καρµηλος και πλο-

κιον κεφαλης σου ως πορφυρα ϐασιλευς δεδε-

µενος εν παραδροµαις

7. τι ωραιωχης και τι ηδυνχης αγαπη εν τρυ-

ϕαις σου

8. τουτο µεγεχος σου ωµοιωχη τω ϕοινικι και

οι µαστοι σου τοις ϐοτρυσιν

9. ειπα αναβησοµαι εν τω ϕοινικι κρατησω των

υψεων αυτου και εσονται δη µαστοι σου ως ϐο-

τρυες της αµπελου και οσµη ϱινος σου ως µηλα

10. και λαρυγξ σου ως οινος ο αγαχος πορευ-

οµενος τω αδελφιδω µου εις ευχυχητα ικανο-

υµενος ςειλεσιν µου και οδουσιν

11. εγω τω αδελφιδω µου και επ εµε η επι-

στροφη αυτου

12. ελχε αδελφιδε µου εξελχωµεν εις αγρον

αυλισχωµεν εν κωµαις

13. ορχρισωµεν εις αµπελωνας ιδωµεν ει

ηνχησεν η αµπελος ηνχησεν ο κυπρισµος

ηνχησαν αι ϱοαι εκει δωσω τους µαστους µου

σοι

14. οι µανδραγοραι εδωκαν οσµην και επι χυ-

ϱαις ηµων παντα ακροδρυα νεα προς παλαια

αδελφιδε µου ετηρησα σοι

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-pnp8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 τις δωη σε αδελφιδον µου χηλαζοντα µα-

στους µητρος µου ευρουσα σε εξω ϕιλησω σε

και γε ουκ εξουδενωσουσιν µοι

2. παραληµψοµαι σε εισαξω σε εις οικον

µητρος µου και εις ταµιειον της συλλαβουσης

µε ποτιω σε απο οινου του µυρεψικου απο να-

µατος ϱοων µου

3. ευωνυµος αυτου υπο την κεφαλην µου και

η δεξια αυτου περιληµψεται µε

4. ωρκισα υµας χυγατερες ιερουσαληµ εν ταις

δυναµεσιν και εν ταις ισςυσεσιν του αγρου τι

εγειρητε και τι εξεγειρητε την αγαπην εως αν

χεληση

5. τις αυτη η αναβαινουσα λελευκανχισµενη

επιστηριζοµενη επι τον αδελφιδον αυτης υπο

µηλον εξηγειρα σε εκει ωδινησεν σε η µητηρ

σου εκει ωδινησεν σε η τεκουσα σου

6. χες µε ως σφραγιδα επι την καρδιαν σου ως

σφραγιδα επι τον ϐραςιονα σου οτι κραταια ως

χανατος αγαπη σκληρος ως αδης Ϲηλος περιπ-

τερα αυτης περιπτερα πυρος ϕλογες αυτης

7. υδωρ πολυ ου δυνησεται σβεσαι την αγα-

πην και ποταµοι ου συγκλυσουσιν αυτην εαν

δω ανηρ τον παντα ϐιον αυτου εν τη αγαπη

εξουδενωσει εξουδενωσουσιν αυτον

8. αδελφη ηµιν µικρα και µαστους ουκ εςει

τι ποιησωµεν τη αδελφη ηµων εν ηµερα η εαν

λαληχη εν αυτη

9. ει τειςος εστιν οικοδοµησωµεν επ αυτην επα-

λξεις αργυρας και ει χυρα εστιν διαγραψωµεν

επ αυτην σανιδα κεδρινην
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10. εγω τειςος και µαστοι µου ως πυργοι

εγω ηµην εν οφχαλµοις αυτου ως ευρισκουσα

ειρηνην

11. αµπελων εγενηχη τω σαλωµων εν ϐε-

ελαµων εδωκεν τον αµπελωνα αυτου τοις τηρο-

υσιν ανηρ οισει εν καρπω αυτου ςιλιους αργυ-

ϱιου

12. αµπελων µου εµος ενωπιον µου οι ςιλιοι

σοι σαλωµων και οι διακοσιοι τοις τηρουσι τον

καρπον αυτου

13. ο καχηµενος εν κηποις εταιροι προσεςον-

τες τη ϕωνη σου ακουτισον µε

14. ϕυγε αδελφιδε µου και οµοιωχητι τη δο-

ϱκαδι η τω νεβρω των ελαφων επι ορη αρωµα-

των
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-iz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ορασις ην ειδεν ησαιας υιος αµως ην ειδεν

κατα της ιουδαιας και κατα ιερουσαληµ εν ϐα-

σιλεια οζιου και ιωαχαµ και αςαζ και εζεκιου οι

εβασιλευσαν της ιουδαιας

2. ακουε ουρανε και ενωτιζου γη οτι κυριος

ελαλησεν υιους εγεννησα και υψωσα αυτοι δε

µε ηχετησαν

3. εγνω ϐους τον κτησαµενον και ονος την

ϕατνην του κυριου αυτου ισραηλ δε µε ουκ

εγνω και ο λαος µε ου συνηκεν

4. ουαι εχνος αµαρτωλον λαος πληρης αµαρ-

τιων σπερµα πονηρον υιοι ανοµοι εγκατελιπα-

τε τον κυριον και παρωργισατε τον αγιον του

ισραηλ

5. τι ετι πληγητε προστιχεντες ανοµιαν πασα

κεφαλη εις πονον και πασα καρδια εις λυπην

6. απο ποδων εως κεφαλης ουτε τραυµα ουτε

µωλωψ ουτε πληγη ϕλεγµαινουσα ουκ εστιν

µαλαγµα επιχειναι ουτε ελαιον ουτε καταδε-

σµους

7. η γη υµων ερηµος αι πολεις υµων πυρικαυ-

στοι την ςωραν υµων ενωπιον υµων αλλοτριοι

κατεσχιουσιν αυτην και ηρηµωται κατεστραµ-

µενη υπο λαων αλλοτριων

8. εγκαταλειφχησεται η χυγατηρ σιων ως

σκηνη εν αµπελωνι και ως οπωροφυλακιον εν

σικυηρατω ως πολις πολιορκουµενη

9. και ει µη κυριος σαβαωχ εγκατελιπεν ηµιν

σπερµα ως σοδοµα αν εγενηχηµεν και ως γο-

µορρα αν ωµοιωχηµεν

10. ακουσατε λογον κυριου αρςοντες σο-

δοµων προσεςετε νοµον χεου λαος γοµορρας

11. τι µοι πληχος των χυσιων υµων λεγει κυ-

ϱιος πληρης ειµι ολοκαυτωµατων κριων και

στεαρ αρνων και αιµα ταυρων και τραγων ου

ϐουλοµαι

12. ουδ εαν ερςησχε οφχηναι µοι τις γαρ εξε-

Ϲητησεν ταυτα εκ των ςειρων υµων πατειν την

αυλην µου

13. ου προσχησεσχε εαν ϕερητε σεµιδαλιν

µαταιον χυµιαµα ϐδελυγµα µοι εστιν τας νο-

υµηνιας υµων και τα σαββατα και ηµεραν µε-

γαλην ουκ ανεςοµαι νηστειαν και αργιαν

14. και τας νουµηνιας υµων και τας εορτας

υµων µισει η ψυςη µου εγενηχητε µοι εις πλη-

σµονην ουκετι ανησω τας αµαρτιας υµων

15. οταν τας ςειρας εκτεινητε προς µε απο-

στρεψω τους οφχαλµους µου αφ υµων και εαν

πληχυνητε την δεησιν ουκ εισακουσοµαι υµων

αι γαρ ςειρες υµων αιµατος πληρεις

16. λουσασχε καχαροι γενεσχε αφελετε τας

πονηριας απο των ψυςων υµων απεναντι των

οφχαλµων µου παυσασχε απο των πονηριων

υµων

17. µαχετε καλον ποιειν εκζητησατε κρισιν

ϱυσασχε αδικουµενον κρινατε ορφανω και δι-

καιωσατε ςηραν

18. και δευτε και διελεγςχωµεν λεγει κυριος

και εαν ωσιν αι αµαρτιαι υµων ως ϕοινικουν

ως ςιονα λευκανω εαν δε ωσιν ως κοκκινον ως

εριον λευκανω

19. και εαν χελητε και εισακουσητε µου τα

αγαχα της γης ϕαγεσχε

20. εαν δε µη χελητε µηδε εισακουσητε µου

µαςαιρα υµας κατεδεται το γαρ στοµα κυριου

ελαλησεν ταυτα

21. πως εγενετο πορνη πολις πιστη σιων

πληρης κρισεως εν η δικαιοσυνη εκοιµηχη εν

αυτη νυν δε ϕονευται

22. το αργυριον υµων αδοκιµον οι καπηλοι

σου µισγουσι τον οινον υδατι

23. οι αρςοντες σου απειχουσιν κοινωνοι

κλεπτων αγαπωντες δωρα διωκοντες ανταπο-

δοµα ορφανοις ου κρινοντες και κρισιν ςηρων

ου προσεςοντες

24. δια τουτο ταδε λεγει ο δεσποτης κυριος

σαβαωχ ουαι οι ισςυοντες ισραηλ ου παυσεται

γαρ µου ο χυµος εν τοις υπεναντιοις και κρισιν

εκ των εςχρων µου ποιησω

25. και επαξω την ςειρα µου επι σε και

πυρωσω σε εις καχαρον τους δε απειχουντας

απολεσω και αφελω παντας ανοµους απο σου

και παντας υπερηφανους ταπεινωσω

26. και επιστησω τους κριτας σου ως το προ-

τερον και τους συµβουλους σου ως το απ αρςης

και µετα ταυτα κληχηση πολις δικαιοσυνης

µητροπολις πιστη σιων

27. µετα γαρ κριµατος σωχησεται η αιςµαλω-

σια αυτης και µετα ελεηµοσυνης
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28. και συντριβησονται οι ανοµοι και οι αµαρ-

τωλοι αµα και οι εγκαταλειποντες τον κυριον

συντελεσχησονται

29. διοτι αισςυνχησονται επι τοις ειδωλοις αυ-

των α αυτοι ηβουλοντο και επησςυνχησαν επι

τοις κηποις αυτων α επεχυµησαν

30. εσονται γαρ ως τερεβινχος αποβεβληκυια

τα ϕυλλα και ως παραδεισος υδωρ µη εςων

31. και εσται η ισςυς αυτων ως καλαµη στιπ-

πυου και αι εργασιαι αυτων ως σπινχηρες πυ-

ϱος και κατακαυχησονται οι ανοµοι και οι

αµαρτωλοι αµα και ουκ εσται ο σβεσων

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-iz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς

ησαιαν υιον αµως περι της ιουδαιας και περι

ιερουσαληµ

2. οτι εσται εν ταις εσςαταις ηµεραις εµφανες

το ορος κυριου και ο οικος του χεου επ ακρων

των ορεων και υψωχησεται υπερανω των ϐο-

υνων και ηξουσιν επ αυτο παντα τα εχνη

3. και πορευσονται εχνη πολλα και ερουσιν

δευτε και αναβωµεν εις το ορος κυριου και εις

τον οικον του χεου ιακωβ και αναγγελει ηµιν

την οδον αυτου και πορευσοµεχα εν αυτη εκ

γαρ σιων εξελευσεται νοµος και λογος κυριου

εξ ιερουσαληµ

4. και κρινει ανα µεσον των εχνων και ελε-

γξει λαον πολυν και συγκοψουσιν τας µαςα-

ιρας αυτων εις αροτρα και τας Ϲιβυνας αυτων

εις δρεπανα και ου ληµψεται ετι εχνος επ εχνος

µαςαιραν και ου µη µαχωσιν ετι πολεµειν

5. και νυν ο οικος του ιακωβ δευτε πορευχω-

µεν τω ϕωτι κυριου

6. ανηκεν γαρ τον λαον αυτου τον οικον του

ισραηλ οτι ενεπλησχη ως το απ αρςης η ςωρα

αυτων κληδονισµων ως η των αλλοφυλων και

τεκνα πολλα αλλοφυλα εγενηχη αυτοις

7. ενεπλησχη γαρ η ςωρα αυτων αργυριου και

ςρυσιου και ουκ ην αριχµος των χησαυρων αυ-

των και ενεπλησχη η γη ιππων και ουκ ην αρι-

χµος των αρµατων αυτων

8. και ενεπλησχη η γη ϐδελυγµατων των ερ-

γων των ςειρων αυτων και προσεκυνησαν οις

εποιησαν οι δακτυλοι αυτων

9. και εκυψεν ανχρωπος και εταπεινωχη ανηρ

και ου µη ανησω αυτους

10. και νυν εισελχετε εις τας πετρας και κρυπ-

τεσχε εις την γην απο προσωπου του ϕοβου κυ-

ϱιου και απο της δοξης της ισςυος αυτου οταν

αναστη χραυσαι την γην

11. οι γαρ οφχαλµοι κυριου υψηλοι ο δε

ανχρωπος ταπεινος και ταπεινωχησεται το υψ-

ος των ανχρωπων και υψωχησεται κυριος µο-

νος εν τη ηµερα εκεινη

12. ηµερα γαρ κυριου σαβαωχ επι παντα

υβριστην και υπερηφανον και επι παντα υψη-

λον και µετεωρον και ταπεινωχησονται

13. και επι πασαν κεδρον του λιβανου των

υψηλων και µετεωρων και επι παν δενδρον ϐα-

λανου ϐασαν

14. και επι παν ορος και επι παντα ϐουνον

υψηλον

15. και επι παντα πυργον υψηλον και επι παν

τειςος υψηλον

16. και επι παν πλοιον χαλασσης και επι πα-

σαν χεαν πλοιων καλλους

17. και ταπεινωχησεται πας ανχρωπος και πε-

σειται υψος ανχρωπων και υψωχησεται κυριος

µονος εν τη ηµερα εκεινη

18. και τα ςειροποιητα παντα κατακρυψουσιν

19. εισενεγκαντες εις τα σπηλαια και εις τας

σςισµας των πετρων και εις τας τρωγλας της γης

απο προσωπου του ϕοβου κυριου και απο της

δοξης της ισςυος αυτου οταν αναστη χραυσαι

την γην

20. τη γαρ ηµερα εκεινη εκβαλει ανχρωπος

τα ϐδελυγµατα αυτου τα αργυρα και τα ςρυσα

α εποιησαν προσκυνειν τοις µαταιοις και ταις

νυκτερισιν

21. του εισελχειν εις τας τρωγλας της στερε-

ας πετρας και εις τας σςισµας των πετρων απο

προσωπου του ϕοβου κυριου και απο της δοξης

της ισςυος αυτου οταν αναστη χραυσαι την γην

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-iz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ιδου δη ο δεσποτης κυριος σαβαωχ αφελει

απο της ιουδαιας και απο ιερουσαληµ ισςυοντα

και ισςυουσαν ισςυν αρτου και ισςυν υδατος
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2. γιγαντα και ισςυοντα και ανχρωπον πολεµι-

στην και δικαστην και προφητην και στοςαστην

και πρεσβυτερον

3. και πεντηκονταρςον και χαυµαστον συµβο-

υλον και σοφον αρςιτεκτονα και συνετον ακρο-

ατην

4. και επιστησω νεανισκους αρςοντας αυτων

και εµπαικται κυριευσουσιν αυτων

5. και συµπεσειται ο λαος ανχρωπος προς

ανχρωπον και ανχρωπος προς τον πλησιον αυ-

του προσκοψει το παιδιον προς τον πρεσβυτην

ο ατιµος προς τον εντιµον

6. οτι επιληµψεται ανχρωπος του αδελφου

αυτου η του οικειου του πατρος αυτου λεγων

ιµατιον εςεις αρςηγος ηµων γενου και το ϐρωµα

το εµον υπο σε εστω

7. και αποκριχεις ερει εν τη ηµερα εκεινη ουκ

εσοµαι σου αρςηγος ου γαρ εστιν εν τω οικω

µου αρτος ουδε ιµατιον ουκ εσοµαι αρςηγος του

λαου τουτου

8. οτι ανειται ιερουσαληµ και η ιουδαια συµ-

πεπτωκεν και αι γλωσσαι αυτων µετα ανοµιας

τα προς κυριον απειχουντες διοτι νυν εταπειν-

ωχη η δοξα αυτων

9. και η αισςυνη του προσωπου αυτων αντε-

στη αυτοις την δε αµαρτιαν αυτων ως σοδοµων

ανηγγειλαν και ενεφανισαν ουαι τη ψυςη αυ-

των διοτι ϐεβουλευνται ϐουλην πονηραν καχ

εαυτων

10. ειποντες δησωµεν τον δικαιον οτι δυσςρη-

στος ηµιν εστιν τοινυν τα γενηµατα των εργων

αυτων ϕαγονται

11. ουαι τω ανοµω πονηρα κατα τα εργα των

ςειρων αυτου συµβησεται αυτω

12. λαος µου οι πρακτορες υµων καλαµων-

ται υµας και οι απαιτουντες κυριευουσιν υµων

λαος µου οι µακαριζοντες υµας πλανωσιν υµας

και τον τριβον των ποδων υµων ταρασσουσιν

13. αλλα νυν καταστησεται εις κρισιν κυριος

και στησει εις κρισιν τον λαον αυτου

14. αυτος κυριος εις κρισιν ηξει µετα των

πρεσβυτερων του λαου και µετα των αρςοντων

αυτου υµεις δε τι ενεπυρισατε τον αµπελωνα

µου και η αρπαγη του πτωςου εν τοις οικοις

υµων

15. τι υµεις αδικειτε τον λαον µου και το προ-

σωπον των πτωςων καταισςυνετε

16. ταδε λεγει κυριος ανχ ων υψωχησαν αι

χυγατερες σιων και επορευχησαν υψηλω τρα-

ςηλω και εν νευµασιν οφχαλµων και τη πορεια

των ποδων αµα συρουσαι τους ςιτωνας και τοις

ποσιν αµα παιζουσαι

17. και ταπεινωσει ο χεος αρςουσας χυγατε-

ϱας σιων και κυριος αποκαλυψει το σςηµα αυ-

των

18. εν τη ηµερα εκεινη και αφελει κυριος την

δοξαν του ιµατισµου αυτων και τους κοσµους

αυτων και τα εµπλοκια και τους κοσυµβους και

τους µηνισκους

19. και το καχεµα και τον κοσµον του προσω-

που αυτων

20. και την συνχεσιν του κοσµου της δοξης και

τους ςλιδωνας και τα ψελια και το εµπλοκιον

και τα περιδεξια και τους δακτυλιους και τα

ενωτια

21. και τα περιπορφυρα και τα µεσοπορφυρα

22. και τα επιβληµατα τα κατα την οικιαν και

τα διαφανη λακωνικα

23. και τα ϐυσσινα και τα υακινχινα και τα

κοκκινα και την ϐυσσον συν ςρυσιω και υακι-

νχω συγκαχυφασµενα και χεριστρα κατακλιτα

24. και εσται αντι οσµης ηδειας κονιορτος και

αντι Ϲωνης σςοινιω Ϲωση και αντι του κοσµου

της κεφαλης του ςρυσιου ϕαλακρωµα εξεις δια

τα εργα σου και αντι του ςιτωνος του µεσοπορ-

ϕυρου περιζωση σακκον

25. και ο υιος σου ο καλλιστος ον αγαπας µα-

ςαιρα πεσειται και οι ισςυοντες υµων µαςαιρα

πεσουνται

26. και ταπεινωχησονται και πενχησουσιν αι

χηκαι του κοσµου υµων και καταλειφχηση

µονη και εις την γην εδαφισχηση

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-iz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και επιληµψονται επτα γυναικες ανχρω-

που ενος λεγουσαι τον αρτον ηµων ϕαγοµεχα

και τα ιµατια ηµων περιβαλουµεχα πλην το

ονοµα το σον κεκλησχω εφ ηµας αφελε τον

ονειδισµον ηµων

2. τη δε ηµερα εκεινη επιλαµψει ο χεος εν

ϐουλη µετα δοξης επι της γης του υψωσαι και

δοξασαι το καταλειφχεν του ισραηλ
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3. και εσται το υπολειφχεν εν σιων και το κα-

ταλειφχεν εν ιερουσαληµ αγιοι κληχησονται

παντες οι γραφεντες εις Ϲωην εν ιερουσαληµ

4. οτι εκπλυνει κυριος τον ϱυπον των υιων και

των χυγατερων σιων και το αιµα εκκαχαριει εκ

µεσου αυτων εν πνευµατι κρισεως και πνευµατι

καυσεως

5. και ηξει και εσται πας τοπος του ορους σιων

και παντα τα περικυκλω αυτης σκιασει νεφελη

ηµερας και ως καπνου και ως ϕωτος πυρος κα-

ιοµενου νυκτος παση τη δοξη σκεπασχησεται

6. και εσται εις σκιαν απο καυµατος και εν

σκεπη και εν αποκρυφω απο σκληροτητος και

υετου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-iz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 ασω δη τω ηγαπηµενω ασµα του αγαπητου

τω αµπελωνι µου αµπελων εγενηχη τω ηγαπη-

µενω εν κερατι εν τοπω πιονι

2. και ϕραγµον περιεχηκα και εςαρακωσα και

εφυτευσα αµπελον σωρης και ωκοδοµησα πυρ-

γον εν µεσω αυτου και προληνιον ωρυξα εν

αυτω και εµεινα του ποιησαι σταφυλην εποιη-

σεν δε ακανχας

3. και νυν ανχρωπος του ιουδα και οι ενοικο-

υντες εν ιερουσαληµ κρινατε εν εµοι και ανα

µεσον του αµπελωνος µου

4. τι ποιησω ετι τω αµπελωνι µου και ουκ επο-

ιησα αυτω διοτι εµεινα του ποιησαι σταφυλην

εποιησεν δε ακανχας

5. νυν δε αναγγελω υµιν τι ποιησω τω αµ-

πελωνι µου αφελω τον ϕραγµον αυτου και εσ-

ται εις διαρπαγην και καχελω τον τοιςον αυτου

και εσται εις καταπατηµα

6. και ανησω τον αµπελωνα µου και ου µη

τµηχη ουδε µη σκαφη και αναβησεται εις αυ-

τον ως εις ςερσον ακανχα και ταις νεφελαις

εντελουµαι του µη ϐρεξαι εις αυτον υετον

7. ο γαρ αµπελων κυριου σαβαωχ οικος του

ισραηλ εστιν και ανχρωπος του ιουδα νεοφυτον

ηγαπηµενον εµεινα του ποιησαι κρισιν εποιησεν

δε ανοµιαν και ου δικαιοσυνην αλλα κραυγην

8. ουαι οι συναπτοντες οικιαν προς οικιαν και

αγρον προς αγρον εγγιζοντες ινα του πλησιον

αφελωνται τι µη οικησετε µονοι επι της γης

9. ηκουσχη γαρ εις τα ωτα κυριου σαβαωχ

ταυτα εαν γαρ γενωνται οικιαι πολλαι εις ερη-

µον εσονται µεγαλαι και καλαι και ουκ εσονται

οι ενοικουντες εν αυταις

10. ου γαρ εργωνται δεκα Ϲευγη ϐοων ποιησει

κεραµιον εν και ο σπειρων αρταβας εξ ποιησει

µετρα τρια

11. ουαι οι εγειροµενοι το πρωι και το σικε-

ϱα διωκοντες οι µενοντες το οψε ο γαρ οινος

αυτους συγκαυσει

12. µετα γαρ κιχαρας και ψαλτηριου και τυµ-

πανων και αυλων τον οινον πινουσιν τα δε ερ-

γα κυριου ουκ εµβλεπουσιν και τα εργα των

ςειρων αυτου ου κατανοουσιν

13. τοινυν αιςµαλωτος ο λαος µου εγενηχη

δια το µη ειδεναι αυτους τον κυριον και πληχος

εγενηχη νεκρων δια λιµον και διψαν υδατος

14. και επλατυνεν ο αδης την ψυςην αυτου

και διηνοιξεν το στοµα αυτου του µη διαλιπειν

και καταβησονται οι ενδοξοι και οι µεγαλοι και

οι πλουσιοι και οι λοιµοι αυτης

15. και ταπεινωχησεται ανχρωπος και ατιµα-

σχησεται ανηρ και οι οφχαλµοι οι µετεωροι τα-

πεινωχησονται

16. και υψωχησεται κυριος σαβαωχ εν κριµα-

τι και ο χεος ο αγιος δοξασχησεται εν δικαιο-

συνη

17. και ϐοσκηχησονται οι διηρπασµενοι ως

ταυροι και τας ερηµους των απειληµµενων αρ-

νες ϕαγονται

18. ουαι οι επισπωµενοι τας αµαρτιας ως σςο-

ινιω µακρω και ως Ϲυγου ιµαντι δαµαλεως τας

ανοµιας

19. οι λεγοντες το ταςος εγγισατω α ποιη-

σει ινα ιδωµεν και ελχατω η ϐουλη του αγιου

ισραηλ ινα γνωµεν

20. ουαι οι λεγοντες το πονηρον καλον και το

καλον πονηρον οι τιχεντες το σκοτος ϕως και

το ϕως σκοτος οι τιχεντες το πικρον γλυκυ και

το γλυκυ πικρον

21. ουαι οι συνετοι εν εαυτοις και ενωπιον

εαυτων επιστηµονες

22. ουαι οι ισςυοντες υµων οι τον οινον πινον-

τες και οι δυνασται οι κεραννυντες το σικερα

23. οι δικαιουντες τον ασεβη ενεκεν δωρων

και το δικαιον του δικαιου αιροντες
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24. δια τουτο ον τροπον καυχησεται καλαµη

υπο ανχρακος πυρος και συγκαυχησεται υπο

ϕλογος ανειµενης η ϱιζα αυτων ως ςνους εσται

και το ανχος αυτων ως κονιορτος αναβησεται

ου γαρ ηχελησαν τον νοµον κυριου σαβαωχ

αλλα το λογιον του αγιου ισραηλ παρωξυναν

25. και εχυµωχη οργη κυριος σαβαωχ επι τον

λαον αυτου και επεβαλεν την ςειρα αυτου επ

αυτους και επαταξεν αυτους και παρωξυνχη τα

ορη και εγενηχη τα χνησιµαια αυτων ως κο-

πρια εν µεσω οδου και εν πασι τουτοις ουκ απε-

στραφη ο χυµος αλλ ετι η ςειρ υψηλη

26. τοιγαρουν αρει συσσηµον εν τοις εχνεσιν

τοις µακραν και συριει αυτοις απ ακρου της γης

και ιδου ταςυ κουφως ερςονται

27. ου πεινασουσιν ουδε κοπιασουσιν ουδε νυ-

σταξουσιν ουδε κοιµηχησονται ουδε λυσουσιν

τας Ϲωνας αυτων απο της οσφυος αυτων ουδε

µη ϱαγωσιν οι ιµαντες των υποδηµατων αυτων

28. ων τα ϐελη οξεια εστιν και τα τοξα αυτων

εντεταµενα οι ποδες των ιππων αυτων ως στε-

ϱεα πετρα ελογισχησαν οι τροςοι των αρµατων

αυτων ως καταιγις

29. ορµωσιν ως λεοντες και παρεστηκαν ως

σκυµνος λεοντος και επιληµψεται και ϐοησει

ως χηριου και εκβαλει και ουκ εσται ο ϱυοµε-

νος αυτους

30. και ϐοησει δι αυτους εν τη ηµερα εκεινη

ως ϕωνη χαλασσης κυµαινουσης και εµβλεψ-

ονται εις την γην και ιδου σκοτος σκληρον εν

τη απορια αυτων

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-iz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και εγενετο του ενιαυτου ου απεχανεν οζιας

ο ϐασιλευς ειδον τον κυριον καχηµενον επι

χρονου υψηλου και επηρµενου και πληρης ο

οικος της δοξης αυτου

2. και σεραφιν ειστηκεισαν κυκλω αυτου εξ

πτερυγες τω ενι και εξ πτερυγες τω ενι και ταις

µεν δυσιν κατεκαλυπτον το προσωπον και ταις

δυσιν κατεκαλυπτον τους ποδας και ταις δυσιν

επεταντο

3. και εκεκραγον ετερος προς τον ετερον

και ελεγον αγιος αγιος αγιος κυριος σαβαωχ

πληρης πασα η γη της δοξης αυτου

4. και επηρχη το υπερχυρον απο της ϕωνης

ης εκεκραγον και ο οικος επλησχη καπνου

5. και ειπα ω ταλας εγω οτι κατανενυγµαι

οτι ανχρωπος ων και ακαχαρτα ςειλη εςων

εν µεσω λαου ακαχαρτα ςειλη εςοντος εγω

οικω και τον ϐασιλεα κυριον σαβαωχ ειδον τοις

οφχαλµοις µου

6. και απεσταλη προς µε εν των σεραφιν και

εν τη ςειρι ειςεν ανχρακα ον τη λαβιδι ελαβεν

απο του χυσιαστηριου

7. και ηψατο του στοµατος µου και ειπεν ιδου

ηψατο τουτο των ςειλεων σου και αφελει τας

ανοµιας σου και τας αµαρτιας σου περικαχαριει

8. και ηκουσα της ϕωνης κυριου λεγοντος τινα

αποστειλω και τις πορευσεται προς τον λαον

τουτον και ειπα ιδου ειµι εγω αποστειλον µε

9. και ειπεν πορευχητι και ειπον τω λαω τουτω

ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και ϐλεποντες

ϐλεψετε και ου µη ιδητε

10. επαςυνχη γαρ η καρδια του λαου τουτου

και τοις ωσιν αυτων ϐαρεως ηκουσαν και τους

οφχαλµους αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν

τοις οφχαλµοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη

καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασοµαι

αυτους

11. και ειπα εως ποτε κυριε και ειπεν εως αν

ερηµωχωσιν πολεις παρα το µη κατοικεισχαι

και οικοι παρα το µη ειναι ανχρωπους και η γη

καταλειφχησεται ερηµος

12. και µετα ταυτα µακρυνει ο χεος τους

ανχρωπους και οι καταλειφχεντες πληχυνχη-

σονται επι της γης

13. και ετι επ αυτης εστιν το επιδεκατον και

παλιν εσται εις προνοµην ως τερεβινχος και ως

ϐαλανος οταν εκπεση απο της χηκης αυτης

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-iz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και εγενετο εν ταις ηµεραις αςαζ του ιωα-

χαµ του υιου οζιου ϐασιλεως ιουδα ανεβη ϱα-

ασσων ϐασιλευς αραµ και ϕακεε υιος ϱοµελιου

ϐασιλευς ισραηλ επι ιερουσαληµ πολεµησαι

αυτην και ουκ ηδυνηχησαν πολιορκησαι αυτην

2. και ανηγγελη εις τον οικον δαυιδ λεγοντες

συνεφωνησεν αραµ προς τον εφραιµ και εξεστη
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η ψυςη αυτου και η ψυςη του λαου αυτου ον

τροπον οταν εν δρυµω ξυλον υπο πνευµατος

σαλευχη

3. και ειπεν κυριος προς ησαιαν εξελχε εις

συναντησιν αςαζ συ και ο καταλειφχεις ιασουβ

ο υιος σου προς την κολυµβηχραν της ανω οδου

του αγρου του γναφεως

4. και ερεις αυτω ϕυλαξαι του ησυςασαι και

µη ϕοβου µηδε η ψυςη σου ασχενειτω απο των

δυο ξυλων των δαλων των καπνιζοµενων το-

υτων οταν γαρ οργη του χυµου µου γενηται πα-

λιν ιασοµαι

5. και ο υιος του αραµ και ο υιος του ϱοµε-

λιου οτι εβουλευσαντο ϐουλην πονηραν περι

σου λεγοντες

6. αναβησοµεχα εις την ιουδαιαν και συλ-

λαλησαντες αυτοις αποστρεψοµεν αυτους προς

ηµας και ϐασιλευσοµεν αυτης τον υιον ταβεηλ

7. ταδε λεγει κυριος σαβαωχ ου µη εµµεινη η

ϐουλη αυτη ουδε εσται

8. αλλ η κεφαλη αραµ δαµασκος αλλ ετι

εξηκοντα και πεντε ετων εκλειψει η ϐασιλεια

εφραιµ απο λαου

9. και η κεφαλη εφραιµ σοµορων και η κε-

ϕαλη σοµορων υιος του ϱοµελιου και εαν µη

πιστευσητε ουδε µη συνητε

10. και προσεχετο κυριος λαλησαι τω αςαζ

λεγων

11. αιτησαι σεαυτω σηµειον παρα κυριου χεου

σου εις ϐαχος η εις υψος

12. και ειπεν αςαζ ου µη αιτησω ουδ ου µη

πειρασω κυριον

13. και ειπεν ακουσατε δη οικος δαυιδ µη µι-

κρον υµιν αγωνα παρεςειν ανχρωποις και πως

κυριω παρεςετε αγωνα

14. δια τουτο δωσει κυριος αυτος υµιν σηµειον

ιδου η παρχενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον

και καλεσεις το ονοµα αυτου εµµανουηλ

15. ϐουτυρον και µελι ϕαγεται πριν η γνωναι

αυτον η προελεσχαι πονηρα εκλεξεται το αγα-

χον

16. διοτι πριν η γνωναι το παιδιον αγαχον η

κακον απειχει πονηρια του εκλεξασχαι το αγα-

χον και καταλειφχησεται η γη ην συ ϕοβη απο

προσωπου των δυο ϐασιλεων

17. αλλα επαξει ο χεος επι σε και επι τον λαον

σου και επι τον οικον του πατρος σου ηµερας

αι ουπω ηκασιν αφ ης ηµερας αφειλεν εφραιµ

απο ιουδα τον ϐασιλεα των ασσυριων

18. και εσται εν τη ηµερα εκεινη συριει κυριος

µυιαις ο κυριευει µερους ποταµου αιγυπτου και

τη µελισση η εστιν εν ςωρα ασσυριων

19. και ελευσονται παντες και αναπαυσονται

εν ταις ϕαραγξι της ςωρας και εν ταις τρωγλαις

των πετρων και εις τα σπηλαια και εις πασαν

ϱαγαδα και εν παντι ξυλω

20. εν τη ηµερα εκεινη ξυρησει κυριος τω

ξυρω τω µεγαλω και µεµεχυσµενω ο εστιν περ-

αν του ποταµου ϐασιλεως ασσυριων την κε-

ϕαλην και τας τριςας των ποδων και τον πωγω-

να αφελει

21. και εσται εν τη ηµερα εκεινη χρεψει

ανχρωπος δαµαλιν ϐοων και δυο προβατα

22. και εσται απο του πλειστον ποιειν γαλα

ϐουτυρον και µελι ϕαγεται πας ο καταλειφχεις

επι της γης

23. και εσται εν τη ηµερα εκεινη πας τοπος

ου εαν ωσιν ςιλιαι αµπελοι ςιλιων σικλων εις

ςερσον εσονται και εις ακανχαν

24. µετα ϐελους και τοξευµατος εισελευσον-

ται εκει οτι ςερσος και ακανχα εσται πασα η

γη

25. και παν ορος αροτριωµενον αροτριαχησε-

ται και ου µη επελχη εκει ϕοβος εσται γαρ απο

της ςερσου και ακανχης εις ϐοσκηµα προβατου

και εις καταπατηµα ϐοος

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-iz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και ειπεν κυριος προς µε λαβε σεαυτω

τοµον καινου µεγαλου και γραψον εις αυτον

γραφιδι ανχρωπου του οξεως προνοµην ποιη-

σαι σκυλων παρεστιν γαρ

2. και µαρτυρας µοι ποιησον πιστους ανχρω-

πους τον ουριαν και τον Ϲαςαριαν υιον ϐαρα-

ςιου

3. και προσηλχον προς την προφητιν και εν

γαστρι ελαβεν και ετεκεν υιον και ειπεν κυριος

µοι καλεσον το ονοµα αυτου ταςεως σκυλευσον

οξεως προνοµευσον
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4. διοτι πριν η γνωναι το παιδιον καλειν πατε-

ϱα η µητερα ληµψεται δυναµιν δαµασκου και

τα σκυλα σαµαρειας εναντι ϐασιλεως ασσυ-

ϱιων

5. και προσεχετο κυριος λαλησαι µοι ετι

6. δια το µη ϐουλεσχαι τον λαον τουτον το

υδωρ του σιλωαµ το πορευοµενον ησυςη αλ-

λα ϐουλεσχαι εςειν τον ϱαασσων και τον υιον

ϱοµελιου ϐασιλεα εφ υµων

7. δια τουτο ιδου αναγει κυριος εφ υµας το

υδωρ του ποταµου το ισςυρον και το πολυ τον

ϐασιλεα των ασσυριων και την δοξαν αυτου και

αναβησεται επι πασαν ϕαραγγα υµων και περι-

πατησει επι παν τειςος υµων

8. και αφελει απο της ιουδαιας ανχρωπον ος

δυνησεται κεφαλην αραι η δυνατον συντελε-

σασχαι τι και εσται η παρεµβολη αυτου ωστε

πληρωσαι το πλατος της ςωρας σου µεχ ηµων

ο χεος

9. γνωτε εχνη και ηττασχε επακουσατε εως

εσςατου της γης ισςυκοτες ηττασχε εαν γαρ πα-

λιν ισςυσητε παλιν ηττηχησεσχε

10. και ην αν ϐουλευσησχε ϐουλην διασκε-

δασει κυριος και λογον ον εαν λαλησητε ου µη

εµµεινη υµιν οτι µεχ ηµων κυριος ο χεος

11. ουτως λεγει κυριος τη ισςυρα ςειρι απε-

ιχουσιν τη πορεια της οδου του λαου τουτου

λεγοντες

12. µηποτε ειπητε σκληρον παν γαρ ο εαν ειπη

ο λαος ουτος σκληρον εστιν τον δε ϕοβον αυτου

ου µη ϕοβηχητε ουδε µη ταραςχητε

13. κυριον αυτον αγιασατε και αυτος εσται

σου ϕοβος

14. και εαν επ αυτω πεποιχως ης εσται σοι

εις αγιασµα και ους ως λιχου προσκοµµατι συ-

ναντησεσχε αυτω ουδε ως πετρας πτωµατι ο δε

οικος ιακωβ εν παγιδι και εν κοιλασµατι εγκα-

χηµενοι εν ιερουσαληµ

15. δια τουτο αδυνατησουσιν εν αυτοις πολλοι

και πεσουνται και συντριβησονται και εγγιουσιν

και αλωσονται ανχρωποι εν ασφαλεια οντες

16. τοτε ϕανεροι εσονται οι σφραγιζοµενοι τον

νοµον του µη µαχειν

17. και ερει µενω τον χεον τον αποστρεψαντα

το προσωπον αυτου απο του οικου ιακωβ και

πεποιχως εσοµαι επ αυτω

18. ιδου εγω και τα παιδια α µοι εδωκεν ο

χεος και εσται εις σηµεια και τερατα εν τω οικω

ισραηλ παρα κυριου σαβαωχ ος κατοικει εν τω

ορει σιων

19. και εαν ειπωσιν προς υµας Ϲητησατε τους

απο της γης ϕωνουντας και τους εγγαστριµυχο-

υς τους κενολογουντας οι εκ της κοιλιας ϕωνο-

υσιν ουκ εχνος προς χεον αυτου τι εκζητουσιν

περι των Ϲωντων τους νεκρους

20. νοµον γαρ εις ϐοηχειαν εδωκεν ινα ειπω-

σιν ους ως το ϱηµα τουτο περι ου ουκ εστιν δωρα

δουναι περι αυτου

21. και ηξει εφ υµας σκληρα λιµος και εσται

ως αν πεινασητε λυπηχησεσχε και κακως ερε-

ιτε τον αρςοντα και τα παταςρα και αναβλεψ-

ονται εις τον ουρανον ανω

22. και εις την γην κατω εµβλεψονται και ιδου

χλιψις και στενοςωρια και σκοτος απορια στενη

και σκοτος ωστε µη ϐλεπειν

23. και ουκ απορηχησεται ο εν στενοςωρια ων

εως καιρου τουτο πρωτον ποιει ταςυ ποιει ςωρα

Ϲαβουλων η γη νεφχαλιµ οδον χαλασσης και οι

λοιποι οι την παραλιαν κατοικουντες και περαν

του ιορδανου γαλιλαια των εχνων τα µερη της

ιουδαιας

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-iz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 ο λαος ο πορευοµενος εν σκοτει ιδετε ϕως

µεγα οι κατοικουντες εν ςωρα και σκια χανατου

ϕως λαµψει εφ υµας

2. το πλειστον του λαου ο κατηγαγες εν ευ-

ϕροσυνη σου και ευφρανχησονται ενωπιον σου

ως οι ευφραινοµενοι εν αµητω και ον τροπον οι

διαιρουµενοι σκυλα

3. διοτι αφηρηται ο Ϲυγος ο επ αυτων κειµενος

και η ϱαβδος η επι του τραςηλου αυτων την γαρ

ϱαβδον των απαιτουντων διεσκεδασεν κυριος

ως τη ηµερα τη επι µαδιαµ

4. οτι πασαν στολην επισυνηγµενην δολω

και ιµατιον µετα καταλλαγης αποτεισουσιν και

χελησουσιν ει εγενηχησαν πυρικαυστοι

5. οτι παιδιον εγεννηχη ηµιν υιος και εδοχη

ηµιν ου η αρςη εγενηχη επι του ωµου αυτου και
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καλειται το ονοµα αυτου µεγαλης ϐουλης αγ-

γελος εγω γαρ αξω ειρηνην επι τους αρςοντας

ειρηνην και υγιειαν αυτω

6. µεγαλη η αρςη αυτου και της ειρηνης αυτου

ουκ εστιν οριον επι τον χρονον δαυιδ και την

ϐασιλειαν αυτου κατορχωσαι αυτην και αντι-

λαβεσχαι αυτης εν δικαιοσυνη και εν κριµατι

απο του νυν και εις τον αιωνα ςρονον ο Ϲηλος

κυριου σαβαωχ ποιησει ταυτα

7. χανατον απεστειλεν κυριος επι ιακωβ και

ηλχεν επι ισραηλ

8. και γνωσονται πας ο λαος του εφραιµ και οι

εγκαχηµενοι εν σαµαρεια εφ υβρει και υψηλη

καρδια λεγοντες

9. πλινχοι πεπτωκασιν αλλα δευτε λαξευσω-

µεν λιχους και εκκοψωµεν συκαµινους και κε-

δρους και οικοδοµησωµεν εαυτοις πυργον

10. και ϱαξει ο χεος τους επανιστανοµενους

επ ορος σιων επ αυτους και τους εςχρους αυτων

διασκεδασει

11. συριαν αφ ηλιου ανατολων και τους ελ-

ληνας αφ ηλιου δυσµων τους κατεσχιοντας τον

ισραηλ ολω τω στοµατι επι τουτοις πασιν ουκ

απεστραφη ο χυµος αλλ ετι η ςειρ υψηλη

12. και ο λαος ουκ απεστραφη εως επληγη

και τον κυριον ουκ εξεζητησαν

13. και αφειλεν κυριος απο ισραηλ κεφαλην

και ουραν µεγαν και µικρον εν µια ηµερα

14. πρεσβυτην και τους τα προσωπα χαυµα-

Ϲοντας αυτη η αρςη και προφητην διδασκοντα

ανοµα ουτος η ουρα

15. και εσονται οι µακαριζοντες τον λαον το-

υτον πλανωντες και πλανωσιν οπως καταπιω-

σιν αυτους

16. δια τουτο επι τους νεανισκους αυτων ουκ

ευφρανχησεται ο χεος και τους ορφανους αυ-

των και τας ςηρας αυτων ουκ ελεησει οτι παντες

ανοµοι και πονηροι και παν στοµα λαλει αδικα

επι πασιν τουτοις ουκ απεστραφη ο χυµος αλλ

ετι η ςειρ υψηλη

17. και καυχησεται ως πυρ η ανοµια και ως

αγρωστις ξηρα ϐρωχησεται υπο πυρος και καυ-

χησεται εν τοις δασεσι του δρυµου και συγκα-

ταφαγεται τα κυκλω των ϐουνων παντα

18. δια χυµον οργης κυριου συγκεκαυται η

γη ολη και εσται ο λαος ως υπο πυρος κατα-

κεκαυµενος ανχρωπος τον αδελφον αυτου ουκ

ελεησει

19. αλλα εκκλινει εις τα δεξια οτι πεινασει

και ϕαγεται εκ των αριστερων και ου µη εµ-

πλησχη ανχρωπος εσχων τας σαρκας του ϐρα-

ςιονος αυτου

20. ϕαγεται γαρ µανασση του εφραιµ και

εφραιµ του µανασση οτι αµα πολιορκησουσιν

τον ιουδαν επι τουτοις πασιν ουκ απεστραφη ο

χυµος αλλ ετι η ςειρ υψηλη

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-iz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
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Wulgata Interlinearna

10 ουαι τοις γραφουσιν πονηριαν γραφον-

τες γαρ πονηριαν γραφουσιν

2. εκκλινοντες κρισιν πτωςων αρπαζοντες κρι-

µα πενητων του λαου µου ωστε ειναι αυτοις

ςηραν εις αρπαγην και ορφανον εις προνοµην

3. και τι ποιησουσιν εν τη ηµερα της επισκοπης

η γαρ χλιψις υµιν πορρωχεν ηξει και προς τινα

καταφευξεσχε του ϐοηχηχηναι και που κατα-

λειψετε την δοξαν υµων

4. του µη εµπεσειν εις επαγωγην επι πασι το-

υτοις ουκ απεστραφη ο χυµος αλλ ετι η ςειρ

υψηλη

5. ουαι ασσυριοις η ϱαβδος του χυµου µου και

οργης εστιν εν ταις ςερσιν αυτων

6. την οργην µου εις εχνος ανοµον αποστελω

και τω εµω λαω συνταξω ποιησαι σκυλα και

προνοµην και καταπατειν τας πολεις και χειναι

αυτας εις κονιορτον

7. αυτος δε ους ουτως ενεχυµηχη και τη ψυςη

ους ουτως λελογισται αλλα απαλλαξει ο νους

αυτου και του εχνη εξολεχρευσαι ουκ ολιγα

8. και εαν ειπωσιν αυτω συ µονος ει αρςων

9. και ερει ουκ ελαβον την ςωραν την επανω

ϐαβυλωνος και ςαλαννη ου ο πυργος ωκοδοµ-

ηχη και ελαβον αραβιαν και δαµασκον και σα-

µαρειαν

10. ον τροπον ταυτας ελαβον εν τη ςειρι µου

και πασας τας αρςας ληµψοµαι ολολυξατε τα

γλυπτα εν ιερουσαληµ και εν σαµαρεια

11. ον τροπον γαρ εποιησα σαµαρεια και το-

ις ςειροποιητοις αυτης ουτως ποιησω και ιερο-

υσαληµ και τοις ειδωλοις αυτης

12. και εσται οταν συντελεση κυριος παντα

ποιων εν τω ορει σιων και εν ιερουσαληµ επαξει
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επι τον νουν τον µεγαν τον αρςοντα των ασσυ-

ϱιων και επι το υψος της δοξης των οφχαλµων

αυτου

13. ειπεν γαρ τη ισςυι ποιησω και τη σοφια

της συνεσεως αφελω ορια εχνων και την ισςυν

αυτων προνοµευσω και σεισω πολεις κατοικο-

υµενας

14. και την οικουµενην ολην καταληµψοµαι

τη ςειρι ως νοσσιαν και ως καταλελειµµενα ωα

αρω και ουκ εστιν ος διαφευξεται µε η αντειπη

µοι

15. µη δοξασχησεται αξινη ανευ του κοπτον-

τος εν αυτη η υψωχησεται πριων ανευ του ελ-

κοντος αυτον ωσαυτως εαν τις αρη ϱαβδον η

ξυλον

16. και ους ουτως αλλα αποστελει κυριος σα-

ϐαωχ εις την σην τιµην ατιµιαν και εις την σην

δοξαν πυρ καιοµενον καυχησεται

17. και εσται το ϕως του ισραηλ εις πυρ και

αγιασει αυτον εν πυρι καιοµενω και ϕαγεται

ωσει ςορτον την υλην τη ηµερα εκεινη

18. αποσβεσχησεται τα ορη και οι ϐουνοι και

οι δρυµοι και καταφαγεται απο ψυςης εως σαρ-

κων και εσται ο ϕευγων ως ο ϕευγων απο ϕλο-

γος καιοµενης

19. και οι καταλειφχεντες απ αυτων εσονται

αριχµος και παιδιον γραψει αυτους

20. και εσται εν τη ηµερα εκεινη ουκετι

προστεχησεται το καταλειφχεν ισραηλ και οι

σωχεντες του ιακωβ ουκετι µη πεποιχοτες ωσιν

επι τους αδικησαντας αυτους αλλα εσονται πε-

ποιχοτες επι τον χεον τον αγιον του ισραηλ τη

αληχεια

21. και εσται το καταλειφχεν του ιακωβ επι

χεον ισςυοντα

22. και εαν γενηται ο λαος ισραηλ ως η αµµος

της χαλασσης το καταλειµµα αυτων σωχησεται

λογον γαρ συντελων και συντεµνων εν δικαιο-

συνη

23. οτι λογον συντετµηµενον ποιησει ο χεος

εν τη οικουµενη ολη

24. δια τουτο ταδε λεγει κυριος σαβαωχ µη

ϕοβου ο λαος µου οι κατοικουντες εν σιων απο

ασσυριων οτι εν ϱαβδω παταξει σε πληγην γαρ

εγω επαγω επι σε του ιδειν οδον αιγυπτου

25. ετι γαρ µικρον και παυσεται η οργη ο δε

χυµος µου επι την ϐουλην αυτων

26. και επεγερει ο χεος επ αυτους κατα την

πληγην την µαδιαµ εν τοπω χλιψεως και ο χυ-

µος αυτου τη οδω τη κατα χαλασσαν εις την

οδον την κατ αιγυπτον

27. και εσται εν τη ηµερα εκεινη αφαιρεχησε-

ται ο ϕοβος αυτου απο σου και ο Ϲυγος αυτου

απο του ωµου σου και καταφχαρησεται ο Ϲυγος

απο των ωµων υµων

28. ηξει γαρ εις την πολιν αγγαι και παρελευ-

σεται εις µαγεδω και εν µαςµας χησει τα σκευη

αυτου

29. και παρελευσεται ϕαραγγα και ηξει εις

αγγαι ϕοβος ληµψεται ϱαµα πολιν σαουλ ϕευ-

ξεται

30. η χυγατηρ γαλλιµ επακουσεται λαισα

επακουσεται αναχωχ

31. εξεστη µαδεβηνα και οι κατοικουντες γιβ-

ϐιρ παρακαλειτε

32. σηµερον εν οδω του µειναι τη ςειρι πα-

ϱακαλειτε το ορος την χυγατερα σιων και οι

ϐουνοι οι εν ιερουσαληµ

33. ιδου γαρ ο δεσποτης κυριος σαβαωχ συν-

ταρασσει τους ενδοξους µετα ισςυος και οι υψη-

λοι τη υβρει συντριβησονται και οι υψηλοι τα-

πεινωχησονται

34. και πεσουνται οι υψηλοι µαςαιρα ο δε λι-

ϐανος συν τοις υψηλοις πεσειται

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
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11 και εξελευσεται ϱαβδος εκ της ϱιζης ιεσ-

σαι και ανχος εκ της ϱιζης αναβησεται

2. και αναπαυσεται επ αυτον πνευµα του χεου

πνευµα σοφιας και συνεσεως πνευµα ϐουλης

και ισςυος πνευµα γνωσεως και ευσεβειας

3. εµπλησει αυτον πνευµα ϕοβου χεου ου κα-

τα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελε-

γξει

4. αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και ελεγξει τους

ταπεινους της γης και παταξει γην τω λογω του

στοµατος αυτου και εν πνευµατι δια ςειλεων

ανελει ασεβη

5. και εσται δικαιοσυνη εζωσµενος την οσφυν

αυτου και αληχεια ειληµενος τας πλευρας
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6. και συµβοσκηχησεται λυκος µετα αρνος

και παρδαλις συναναπαυσεται εριφω και µο-

σςαριον και ταυρος και λεων αµα ϐοσκηχησον-

ται και παιδιον µικρον αξει αυτους

7. και ϐους και αρκος αµα ϐοσκηχησονται και

αµα τα παιδια αυτων εσονται και λεων και ϐους

αµα ϕαγονται αςυρα

8. και παιδιον νηπιον επι τρωγλην ασπιδων

και επι κοιτην εκγονων ασπιδων την ςειρα επι-

ϐαλει

9. και ου µη κακοποιησωσιν ουδε µη δυνωνται

απολεσαι ουδενα επι το ορος το αγιον µου οτι

ενεπλησχη η συµπασα του γνωναι τον κυριον

ως υδωρ πολυ κατακαλυψαι χαλασσας

10. και εσται εν τη ηµερα εκεινη η ϱιζα του

ιεσσαι και ο ανισταµενος αρςειν εχνων επ αυτω

εχνη ελπιουσιν και εσται η αναπαυσις αυτου

τιµη

11. και εσται τη ηµερα εκεινη προσχησει κυ-

ϱιος του δειξαι την ςειρα αυτου του Ϲηλωσαι το

καταλειφχεν υπολοιπον του λαου ο αν καταλε-

ιφχη απο των ασσυριων και απο αιγυπτου και

ϐαβυλωνιας και αιχιοπιας και απο αιλαµιτων

και απο ηλιου ανατολων και εξ αραβιας

12. και αρει σηµειον εις τα εχνη και συναξει

τους απολοµενους ισραηλ και τους διεσπαρµε-

νους του ιουδα συναξει εκ των τεσσαρων πτε-

ϱυγων της γης

13. και αφαιρεχησεται ο Ϲηλος εφραιµ και οι

εςχροι ιουδα απολουνται εφραιµ ου Ϲηλωσει ιο-

υδαν και ιουδας ου χλιψει εφραιµ

14. και πετασχησονται εν πλοιοις αλλο-

ϕυλων χαλασσαν αµα προνοµευσουσιν και το-

υς αφ ηλιου ανατολων και ιδουµαιαν και επι

µωαβ πρωτον τας ςειρας επιβαλουσιν οι δε υιοι

αµµων πρωτοι υπακουσονται

15. και ερηµωσει κυριος την χαλασσαν αιγυπ-

του και επιβαλει την ςειρα αυτου επι τον ποτα-

µον πνευµατι ϐιαιω και παταξει επτα ϕαραγγας

ωστε διαπορευεσχαι αυτον εν υποδηµασιν

16. και εσται διοδος τω καταλειφχεντι µου

λαω εν αιγυπτω και εσται τω ισραηλ ως η ηµερα

οτε εξηλχεν εκ γης αιγυπτου

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-iz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 και ερεις εν τη ηµερα εκεινη ευλογησω

σε κυριε διοτι ωργισχης µοι και απεστρεψας τον

χυµον σου και ηλεησας µε

2. ιδου ο χεος µου σωτηρ µου κυριος πεποιχως

εσοµαι επ αυτω και σωχησοµαι εν αυτω και ου

ϕοβηχησοµαι διοτι η δοξα µου και η αινεσις µου

κυριος και εγενετο µοι εις σωτηριαν

3. και αντλησετε υδωρ µετ ευφροσυνης εκ των

πηγων του σωτηριου

4. και ερεις εν τη ηµερα εκεινη υµνειτε κυριον

ϐοατε το ονοµα αυτου αναγγειλατε εν τοις εχνε-

σιν τα ενδοξα αυτου µιµνησκεσχε οτι υψωχη το

ονοµα αυτου

5. υµνησατε το ονοµα κυριου οτι υψηλα επο-

ιησεν αναγγειλατε ταυτα εν παση τη γη

6. αγαλλιασχε και ευφραινεσχε οι κατοικουν-

τες σιων οτι υψωχη ο αγιος του ισραηλ εν µεσω

αυτης

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-iz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 ορασις ην ειδεν ησαιας υιος αµως κατα

ϐαβυλωνος

2. επ ορους πεδινου αρατε σηµειον υψωσατε

την ϕωνην αυτοις µη ϕοβεισχε παρακαλειτε τη

ςειρι ανοιξατε οι αρςοντες

3. εγω συντασσω και εγω αγω αυτους ηγια-

σµενοι εισιν και εγω αγω αυτους γιγαντες ερ-

ςονται πληρωσαι τον χυµον µου ςαιροντες αµα

και υβριζοντες

4. ϕωνη εχνων πολλων επι των ορεων οµο-

ια εχνων πολλων ϕωνη ϐασιλεων και εχνων

συνηγµενων κυριος σαβαωχ εντεταλται εχνει

οπλοµαςω

5. ερςεσχαι εκ γης πορρωχεν απ ακρου χε-

µελιου του ουρανου κυριος και οι οπλοµαςοι

αυτου του καταφχειραι την οικουµενην ολην

6. ολολυζετε εγγυς γαρ η ηµερα κυριου και

συντριβη παρα του χεου ηξει

7. δια τουτο πασα ςειρ εκλυχησεται και πασα

ψυςη ανχρωπου δειλιασει
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8. και ταραςχησονται οι πρεσβεις και ωδινες

αυτους εξουσιν ως γυναικος τικτουσης και συµ-

ϕορασουσιν ετερος προς τον ετερον και εκστη-

σονται και το προσωπον αυτων ως ϕλοξ µετα-

ϐαλουσιν

9. ιδου γαρ ηµερα κυριου ανιατος ερςεται χυ-

µου και οργης χειναι την οικουµενην ολην ερη-

µον και τους αµαρτωλους απολεσαι εξ αυτης

10. οι γαρ αστερες του ουρανου και ο ωριων

και πας ο κοσµος του ουρανου το ϕως ου δωσο-

υσιν και σκοτισχησεται του ηλιου ανατελλον-

τος και η σεληνη ου δωσει το ϕως αυτης

11. και εντελουµαι τη οικουµενη ολη κα-

κα και τοις ασεβεσιν τας αµαρτιας αυτων και

απολω υβριν ανοµων και υβριν υπερηφανων

ταπεινωσω

12. και εσονται οι καταλελειµµενοι εντιµοι

µαλλον η το ςρυσιον το απυρον και ο ανχρωπος

µαλλον εντιµος εσται η ο λιχος ο εκ σουφιρ

13. ο γαρ ουρανος χυµωχησεται και η γη σε-

ισχησεται εκ των χεµελιων αυτης δια χυµον

οργης κυριου σαβαωχ τη ηµερα η αν επελχη

ο χυµος αυτου

14. και εσονται οι καταλελειµµενοι ως δορκα-

διον ϕευγον και ως προβατον πλανωµενον και

ουκ εσται ο συναγων ωστε ανχρωπον εις τον

λαον αυτου αποστραφηναι και ανχρωπον εις

την ςωραν αυτου διωξαι

15. ος γαρ αν αλω ηττηχησεται και οιτινες

συνηγµενοι εισιν µαςαιρα πεσουνται

16. και τα τεκνα αυτων ενωπιον αυτων ϱαξο-

υσιν και τας οικιας αυτων προνοµευσουσιν και

τας γυναικας αυτων εξουσιν

17. ιδου επεγειρω υµιν τους µηδους οι ου λο-

γιζονται αργυριον ουδε ςρυσιου ςρειαν εςουσιν

18. τοξευµατα νεανισκων συντριψουσιν και τα

τεκνα υµων ου µη ελεησωσιν ουδε επι τοις τεκ-

νοις ου ϕεισονται οι οφχαλµοι αυτων

19. και εσται ϐαβυλων η καλειται ενδοξος

υπο ϐασιλεως ςαλδαιων ον τροπον κατεστρεψ-

εν ο χεος σοδοµα και γοµορρα

20. ου κατοικηχησεται εις τον αιωνα ςρονον

ουδε µη εισελχωσιν εις αυτην δια πολλων γε-

νεων ουδε µη διελχωσιν αυτην αραβες ουδε

ποιµενες ου µη αναπαυσωνται εν αυτη

21. και αναπαυσονται εκει χηρια και εµπλη-

σχησονται αι οικιαι ηςου και αναπαυσονται εκει

σειρηνες και δαιµονια εκει ορςησονται

22. και ονοκενταυροι εκει κατοικησουσιν και

νοσσοποιησουσιν εςινοι εν τοις οικοις αυτων τα-

ςυ ερςεται και ου ςρονιει

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-iz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και ελεησει κυριος τον ιακωβ και εκλε-

ξεται ετι τον ισραηλ και αναπαυσονται επι της

γης αυτων και ο γιωρας προστεχησεται προς αυ-

τους και προστεχησεται προς τον οικον ιακωβ

2. και ληµψονται αυτους εχνη και εισαξουσιν

εις τον τοπον αυτων και κατακληρονοµησουσιν

και πληχυνχησονται επι της γης του χεου εις

δουλους και δουλας και εσονται αιςµαλωτοι οι

αιςµαλωτευσαντες αυτους και κυριευχησονται

οι κυριευσαντες αυτων

3. και εσται εν τη ηµερα εκεινη αναπαυσει σε

ο χεος εκ της οδυνης και του χυµου σου και

της δουλειας σου της σκληρας ης εδουλευσας

αυτοις

4. και ληµψη τον χρηνον τουτον επι τον ϐα-

σιλεα ϐαβυλωνος και ερεις εν τη ηµερα εκεινη

πως αναπεπαυται ο απαιτων και αναπεπαυται

ο επισπουδαστης

5. συνετριψεν ο χεος τον Ϲυγον των αµαρ-

τωλων τον Ϲυγον των αρςοντων

6. παταξας εχνος χυµω πληγη ανιατω παιων

εχνος πληγην χυµου η ουκ εφεισατο

7. ανεπαυσατο πεποιχως πασα η γη ϐοα µετ

ευφροσυνης

8. και τα ξυλα του λιβανου ευφρανχησαν επι

σοι και η κεδρος του λιβανου αφ ου συ κεκο-

ιµησαι ουκ ανεβη ο κοπτων ηµας

9. ο αδης κατωχεν επικρανχη συναντησας σοι

συνηγερχησαν σοι παντες οι γιγαντες οι αρξαν-

τες της γης οι εγειραντες εκ των χρονων αυτων

παντας ϐασιλεις εχνων

10. παντες αποκριχησονται και ερουσιν σοι

και συ εαλως ωσπερ και ηµεις εν ηµιν δε κατε-

λογισχης

11. κατεβη δε εις αδου η δοξα σου η πολλη

σου ευφροσυνη υποκατω σου στρωσουσιν σηψ-

ιν και το κατακαλυµµα σου σκωληξ

Biblia Grecka L R 709



Rozdział 15 L R Księga Izajasza

12. πως εξεπεσεν εκ του ουρανου ο εωσφο-

ϱος ο πρωι ανατελλων συνετριβη εις την γην ο

αποστελλων προς παντα τα εχνη

13. συ δε ειπας εν τη διανοια σου εις τον ουρα-

νον αναβησοµαι επανω των αστρων του ουρα-

νου χησω τον χρονον µου καχιω εν ορει υψηλω

επι τα ορη τα υψηλα τα προς ϐορραν

14. αναβησοµαι επανω των νεφελων εσοµαι

οµοιος τω υψιστω

15. νυν δε εις αδου καταβηση και εις τα χε-

µελια της γης

16. οι ιδοντες σε χαυµασουσιν επι σοι και ερο-

υσιν ουτος ο ανχρωπος ο παροξυνων την γην

σειων ϐασιλεις

17. ο χεις την οικουµενην ολην ερηµον και

τας πολεις καχειλεν τους εν επαγωγη ουκ ελυ-

σεν

18. παντες οι ϐασιλεις των εχνων εκοιµηχη-

σαν εν τιµη ανχρωπος εν τω οικω αυτου

19. συ δε ϱιφηση εν τοις ορεσιν ως νεκρος

εβδελυγµενος µετα πολλων τεχνηκοτων εκκε-

κεντηµενων µαςαιραις καταβαινοντων εις αδου

ον τροπον ιµατιον εν αιµατι πεφυρµενον ουκ

εσται καχαρον

20. ουτως ουδε συ εση καχαρος διοτι την γην

µου απωλεσας και τον λαον µου απεκτεινας ου

µη µεινης εις τον αιωνα ςρονον σπερµα πονη-

ϱον

21. ετοιµασον τα τεκνα σου σφαγηναι ταις

αµαρτιαις του πατρος σου ινα µη αναστωσιν και

την γην κληρονοµησωσιν και εµπλησωσι την

γην πολεων

22. και επαναστησοµαι αυτοις λεγει κυριος

σαβαωχ και απολω αυτων ονοµα και καταλε-

ιµµα και σπερµα ταδε λεγει κυριος

23. και χησω την ϐαβυλωνιαν ερηµον ωστε

κατοικειν εςινους και εσται εις ουδεν και χησω

αυτην πηλου ϐαραχρον εις απωλειαν

24. ταδε λεγει κυριος σαβαωχ ον τροπον ειρη-

κα ουτως εσται και ον τροπον ϐεβουλευµαι

ουτως µενει

25. του απολεσαι τους ασσυριους απο της γης

της εµης και απο των ορεων µου και εσονται

εις καταπατηµα και αφαιρεχησεται απ αυτων ο

Ϲυγος αυτων και το κυδος αυτων απο των ωµων

αφαιρεχησεται

26. αυτη η ϐουλη ην ϐεβουλευται κυριος επι

την οικουµενην ολην και αυτη η ςειρ η υψηλη

επι παντα τα εχνη της οικουµενης

27. α γαρ ο χεος ο αγιος ϐεβουλευται τις δια-

σκεδασει και την ςειρα την υψηλην τις απο-

στρεψει

28. του ετους ου απεχανεν αςαζ ο ϐασιλευς

εγενηχη το ϱηµα τουτο

29. µη ευφρανχειητε παντες οι αλλοφυλοι

συνετριβη γαρ ο Ϲυγος του παιοντος υµας εκ γαρ

σπερµατος οφεων εξελευσεται εκγονα ασπιδων

και τα εκγονα αυτων εξελευσονται οφεις πετο-

µενοι

30. και ϐοσκηχησονται πτωςοι δι αυτου πτω-

ςοι δε ανδρες επ ειρηνης αναπαυσονται ανελει

δε λιµω το σπερµα σου και το καταλειµµα σου

ανελει

31. ολολυζετε πυλαι πολεων κεκραγετωσαν

πολεις τεταραγµεναι οι αλλοφυλοι παντες οτι

καπνος απο ϐορρα ερςεται και ουκ εστιν του

ειναι

32. και τι αποκριχησονται ϐασιλεις εχνων οτι

κυριος εχεµελιωσεν σιων και δι αυτου σωχη-

σονται οι ταπεινοι του λαου

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-iz15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 το ϱηµα το κατα της µωαβιτιδος νυκτος

απολειται η µωαβιτις νυκτος γαρ απολειται το

τειςος της µωαβιτιδος

2. λυπεισχε εφ εαυτοις απολειται γαρ και

δηβων ου ο ϐωµος υµων εκει αναβησεσχε κλα-

ιειν επι ναβαυ της µωαβιτιδος ολολυζετε επι

πασης κεφαλης ϕαλακρωµα παντες ϐραςιονες

κατατετµηµενοι

3. εν ταις πλατειαις αυτης περιζωσασχε σακ-

κους και κοπτεσχε επι των δωµατων αυτης και

εν ταις ϱυµαις αυτης παντες ολολυζετε µετα

κλαυχµου

4. οτι κεκραγεν εσεβων και ελεαλη εως ιασσα

ηκουσχη η ϕωνη αυτων δια τουτο η οσφυς της

µωαβιτιδος ϐοα η ψυςη αυτης γνωσεται

5. η καρδια της µωαβιτιδος ϐοα εν αυτη εως

σηγωρ δαµαλις γαρ εστιν τριετης επι δε της
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αναβασεως της λουιχ προς σε κλαιοντες ανα-

ϐησονται τη οδω αρωνιιµ ϐοα συντριµµα και

σεισµος

6. το υδωρ της νεµριµ ερηµον εσται και ο ςορ-

τος αυτης εκλειψει ςορτος γαρ ςλωρος ουκ εσ-

ται

7. µη και ουτως µελλει σωχηναι επαξω γαρ

επι την ϕαραγγα αραβας και ληµψονται αυτην

8. συνηψεν γαρ η ϐοη το οριον της µωαβιτι-

δος της αγαλλιµ και ολολυγµος αυτης εως του

ϕρεατος του αιλιµ

9. το δε υδωρ το ϱεµµων πλησχησεται αιµατος

επαξω γαρ επι ϱεµµων αραβας και αρω το σπερ-

µα µωαβ και αριηλ και το καταλοιπον αδαµα

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-iz16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 αποστελω ως ερπετα επι την γην µη πε-

τρα ερηµος εστιν το ορος σιων

2. εση γαρ ως πετεινου ανιπταµενου νεοσσος

αφηρηµενος χυγατερ µωαβ επειτα δε αρνων

3. πλειονα ϐουλευου ποιειτε σκεπην πενχους

αυτη δια παντος εν µεσηµβρινη σκοτια ϕευγο-

υσιν εξεστησαν µη απαςχης

4. παροικησουσιν σοι οι ϕυγαδες µωαβ εσον-

ται σκεπη υµιν απο προσωπου διωκοντος οτι

ηρχη η συµµαςια σου και ο αρςων απωλετο ο

καταπατων επι της γης

5. και διορχωχησεται µετ ελεους χρονος και

καχιεται επ αυτου µετα αληχειας εν σκηνη δαυ-

ιδ κρινων και εκζητων κριµα και σπευδων δι-

καιοσυνην

6. ηκουσαµεν την υβριν µωαβ υβριστης σφο-

δρα την υπερηφανιαν εξηρας ους ουτως η µαν-

τεια σου

7. ους ουτως ολολυξει µωαβ εν γαρ τη µωαβι-

τιδι παντες ολολυξουσιν τοις κατοικουσιν δεσεχ

µελετησεις και ουκ εντραπηση

8. τα πεδια εσεβων πενχησει αµπελος σεβαµα

καταπινοντες τα εχνη καταπατησατε τας αµπε-

λους αυτης εως ιαζηρ ου µη συναψητε πλαν-

ηχητε την ερηµον οι απεσταλµενοι εγκατελε-

ιφχησαν διεβησαν γαρ την ερηµον

9. δια τουτο κλαυσοµαι ως τον κλαυχµον ια-

Ϲηρ αµπελον σεβαµα τα δενδρα σου κατεβαλεν

εσεβων και ελεαλη οτι επι τω χερισµω και επι

τω τρυγητω σου καταπατησω και παντα πεσο-

υνται

10. και αρχησεται ευφροσυνη και αγαλλιαµα

εκ των αµπελωνων σου και εν τοις αµπελωσιν

σου ου µη ευφρανχησονται και ου µη πατησο-

υσιν οινον εις τα υποληνια πεπαυται γαρ

11. δια τουτο η κοιλια µου επι µωαβ ως κιχα-

ϱα ηςησει και τα εντος µου ωσει τειςος ο ενεκα-

ινισας

12. και εσται εις το εντραπηναι σε οτι εκοπια-

σεν µωαβ επι τοις ϐωµοις και εισελευσεται εις

τα ςειροποιητα αυτης ωστε προσευξασχαι και

ου µη δυνηται εξελεσχαι αυτον

13. τουτο το ϱηµα ο ελαλησεν κυριος επι

µωαβ οποτε και ελαλησεν

14. και νυν λεγω εν τρισιν ετεσιν ετων µισχω-

του ατιµασχησεται η δοξα µωαβ εν παντι τω

πλουτω τω πολλω και καταλειφχησεται ολιγο-

στος και ουκ εντιµος

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-iz17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 το ϱηµα το κατα δαµασκου ιδου δαµα-

σκος αρχησεται απο πολεων και εσται εις πτω-

σιν

2. καταλελειµµενη εις τον αιωνα εις κοιτην

ποιµνιων και αναπαυσιν και ουκ εσται ο διωκων

3. και ουκετι εσται οςυρα του καταφυγειν

εφραιµ και ουκετι εσται ϐασιλεια εν δαµασκω

και το λοιπον των συρων απολειται ου γαρ συ

ϐελτιων ει των υιων ισραηλ και της δοξης αυ-

των ταδε λεγει κυριος σαβαωχ

4. εσται εν τη ηµερα εκεινη εκλειψις της δοξης

ιακωβ και τα πιονα της δοξης αυτου σεισχησε-

ται

5. και εσται ον τροπον εαν τις συναγαγη αµη-

τον εστηκοτα και σπερµα σταςυων εν τω ϐρα-

ςιονι αυτου αµηση και εσται ον τροπον εαν τις

συναγαγη σταςυν εν ϕαραγγι στερεα

6. και καταλειφχη εν αυτη καλαµη η ως

ϱωγες ελαιας δυο η τρεις επ ακρου µετεωρου

η τεσσαρες η πεντε επι των κλαδων αυτων κα-

ταλειφχη ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ
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7. τη ηµερα εκεινη πεποιχως εσται ανχρωπος

επι τω ποιησαντι αυτον οι δε οφχαλµοι αυτου

εις τον αγιον του ισραηλ εµβλεψονται

8. και ου µη πεποιχοτες ωσιν επι τοις ϐωµοις

ουδε επι τοις εργοις των ςειρων αυτων α επο-

ιησαν οι δακτυλοι αυτων και ουκ οψονται τα

δενδρα αυτων ουδε τα ϐδελυγµατα αυτων

9. τη ηµερα εκεινη εσονται αι πολεις σου εγκα-

ταλελειµµεναι ον τροπον εγκατελιπον οι αµορ-

ϱαιοι και οι ευαιοι απο προσωπου των υιων

ισραηλ και εσονται ερηµοι

10. διοτι κατελιπες τον χεον τον σωτηρα σου

και κυριου του ϐοηχου σου ουκ εµνησχης δια

τουτο ϕυτευσεις ϕυτευµα απιστον και σπερµα

απιστον

11. τη δε ηµερα η αν ϕυτευσης πλανηχηση

το δε πρωι εαν σπειρης ανχησει εις αµητον η

αν ηµερα κληρωση και ως πατηρ ανχρωπου

κληρωση τοις υιοις σου

12. ουαι πληχος εχνων πολλων ως χαλασ-

σα κυµαινουσα ουτως ταραςχησεσχε και νωτος

εχνων πολλων ως υδωρ ηςησει

13. ως υδωρ πολυ εχνη πολλα ως υδατος

πολλου ϐια καταφεροµενου και αποσκορακιει

αυτον και πορρω αυτον διωξεται ως ςνουν αςυ-

ϱου λικµωντων απεναντι ανεµου και ως κονιορ-

τον τροςου καταιγις ϕερουσα

14. προς εσπεραν εσται πενχος πριν η πρωι

και ουκ εσται αυτη η µερις των υµας προνοµευ-

σαντων και κληρονοµια τοις υµας κληρονοµη-

σασιν

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-iz18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 ουαι γης πλοιων πτερυγες επεκεινα πο-

ταµων αιχιοπιας

2. ο αποστελλων εν χαλασση οµηρα και επι-

στολας ϐυβλινας επανω του υδατος πορευσον-

ται γαρ αγγελοι κουφοι προς εχνος µετεωρον

και ξενον λαον και ςαλεπον τις αυτου επεκεινα

εχνος ανελπιστον και καταπεπατηµενον νυν οι

ποταµοι της γης

3. παντες ως ςωρα κατοικουµενη κατοικηχη-

σεται η ςωρα αυτων ωσει σηµειον απο ορους

αρχη ως σαλπιγγος ϕωνη ακουστον εσται

4. οτι ουτως ειπεν µοι κυριος ασφαλεια εσται

εν τη εµη πολει ως ϕως καυµατος µεσηµβριας

και ως νεφελη δροσου ηµερας αµητου εσται

5. προ του χερισµου οταν συντελεσχη ανχος

και οµφαξ ανχηση ανχος οµφακιζουσα και

αφελει τα ϐοτρυδια τα µικρα τοις δρεπανοις και

τας κληµατιδας αφελει και κατακοψει

6. και καταλειψει αµα τοις πετεινοις του ουρα-

νου και τοις χηριοις της γης και συναςχησεται

επ αυτους τα πετεινα του ουρανου και παντα τα

χηρια της γης επ αυτον ηξει

7. εν τω καιρω εκεινω ανενεςχησεται δωρα

κυριω σαβαωχ εκ λαου τεχλιµµενου και τετιλ-

µενου και απο λαου µεγαλου απο του νυν και

εις τον αιωνα ςρονον εχνος ελπιζον και καταπε-

πατηµενον ο εστιν εν µερει ποταµου της ςωρας

αυτου εις τον τοπον ου το ονοµα κυριου σαβαωχ

επεκληχη ορος σιων

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-iz19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 ορασις αιγυπτου ιδου κυριος καχηται επι

νεφελης κουφης και ηξει εις αιγυπτον και σε-

ισχησεται τα ςειροποιητα αιγυπτου απο προσω-

που αυτου και η καρδια αυτων ηττηχησεται εν

αυτοις

2. και επεγερχησονται αιγυπτιοι επ αιγυπτιους

και πολεµησει ανχρωπος τον αδελφον αυτου

και ανχρωπος τον πλησιον αυτου πολις επι πο-

λιν και νοµος επι νοµον

3. και ταραςχησεται το πνευµα των αιγυπτιων

εν αυτοις και την ϐουλην αυτων διασκεδασω

και επερωτησουσιν τους χεους αυτων και τα

αγαλµατα αυτων και τους εκ της γης ϕωνουν-

τας και τους εγγαστριµυχους

4. και παραδωσω αιγυπτον εις ςειρας ανχρω-

πων κυριων σκληρων και ϐασιλεις σκληροι κυ-

ϱιευσουσιν αυτων ταδε λεγει κυριος σαβαωχ

5. και πιονται οι αιγυπτιοι υδωρ το παρα χα-

λασσαν ο δε ποταµος εκλειψει και ξηρανχησε-

ται

6. και εκλειψουσιν οι ποταµοι και αι διωρυγες

του ποταµου και ξηρανχησεται πασα συναγωγη

υδατος και εν παντι ελει καλαµου και παπυρου
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7. και το αςι το ςλωρον παν το κυκλω του πο-

ταµου και παν το σπειροµενον δια του ποταµου

ξηρανχησεται ανεµοφχορον

8. και στεναξουσιν οι αλεεις και στεναξουσιν

παντες οι ϐαλλοντες αγκιστρον εις τον ποταµον

και οι ϐαλλοντες σαγηνας και οι αµφιβολεις

πενχησουσιν

9. και αισςυνη ληµψεται τους εργαζοµενους

το λινον το σςιστον και τους εργαζοµενους την

ϐυσσον

10. και εσονται οι διαζοµενοι αυτα εν οδυνη

και παντες οι τον Ϲυχον ποιουντες λυπηχησον-

ται και τας ψυςας πονεσουσιν

11. και µωροι εσονται οι αρςοντες τανεως οι

σοφοι συµβουλοι του ϐασιλεως η ϐουλη αυτων

µωρανχησεται πως ερειτε τω ϐασιλει υιοι συνε-

των ηµεις υιοι ϐασιλεων των εξ αρςης

12. που εισιν νυν οι σοφοι σου και αναγγειλα-

τωσαν σοι και ειπατωσαν τι ϐεβουλευται κυριος

σαβαωχ επ αιγυπτον

13. εξελιπον οι αρςοντες τανεως και υψωχη-

σαν οι αρςοντες µεµφεως και πλανησουσιν

αιγυπτον κατα ϕυλας

14. κυριος γαρ εκερασεν αυτοις πνευµα

πλανησεως και επλανησαν αιγυπτον εν πασι

τοις εργοις αυτων ως πλαναται ο µεχυων και ο

εµων αµα

15. και ουκ εσται τοις αιγυπτιοις εργον ο πο-

ιησει κεφαλην και ουραν αρςην και τελος

16. τη δε ηµερα εκεινη εσονται οι αιγυπτιοι ως

γυναικες εν ϕοβω και εν τροµω απο προσωπου

της ςειρος κυριου σαβαωχ ην αυτος επιβαλει

αυτοις

17. και εσται η ςωρα των ιουδαιων τοις αιγυπ-

τιοις εις ϕοβητρον πας ος εαν ονοµαση αυτην

αυτοις ϕοβηχησονται δια την ϐουλην ην ϐεβο-

υλευται κυριος επ αυτην

18. τη ηµερα εκεινη εσονται πεντε πολεις

εν αιγυπτω λαλουσαι τη γλωσση τη ςανανιτιδι

και οµνυουσαι τω ονοµατι κυριου πολισασεδεκ

κληχησεται η µια πολις

19. τη ηµερα εκεινη εσται χυσιαστηριον τω

κυριω εν ςωρα αιγυπτιων και στηλη προς το

οριον αυτης τω κυριω

20. και εσται εις σηµειον εις τον αιωνα κυριω

εν ςωρα αιγυπτου οτι κεκραξονται προς κυριον

δια τους χλιβοντας αυτους και αποστελει αυ-

τοις κυριος ανχρωπον ος σωσει αυτους κρινων

σωσει αυτους

21. και γνωστος εσται κυριος τοις αιγυπτιοις

και γνωσονται οι αιγυπτιοι τον κυριον εν τη ηµε-

ϱα εκεινη και ποιησουσιν χυσιας και ευξονται

ευςας τω κυριω και αποδωσουσιν

22. και παταξει κυριος τους αιγυπτιους πληγη

µεγαλη και ιασεται αυτους ιασει και επιστρα-

ϕησονται προς κυριον και εισακουσεται αυτων

και ιασεται αυτους

23. τη ηµερα εκεινη εσται οδος αιγυπτου

προς ασσυριους και εισελευσονται ασσυριοι εις

αιγυπτον και αιγυπτιοι πορευσονται προς ασσυ-

ϱιους και δουλευσουσιν οι αιγυπτιοι τοις ασσυ-

ϱιοις

24. τη ηµερα εκεινη εσται ισραηλ τριτος εν το-

ις ασσυριοις και εν τοις αιγυπτιοις ευλογηµενος

εν τη γη

25. ην ευλογησεν κυριος σαβαωχ λεγων ευ-

λογηµενος ο λαος µου ο εν αιγυπτω και ο εν

ασσυριοις και η κληρονοµια µου ισραηλ

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-iz20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 του ετους ου εισηλχεν ταναχαν εις αζω-

τον ηνικα απεσταλη υπο αρνα ϐασιλεως ασσυ-

ϱιων και επολεµησεν την αζωτον και κατελα-

ϐετο αυτην

2. τοτε ελαλησεν κυριος προς ησαιαν λεγων

πορευου και αφελε τον σακκον απο της οσφυος

σου και τα σανδαλια σου υπολυσαι απο των

ποδων σου και εποιησεν ουτως πορευοµενος

γυµνος και ανυποδετος

3. και ειπεν κυριος ον τροπον πεπορευται ησα-

ιας ο παις µου γυµνος και ανυποδετος τρια

ετη εσται σηµεια και τερατα τοις αιγυπτιοις και

αιχιοψιν

4. οτι ουτως αξει ϐασιλευς ασσυριων την αις-

µαλωσιαν αιγυπτου και αιχιοπων νεανισκους

και πρεσβυτας γυµνους και ανυποδετους ανα-

κεκαλυµµενους την αισςυνην αιγυπτου

5. και αισςυνχησονται ηττηχεντες οι αιγυπ-

τιοι επι τοις αιχιοψιν εφ οις ησαν πεποιχοτες

οι αιγυπτιοι ησαν γαρ αυτοις δοξα
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6. και ερουσιν οι κατοικουντες εν τη νησω

ταυτη ιδου ηµεις ηµεν πεποιχοτες του ϕυγειν εις

αυτους εις ϐοηχειαν οι ουκ εδυναντο σωχηναι

απο ϐασιλεως ασσυριων και πως ηµεις σωχη-

σοµεχα

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-iz21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 το οραµα της ερηµου ως καταιγις δι ερη-

µου διελχοι εξ ερηµου ερςοµενη εκ γης ϕοβε-

ϱον

2. το οραµα και σκληρον ανηγγελη µοι ο αχε-

των αχετει ο ανοµων ανοµει επ εµοι οι αιλαµιται

και οι πρεσβεις των περσων επ εµε ερςονται νυν

στεναξω και παρακαλεσω εµαυτον

3. δια τουτο ενεπλησχη η οσφυς µου εκλυ-

σεως και ωδινες ελαβον µε ως την τικτουσαν

ηδικησα το µη ακουσαι εσπουδασα το µη ϐλε-

πειν

4. η καρδια µου πλαναται και η ανοµια µε

ϐαπτιζει η ψυςη µου εφεστηκεν εις ϕοβον

5. ετοιµασον την τραπεζαν πιετε ϕαγετε ανα-

σταντες οι αρςοντες ετοιµασατε χυρεους

6. οτι ουτως ειπεν κυριος προς µε ϐαδισας σε-

αυτω στησον σκοπον και ο αν ιδης αναγγειλον

7. και ειδον αναβατας ιππεις δυο αναβατην

ονου και αναβατην καµηλου ακροασαι ακρο-

ασιν πολλην

8. και καλεσον ουριαν εις την σκοπιαν κυριου

και ειπεν εστην δια παντος ηµερας και επι της

παρεµβολης εστην ολην την νυκτα

9. και ιδου αυτος ερςεται αναβατης συνωριδος

και αποκριχεις ειπεν πεπτωκεν ϐαβυλων και

παντα τα αγαλµατα αυτης και τα ςειροποιητα

αυτης συνετριβησαν εις την γην

10. ακουσατε οι καταλελειµµενοι και οι

οδυνωµενοι ακουσατε α ηκουσα παρα κυριου

σαβαωχ ο χεος του ισραηλ ανηγγειλεν ηµιν

11. το οραµα της ιδουµαιας προς εµε καλει

παρα του σηιρ ϕυλασσετε επαλξεις

12. ϕυλασσω το πρωι και την νυκτα εαν Ϲητης

Ϲητει και παρ εµοι οικει

13. εν τω δρυµω εσπερας κοιµηχηση εν τη οδω

δαιδαν

14. εις συναντησιν διψωντι υδωρ ϕερετε οι

ενοικουντες εν ςωρα χαιµαν αρτοις συναντατε

τοις ϕευγουσιν

15. δια το πληχος των ϕευγοντων και δια το

πληχος των πλανωµενων και δια το πληχος

της µαςαιρας και δια το πληχος των τοξευµα-

των των διατεταµενων και δια το πληχος των

πεπτωκοτων εν τω πολεµω

16. οτι ουτως ειπεν µοι κυριος ετι ενιαυτος ως

ενιαυτος µισχωτου εκλειψει η δοξα των υιων

κηδαρ

17. και το καταλοιπον των τοξευµατων των

ισςυρων υιων κηδαρ εσται ολιγον διοτι κυριος

ελαλησεν ο χεος ισραηλ

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-iz22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 το ϱηµα της ϕαραγγος σιων τι εγενετο

σοι νυν οτι ανεβητε παντες εις δωµατα

2. µαταια ενεπλησχη η πολις ϐοωντων οι

τραυµατιαι σου ου τραυµατιαι µαςαιρας ουδε

οι νεκροι σου νεκροι πολεµου

3. παντες οι αρςοντες σου πεφευγασιν και οι

αλοντες σκληρως δεδεµενοι εισιν και οι ισςυ-

οντες εν σοι πορρω πεφευγασιν

4. δια τουτο ειπα αφετε µε πικρως κλαυσοµαι

µη κατισςυσητε παρακαλειν µε επι το συντριµ-

µα της χυγατρος του γενους µου

5. οτι ηµερα ταραςης και απωλειας και κατα-

πατηµατος και πλανησις παρα κυριου σαβαωχ

εν ϕαραγγι σιων πλανωνται απο µικρου εως µε-

γαλου πλανωνται επι τα ορη

6. οι δε αιλαµιται ελαβον ϕαρετρας αναβαται

ανχρωποι εφ ιπποις και συναγωγη παραταξεως

7. και εσονται αι εκλεκται ϕαραγγες σου πλη-

σχησονται αρµατων οι δε ιππεις εµφραξουσι τας

πυλας σου

8. και ανακαλυψουσιν τας πυλας ιουδα και

εµβλεψονται τη ηµερα εκεινη εις τους εκλεκτο-

υς οικους της πολεως

9. και ανακαλυψουσιν τα κρυπτα των οικων

της ακρας δαυιδ και ειδοσαν οτι πλειους εισιν

και οτι απεστρεψαν το υδωρ της αρςαιας κο-

λυµβηχρας εις την πολιν
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10. και οτι καχειλοσαν τους οικους ιερο-

υσαληµ εις οςυρωµα του τειςους τη πολει

11. και εποιησατε εαυτοις υδωρ ανα µεσον

των δυο τειςεων εσωτερον της κολυµβηχρας

της αρςαιας και ουκ ενεβλεψατε εις τον απ

αρςης ποιησαντα αυτην και τον κτισαντα αυτην

ουκ ειδετε

12. και εκαλεσεν κυριος σαβαωχ εν τη ηµερα

εκεινη κλαυχµον και κοπετον και ξυρησιν και

Ϲωσιν σακκων

13. αυτοι δε εποιησαντο ευφροσυνην και

αγαλλιαµα σφαζοντες µοσςους και χυοντες

προβατα ωστε ϕαγειν κρεα και πιειν οινον λε-

γοντες ϕαγωµεν και πιωµεν αυριον γαρ απο-

χνησκοµεν

14. και ανακεκαλυµµενα ταυτα εστιν εν τοις

ωσιν κυριου σαβαωχ οτι ουκ αφεχησεται υµιν

αυτη η αµαρτια εως αν αποχανητε

15. ταδε λεγει κυριος σαβαωχ πορευου εις το

παστοφοριον προς σοµναν τον ταµιαν και ειπον

αυτω

16. τι συ ωδε και τι σοι εστιν ωδε οτι ελατοµη-

σας σεαυτω ωδε µνηµειον και εποιησας σεαυτω

εν υψηλω µνηµειον και εγραψας σεαυτω εν πε-

τρα σκηνην

17. ιδου δη κυριος σαβαωχ εκβαλει και εκ-

τριψει ανδρα και αφελει την στολην σου

18. και τον στεφανον σου τον ενδοξον και ϱιψ-

ει σε εις ςωραν µεγαλην και αµετρητον και εκει

αποχανη και χησει το αρµα σου το καλον εις

ατιµιαν και τον οικον του αρςοντος σου εις κα-

ταπατηµα

19. και αφαιρεχηση εκ της οικονοµιας σου και

εκ της στασεως σου

20. και εσται εν τη ηµερα εκεινη καλεσω τον

παιδα µου ελιακιµ τον του ςελκιου

21. και ενδυσω αυτον την στολην σου και τον

στεφανον σου δωσω αυτω και το κρατος και την

οικονοµιαν σου δωσω εις τας ςειρας αυτου και

εσται ως πατηρ τοις ενοικουσιν εν ιερουσαληµ

και τοις ενοικουσιν εν ιουδα

22. και δωσω την δοξαν δαυιδ αυτω και αρξει

και ουκ εσται ο αντιλεγων

23. και στησω αυτον αρςοντα εν τοπω πιστω

και εσται εις χρονον δοξης του οικου του πατρος

αυτου

24. και εσται πεποιχως επ αυτον πας ενδοξος

εν τω οικω του πατρος αυτου απο µικρου εως

µεγαλου και εσονται επικρεµαµενοι αυτω

25. εν τη ηµερα εκεινη ταδε λεγει κυριος σα-

ϐαωχ κινηχησεται ο ανχρωπος ο εστηριγµενος

εν τοπω πιστω και πεσειται και αφαιρεχησεται

η δοξα η επ αυτον οτι κυριος ελαλησεν

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-iz23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 το οραµα τυρου ολολυζετε πλοια καρςη-

δονος οτι απωλετο και ουκετι ερςονται εκ γης

κιτιαιων ηκται αιςµαλωτος

2. τινι οµοιοι γεγονασιν οι ενοικουντες εν τη

νησω µεταβολοι ϕοινικης διαπερωντες την χα-

λασσαν

3. εν υδατι πολλω σπερµα µεταβολων ως αµη-

του εισφεροµενου οι µεταβολοι των εχνων

4. αισςυνχητι σιδων ειπεν η χαλασσα η δε

ισςυς της χαλασσης ειπεν ουκ ωδινον ουδε ετε-

κον ουδε εξεχρεψα νεανισκους ουδε υψωσα

παρχενους

5. οταν δε ακουστον γενηται αιγυπτω ληµψ-

εται αυτους οδυνη περι τυρου

6. απελχατε εις καρςηδονα ολολυξατε οι ενο-

ικουντες εν τη νησω ταυτη

7. ους αυτη ην υµων η υβρις η απ αρςης πριν

η παραδοχηναι αυτην

8. τις ταυτα εβουλευσεν επι τυρον µη ησσων

εστιν η ουκ ισςυει οι εµποροι αυτης ενδοξοι αρ-

ςοντες της γης

9. κυριος σαβαωχ εβουλευσατο παραλυσαι

πασαν την υβριν των ενδοξων και ατιµασαι παν

ενδοξον επι της γης

10. εργαζου την γην σου και γαρ πλοια ουκετι

ερςεται εκ καρςηδονος

11. η δε ςειρ σου ουκετι ισςυει κατα χαλασσαν

η παροξυνουσα ϐασιλεις κυριος σαβαωχ ενετε-

ιλατο περι ςανααν απολεσαι αυτης την ισςυν

12. και ερουσιν ουκετι µη προσχητε του υβρι-

Ϲειν και αδικειν την χυγατερα σιδωνος και εαν

απελχης εις κιτιεις ουδε εκει σοι αναπαυσις εσ-

ται
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13. και εις γην ςαλδαιων και αυτη ηρηµωται

απο των ασσυριων ουδε εκει σοι αναπαυσις εσ-

ται οτι ο τοιςος αυτης πεπτωκεν

14. ολολυζετε πλοια καρςηδονος οτι απωλετο

το οςυρωµα υµων

15. και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταλειφχη-

σεται τυρος ετη εβδοµηκοντα ως ςρονος ϐασι-

λεως ως ςρονος ανχρωπου και εσται µετα εβ-

δοµηκοντα ετη εσται τυρος ως ασµα πορνης

16. λαβε κιχαραν ϱεµβευσον πολεις πορνη

επιλελησµενη καλως κιχαρισον πολλα ασον

ινα σου µνεια γενηται

17. και εσται µετα εβδοµηκοντα ετη επισκο-

πην ποιησει ο χεος τυρου και παλιν αποκατα-

σταχησεται εις το αρςαιον και εσται εµποριον

πασαις ταις ϐασιλειαις της οικουµενης

18. και εσται αυτης η εµπορια και ο µισχος

αγιον τω κυριω ουκ αυτοις συναςχησεται αλλα

τοις κατοικουσιν εναντι κυριου πασα η εµπο-

ϱια αυτης ϕαγειν και πιειν και εµπλησχηναι εις

συµβολην µνηµοσυνον εναντι κυριου

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-iz24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 ιδου κυριος καταφχειρει την οικουµενην

και ερηµωσει αυτην και ανακαλυψει το προσω-

πον αυτης και διασπερει τους ενοικουντας εν

αυτη

2. και εσται ο λαος ως ο ιερευς και ο παις

ως ο κυριος και η χεραπαινα ως η κυρια εσται

ο αγοραζων ως ο πωλων και ο δανειζων ως ο

δανειζοµενος και ο οφειλων ως ω οφειλει

3. ϕχορα ϕχαρησεται η γη και προνοµη προ-

νοµευχησεται η γη το γαρ στοµα κυριου ελαλη-

σεν ταυτα

4. επενχησεν η γη και εφχαρη η οικουµενη

επενχησαν οι υψηλοι της γης

5. η δε γη ηνοµησεν δια τους κατοικουντας

αυτην διοτι παρεβησαν τον νοµον και ηλλαξαν

τα προσταγµατα διαχηκην αιωνιον

6. δια τουτο αρα εδεται την γην οτι ηµαρτοσαν

οι κατοικουντες αυτην δια τουτο πτωςοι εσονται

οι ενοικουντες εν τη γη και καταλειφχησονται

ανχρωποι ολιγοι

7. πενχησει οινος πενχησει αµπελος στεναξο-

υσιν παντες οι ευφραινοµενοι την ψυςην

8. πεπαυται ευφροσυνη τυµπανων πεπαυται

αυχαδεια και πλουτος ασεβων πεπαυται ϕωνη

κιχαρας

9. ησςυνχησαν ουκ επιον οινον πικρον εγενε-

το το σικερα τοις πινουσιν

10. ηρηµωχη πασα πολις κλεισει οικιαν του

µη εισελχειν

11. ολολυζετε περι του οινου πανταςη πεπαυ-

ται πασα ευφροσυνη της γης

12. και καταλειφχησονται πολεις ερηµοι και

οικοι εγκαταλελειµµενοι απολουνται

13. ταυτα παντα εσται εν τη γη εν µεσω των

εχνων ον τροπον εαν τις καλαµησηται ελαιαν

ουτως καλαµησονται αυτους και εαν παυσηται

ο τρυγητος

14. ουτοι ϕωνη ϐοησονται οι δε καταλειφχεν-

τες επι της γης ευφρανχησονται αµα τη δοξη

κυριου ταραςχησεται το υδωρ της χαλασσης

15. δια τουτο η δοξα κυριου εν ταις νησοις

εσται της χαλασσης το ονοµα κυριου ενδοξον

εσται κυριε ο χεος ισραηλ

16. απο των πτερυγων της γης τερατα ηκο-

υσαµεν ελπις τω ευσεβει και ερουσιν ουαι τοις

αχετουσιν οι αχετουντες τον νοµον

17. ϕοβος και ϐοχυνος και παγις εφ υµας τους

ενοικουντας επι της γης

18. και εσται ο ϕευγων τον ϕοβον εµπεσειται

εις τον ϐοχυνον ο δε εκβαινων εκ του ϐοχυνου

αλωσεται υπο της παγιδος οτι χυριδες εκ του

ουρανου ηνεωςχησαν και σεισχησεται τα χεµε-

λια της γης

19. ταραςη ταραςχησεται η γη και απορια

απορηχησεται η γη

20. εκλινεν και σεισχησεται ως οπωροφυλα-

κιον η γη ως ο µεχυων και κραιπαλων και πε-

σειται και ου µη δυνηται αναστηναι κατισςυσεν

γαρ επ αυτης η ανοµια

21. και επαξει ο χεος επι τον κοσµον του ουρα-

νου την ςειρα και επι τους ϐασιλεις της γης

22. και συναξουσιν και αποκλεισουσιν εις

οςυρωµα και εις δεσµωτηριον δια πολλων γε-

νεων επισκοπη εσται αυτων
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23. και τακησεται η πλινχος και πεσειται το

τειςος οτι ϐασιλευσει κυριος εν σιων και εν ιε-

ϱουσαληµ και ενωπιον των πρεσβυτερων δοξα-

σχησεται

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-iz25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 κυριε ο χεος µου δοξασω σε υµνησω το

ονοµα σου οτι εποιησας χαυµαστα πραγµατα

ϐουλην αρςαιαν αληχινην γενοιτο κυριε

2. οτι εχηκας πολεις εις ςωµα πολεις οςυρας

του πεσειν αυτων τα χεµελια των ασεβων πολις

εις τον αιωνα ου µη οικοδοµηχη

3. δια τουτο ευλογησει σε ο λαος ο πτωςος και

πολεις ανχρωπων αδικουµενων ευλογησουσιν

σε

4. εγενου γαρ παση πολει ταπεινη ϐοηχος και

τοις αχυµησασιν δια ενδειαν σκεπη απο ανχρω-

πων πονηρων ϱυση αυτους σκεπη διψωντων

και πνευµα ανχρωπων αδικουµενων

5. ευλογησουσιν σε ως ανχρωποι ολιγοψυςοι

διψωντες εν σιων απο ανχρωπων ασεβων οις

ηµας παρεδωκας

6. και ποιησει κυριος σαβαωχ πασι τοις εχνε-

σιν επι το ορος τουτο πιονται ευφροσυνην πιον-

ται οινον ςρισονται µυρον

7. εν τω ορει τουτω παραδος ταυτα παντα τοις

εχνεσιν η γαρ ϐουλη αυτη επι παντα τα εχνη

8. κατεπιεν ο χανατος ισςυσας και παλιν αφε-

ιλεν ο χεος παν δακρυον απο παντος προσωπου

το ονειδος του λαου αφειλεν απο πασης της γης

το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν

9. και ερουσιν τη ηµερα εκεινη ιδου ο χεος

ηµων εφ ω ηλπιζοµεν και ηγαλλιωµεχα και ευ-

ϕρανχησοµεχα επι τη σωτηρια ηµων

10. οτι αναπαυσιν δωσει ο χεος επι το ορος το-

υτο και καταπατηχησεται η µωαβιτις ον τροπον

πατουσιν αλωνα εν αµαξαις

11. και ανησει τας ςειρας αυτου ον τροπον και

αυτος εταπεινωσεν του απολεσαι και ταπεινω-

σει την υβριν αυτου εφ α τας ςειρας επεβαλεν

12. και το υψος της καταφυγης του τοιςου σου

ταπεινωσει και καταβησεται εως του εδαφους

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-iz26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 τη ηµερα εκεινη ασονται το ασµα τουτο

επι γης ιουδα λεγοντες ιδου πολις οςυρα και

σωτηριον ηµων χησει τειςος και περιτειςος

2. ανοιξατε πυλας εισελχατω λαος ϕυλασσων

δικαιοσυνην και ϕυλασσων αληχειαν

3. αντιλαµβανοµενος αληχειας και ϕυλασ-

σων ειρηνην οτι επι σοι

4. ηλπισαν κυριε εως του αιωνος ο χεος ο µε-

γας ο αιωνιος

5. ος ταπεινωσας κατηγαγες τους ενοικουντας

εν υψηλοις πολεις οςυρας καταβαλεις και κα-

ταξεις εως εδαφους

6. και πατησουσιν αυτους ποδες πραεων και

ταπεινων

7. οδος ευσεβων ευχεια εγενετο και παρεσκευ-

ασµενη η οδος των ευσεβων

8. η γαρ οδος κυριου κρισις ηλπισαµεν επι τω

ονοµατι σου και επι τη µνεια

9. η επιχυµει η ψυςη ηµων εκ νυκτος ορχριζει

το πνευµα µου προς σε ο χεος διοτι ϕως τα προ-

σταγµατα σου επι της γης δικαιοσυνην µαχετε

οι ενοικουντες επι της γης

10. πεπαυται γαρ ο ασεβης ου µη µαχη δι-

καιοσυνην επι της γης αληχειαν ου µη ποιηση

αρχητω ο ασεβης ινα µη ιδη την δοξαν κυριου

11. κυριε υψηλος σου ο ϐραςιων και ουκ ηδε-

ισαν γνοντες δε αισςυνχησονται Ϲηλος ληµψ-

εται λαον απαιδευτον και νυν πυρ τους υπε-

ναντιους εδεται

12. κυριε ο χεος ηµων ειρηνην δος ηµιν παντα

γαρ απεδωκας ηµιν

13. κυριε ο χεος ηµων κτησαι ηµας κυριε εκ-

τος σου αλλον ουκ οιδαµεν το ονοµα σου ονο-

µαζοµεν

14. οι δε νεκροι Ϲωην ου µη ιδωσιν ουδε ια-

τροι ου µη αναστησωσιν δια τουτο επηγαγες και

απωλεσας και ηρας παν αρσεν αυτων

15. προσχες αυτοις κακα κυριε προσχες κακα

πασιν τοις ενδοξοις της γης

16. κυριε εν χλιψει εµνησχην σου εν χλιψει

µικρα η παιδεια σου ηµιν
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17. και ως η ωδινουσα εγγιζει του τεκειν και

επι τη ωδινι αυτης εκεκραξεν ουτως εγενηχηµεν

τω αγαπητω σου δια τον ϕοβον σου κυριε

18. εν γαστρι ελαβοµεν και ωδινησαµεν και

ετεκοµεν πνευµα σωτηριας σου εποιησαµεν επι

της γης αλλα πεσουνται οι ενοικουντες επι της

γης

19. αναστησονται οι νεκροι και εγερχησονται

οι εν τοις µνηµειοις και ευφρανχησονται οι εν

τη γη η γαρ δροσος η παρα σου ιαµα αυτοις

εστιν η δε γη των ασεβων πεσειται

20. ϐαδιζε λαος µου εισελχε εις τα ταµιεια σου

αποκλεισον την χυραν σου αποκρυβηχι µικρον

οσον οσον εως αν παρελχη η οργη κυριου

21. ιδου γαρ κυριος απο του αγιου επαγει την

οργην επι τους ενοικουντας επι της γης και ανα-

καλυψει η γη το αιµα αυτης και ου κατακαλυψ-

ει τους ανηρηµενους

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-iz27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 τη ηµερα εκεινη επαξει ο χεος την µαςα-

ιραν την αγιαν και την µεγαλην και την ισςυραν

επι τον δρακοντα οφιν ϕευγοντα επι τον δρα-

κοντα οφιν σκολιον και ανελει τον δρακοντα

2. τη ηµερα εκεινη αµπελων καλος επιχυµη-

µα εξαρςειν κατ αυτης

3. εγω πολις ισςυρα πολις πολιορκουµενη µα-

την ποτιω αυτην αλωσεται γαρ νυκτος ηµερας

δε πεσειται το τειςος

4. ουκ εστιν η ουκ επελαβετο αυτης τις µε χη-

σει ϕυλασσειν καλαµην εν αγρω δια την πο-

λεµιαν ταυτην ηχετηκα αυτην τοινυν δια τουτο

εποιησεν κυριος ο χεος παντα οσα συνεταξεν

κατακεκαυµαι

5. ϐοησονται οι ενοικουντες εν αυτη ποιησω-

µεν ειρηνην αυτω ποιησωµεν ειρηνην

6. οι ερςοµενοι τεκνα ιακωβ ϐλαστησει και

εξανχησει ισραηλ και εµπλησχησεται η οικο-

υµενη του καρπου αυτου

7. µη ως αυτος επαταξεν και αυτος ουτως πλη-

γησεται και ως αυτος ανειλεν ουτως αναιρεχη-

σεται

8. µαςοµενος και ονειδιζων εξαποστελει αυ-

τους ου συ ησχα ο µελετων τω πνευµατι τω

σκληρω ανελειν αυτους πνευµατι χυµου

9. δια τουτο αφαιρεχησεται η ανοµια ιακωβ

και τουτο εστιν η ευλογια αυτου οταν αφελωµαι

αυτου την αµαρτιαν οταν χωσιν παντας τους λι-

χους των ϐωµων κατακεκοµµενους ως κονιαν

λεπτην και ου µη µεινη τα δενδρα αυτων και

τα ειδωλα αυτων εκκεκοµµενα ωσπερ δρυµος

µακραν

10. το κατοικουµενον ποιµνιον ανειµενον εσ-

ται ως ποιµνιον καταλελειµµενον και εσται πο-

λυν ςρονον εις ϐοσκηµα και εκει αναπαυσονται

11. και µετα ςρονον ουκ εσται εν αυτη παν

ςλωρον δια το ξηρανχηναι γυναικες ερςοµεναι

απο χεας δευτε ου γαρ λαος εστιν εςων συνεσιν

δια τουτο ου µη οικτιρηση ο ποιησας αυτους

ουδε ο πλασας αυτους ου µη ελεηση

12. και εσται εν τη ηµερα εκεινη συµφραξει

κυριος απο της διωρυγος του ποταµου εως ϱι-

νοκορουρων υµεις δε συναγαγετε τους υιους

ισραηλ κατα ενα ενα

13. και εσται εν τη ηµερα εκεινη σαλπιουσιν

τη σαλπιγγι τη µεγαλη και ηξουσιν οι απολοµε-

νοι εν τη ςωρα των ασσυριων και οι απολοµενοι

εν αιγυπτω και προσκυνησουσιν τω κυριω επι το

ορος το αγιον εν ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-iz28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 ουαι τω στεφανω της υβρεως οι µισχωτοι

εφραιµ το ανχος το εκπεσον εκ της δοξης επι

της κορυφης του ορους του παςεος οι µεχυοντες

ανευ οινου

2. ιδου ισςυρον και σκληρον ο χυµος κυριου

ως ςαλαζα καταφεροµενη ουκ εςουσα σκεπην

ϐια καταφεροµενη ως υδατος πολυ πληχος συ-

ϱον ςωραν τη γη ποιησει αναπαυσιν ταις ςερσιν

3. και τοις ποσιν καταπατηχησεται ο στεφανος

της υβρεως οι µισχωτοι του εφραιµ

4. και εσται το ανχος το εκπεσον της ελπιδος

της δοξης επ ακρου του ορους του υψηλου ως

προδροµος συκου ο ιδων αυτο πριν η εις την

ςειρα αυτου λαβειν χελησει αυτο καταπιειν

5. τη ηµερα εκεινη εσται κυριος σαβαωχ ο

στεφανος της ελπιδος ο πλακεις της δοξης τω

καταλειφχεντι µου λαω

6. καταλειφχησονται επι πνευµατι κρισεως επι

κρισιν και ισςυν κωλυων ανελειν
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7. ουτοι γαρ οινω πεπλανηµενοι εισιν επλαν-

ηχησαν δια το σικερα ιερευς και προφητης εξε-

στησαν δια τον οινον εσεισχησαν απο της µεχης

του σικερα επλανηχησαν τουτ εστι ϕασµα

8. αρα εδεται ταυτην την ϐουλην αυτη γαρ η

ϐουλη ενεκεν πλεονεξιας

9. τινι ανηγγειλαµεν κακα και τινι ανηγγειλα-

µεν αγγελιαν οι απογεγαλακτισµενοι απο γα-

λακτος οι απεσπασµενοι απο µαστου

10. χλιψιν επι χλιψιν προσδεςου ελπιδα επ

ελπιδι ετι µικρον ετι µικρον

11. δια ϕαυλισµον ςειλεων δια γλωσσης ετε-

ϱας οτι λαλησουσιν τω λαω τουτω

12. λεγοντες αυτω τουτο το αναπαυµα τω πε-

ινωντι και τουτο το συντριµµα και ουκ ηχελη-

σαν ακουειν

13. και εσται αυτοις το λογιον κυριου του χεου

χλιψις επι χλιψιν ελπις επ ελπιδι ετι µικρον

ετι µικρον ινα πορευχωσιν και πεσωσιν εις τα

οπισω και κινδυνευσουσιν και συντριβησονται

και αλωσονται

14. δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ανδρες

τεχλιµµενοι και αρςοντες του λαου τουτου του

εν ιερουσαληµ

15. οτι ειπατε εποιησαµεν διαχηκην µετα του

αδου και µετα του χανατου συνχηκας καταιγις

ϕεροµενη εαν παρελχη ου µη ελχη εφ ηµας

εχηκαµεν ψευδος την ελπιδα ηµων και τω ψευ-

δει σκεπασχησοµεχα

16. δια τουτο ουτως λεγει κυριος ιδου εγω

εµβαλω εις τα χεµελια σιων λιχον πολυτελη

εκλεκτον ακρογωνιαιον εντιµον εις τα χεµελια

αυτης και ο πιστευων επ αυτω ου µη καταισςυ-

νχη

17. και χησω κρισιν εις ελπιδα η δε ελεηµο-

συνη µου εις σταχµους και οι πεποιχοτες µατην

ψευδει οτι ου µη παρελχη υµας καταιγις

18. µη και αφελη υµων την διαχηκην του χα-

νατου και η ελπις υµων η προς τον αδην ου µη

εµµεινη καταιγις ϕεροµενη εαν επελχη εσεσχε

αυτη εις καταπατηµα

19. οταν παρελχη ληµψεται υµας πρωι πρωι

παρελευσεται ηµερας και εν νυκτι εσται ελπις

πονηρα µαχετε ακουειν

20. στενοςωρουµενοι ου δυναµεχα µαςεσχαι

αυτοι δε ασχενουµεν του ηµας συναςχηναι

21. ωσπερ ορος ασεβων αναστησεται και εσ-

ται εν τη ϕαραγγι γαβαων µετα χυµου ποιησει

τα εργα αυτου πικριας εργον ο δε χυµος αυτου

αλλοτριως ςρησεται και η πικρια αυτου αλλο-

τρια

22. και υµεις µη ευφρανχειητε µηδε ισςυσα-

τωσαν υµων οι δεσµοι διοτι συντετελεσµενα και

συντετµηµενα πραγµατα ηκουσα παρα κυριου

σαβαωχ α ποιησει επι πασαν την γην

23. ενωτιζεσχε και ακουετε της ϕωνης µου

προσεςετε και ακουετε τους λογους µου

24. µη ολην την ηµεραν µελλει ο αροτριων

αροτριαν η σπορον προετοιµασει πριν εργασα-

σχαι την γην

25. ους οταν οµαλιση αυτης το προσωπον τοτε

σπειρει µικρον µελανχιον και κυµινον και πα-

λιν σπειρει πυρον και κριχην και Ϲεαν εν τοις

οριοις σου

26. και παιδευχηση κριµατι χεου σου και ευ-

ϕρανχηση

27. ου γαρ µετα σκληροτητος καχαιρεται το

µελανχιον ουδε τροςος αµαξης περιαξει επι το

κυµινον αλλα ϱαβδω εκτινασσεται το µελα-

νχιον το δε κυµινον

28. µετα αρτου ϐρωχησεται ου γαρ εις τον

αιωνα εγω υµιν οργισχησοµαι ουδε ϕωνη της

πικριας µου καταπατησει υµας

29. και ταυτα παρα κυριου σαβαωχ εξηλχεν

τα τερατα ϐουλευσασχε υψωσατε µαταιαν πα-

ϱακλησιν

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-iz29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 ουαι πολις αριηλ ην δαυιδ επολεµησεν

συναγαγετε γενηµατα ενιαυτον επ ενιαυτον ϕα-

γεσχε γαρ συν µωαβ

2. εκχλιψω γαρ αριηλ και εσται αυτης η ισςυς

και το πλουτος εµοι

3. και κυκλωσω ως δαυιδ επι σε και ϐαλω

περι σε ςαρακα και χησω περι σε πυργους

4. και ταπεινωχησονται οι λογοι σου εις την

γην και εις την γην οι λογοι σου δυσονται και

εσται ως οι ϕωνουντες εκ της γης η ϕωνη σου

και προς το εδαφος η ϕωνη σου ασχενησει
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5. και εσται ως κονιορτος απο τροςου ο πλο-

υτος των ασεβων και ως ςνους ϕεροµενος και

εσται ως στιγµη παραςρηµα

6. παρα κυριου σαβαωχ επισκοπη γαρ εσται

µετα ϐροντης και σεισµου και ϕωνης µεγαλης

καταιγις ϕεροµενη και ϕλοξ πυρος κατεσχιο-

υσα

7. και εσται ως ο ενυπνιαζοµενος εν υπνω ο

πλουτος των εχνων παντων οσοι επεστρατευ-

σαν επι αριηλ και παντες οι στρατευσαµενοι επι

ιερουσαληµ και παντες οι συνηγµενοι επ αυτην

και χλιβοντες αυτην

8. και εσονται ως οι εν υπνω πινοντες και

εσχοντες και εξανασταντων µαταιον αυτων το

ενυπνιον και ον τροπον ενυπνιαζεται ο διψων

ως πινων και εξαναστας ετι διψα η δε ψυςη

αυτου εις κενον ηλπισεν ουτως εσται ο πλουτος

παντων των εχνων οσοι επεστρατευσαν επι το

ορος σιων

9. εκλυχητε και εκστητε και κραιπαλησατε

ουκ απο σικερα ουδε απο οινου

10. οτι πεποτικεν υµας κυριος πνευµατι κα-

τανυξεως και καµµυσει τους οφχαλµους αυτων

και των προφητων αυτων και των αρςοντων αυ-

των οι ορωντες τα κρυπτα

11. και εσονται υµιν παντα τα ϱηµατα ταυ-

τα ως οι λογοι του ϐιβλιου του εσφραγισµενου

τουτου ο εαν δωσιν αυτο ανχρωπω επισταµενω

γραµµατα λεγοντες αναγνωχι ταυτα και ερει ου

δυναµαι αναγνωναι εσφραγισται γαρ

12. και δοχησεται το ϐιβλιον τουτο εις ςειρας

ανχρωπου µη επισταµενου γραµµατα και ερει

αυτω αναγνωχι τουτο και ερει ουκ επισταµαι

γραµµατα

13. και ειπεν κυριος εγγιζει µοι ο λαος ουτος

τοις ςειλεσιν αυτων τιµωσιν µε η δε καρδια αυ-

των πορρω απεςει απ εµου µατην δε σεβονται

µε διδασκοντες ενταλµατα ανχρωπων και δι-

δασκαλιας

14. δια τουτο ιδου εγω προσχησω του µεταχε-

ιναι τον λαον τουτον και µεταχησω αυτους και

απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν

των συνετων κρυψω

15. ουαι οι ϐαχεως ϐουλην ποιουντες και ου

δια κυριου ουαι οι εν κρυφη ϐουλην ποιουντες

και εσται εν σκοτει τα εργα αυτων και ερουσιν

τις ηµας εωρακεν και τις ηµας γνωσεται η α

ηµεις ποιουµεν

16. ους ως ο πηλος του κεραµεως λογισχησε-

σχε µη ερει το πλασµα τω πλασαντι ου συ µε

επλασας η το ποιηµα τω ποιησαντι ου συνετως

µε εποιησας

17. ουκετι µικρον και µετατεχησεται ο λιβα-

νος ως το ορος το ςερµελ και το ορος το ςερµελ

εις δρυµον λογισχησεται

18. και ακουσονται εν τη ηµερα εκεινη κωφοι

λογους ϐιβλιου και οι εν τω σκοτει και οι εν τη

οµιςλη οφχαλµοι τυφλων ϐλεψονται

19. και αγαλλιασονται πτωςοι δια κυριον εν

ευφροσυνη και οι απηλπισµενοι των ανχρωπων

εµπλησχησονται ευφροσυνης

20. εξελιπεν ανοµος και απωλετο υπερηφα-

νος και εξωλεχρευχησαν οι ανοµουντες επι κα-

κια

21. και οι ποιουντες αµαρτειν ανχρωπους εν

λογω παντας δε τους ελεγςοντας εν πυλαις

προσκοµµα χησουσιν και επλαγιασαν εν αδι-

κοις δικαιον

22. δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι τον οικον

ιακωβ ον αφωρισεν εξ αβρααµ ου νυν αισςυ-

νχησεται ιακωβ ουδε νυν το προσωπον µεταβα-

λει ισραηλ

23. αλλ οταν ιδωσιν τα τεκνα αυτων τα εργα

µου δι εµε αγιασουσιν το ονοµα µου και αγιασο-

υσιν τον αγιον ιακωβ και τον χεον του ισραηλ

ϕοβηχησονται

24. και γνωσονται οι τω πνευµατι πλανωµενοι

συνεσιν οι δε γογγυζοντες µαχησονται υπακο-

υειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι µαχησονται

λαλειν ειρηνην

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-iz30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 ουαι τεκνα αποσταται ταδε λεγει κυριος

εποιησατε ϐουλην ου δι εµου και συνχηκας ου

δια του πνευµατος µου προσχειναι αµαρτιας εφ

αµαρτιαις

2. οι πορευοµενοι καταβηναι εις αιγυπτον εµε

δε ουκ επηρωτησαν του ϐοηχηχηναι υπο ϕα-

ϱαω και σκεπασχηναι υπο αιγυπτιων
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3. εσται γαρ υµιν η σκεπη ϕαραω εις αισςυνην

και τοις πεποιχοσιν επ αιγυπτον ονειδος

4. οτι εισιν εν τανει αρςηγοι αγγελοι πονηροι

µατην κοπιασουσιν

5. προς λαον ος ουκ ωφελησει αυτους ουτε εις

ϐοηχειαν ουτε εις ωφελειαν αλλα εις αισςυνην

και ονειδος

6. η ορασις των τετραποδων των εν τη ερηµω

εν τη χλιψει και τη στενοςωρια λεων και σκυµ-

νος λεοντος εκειχεν και ασπιδες και εκγονα

ασπιδων πετοµενων οι εφερον επ ονων και

καµηλων τον πλουτον αυτων προς εχνος ο

ουκ ωφελησει αυτους εις ϐοηχειαν αλλα εις

αισςυνην και ονειδος

7. αιγυπτιοι µαταια και κενα ωφελησουσιν

υµας απαγγειλον αυτοις οτι µαταια η παρακλη-

σις υµων αυτη

8. νυν ουν καχισας γραψον επι πυξιου ταυ-

τα και εις ϐιβλιον οτι εσται εις ηµερας καιρων

ταυτα και εως εις τον αιωνα

9. οτι λαος απειχης εστιν υιοι ψευδεις οι ουκ

ηβουλοντο ακουειν τον νοµον του χεου

10. οι λεγοντες τοις προφηταις µη αναγγελλε-

τε ηµιν και τοις τα οραµατα ορωσιν µη λαλειτε

ηµιν αλλα ηµιν λαλειτε και αναγγελλετε ηµιν

ετεραν πλανησιν

11. και αποστρεψατε ηµας απο της οδου ταυ-

της αφελετε αφ ηµων τον τριβον τουτον και

αφελετε αφ ηµων τον αγιον του ισραηλ

12. δια τουτο ουτως λεγει κυριος ο αγιος του

ισραηλ οτι ηπειχησατε τοις λογοις τουτοις και

ηλπισατε επι ψευδει και οτι εγογγυσας και πε-

ποιχως εγενου επι τω λογω τουτω

13. δια τουτο εσται υµιν η αµαρτια αυτη ως τε-

ιςος πιπτον παραςρηµα πολεως οςυρας εαλω-

κυιας ης παραςρηµα παρεστιν το πτωµα

14. και το πτωµα αυτης εσται ως συντριµµα

αγγειου οστρακινου εκ κεραµιου λεπτα ωστε µη

ευρειν εν αυτοις οστρακον εν ω πυρ αρεις και

εν ω αποσυριεις υδωρ µικρον

15. ουτω λεγει κυριος ο αγιος του ισραηλ οταν

αποστραφεις στεναξης τοτε σωχηση και γνωση

που ησχα οτε επεποιχεις επι τοις µαταιοις µα-

ταια η ισςυς υµων εγενηχη και ουκ ηβουλεσχε

ακουειν

16. αλλ ειπατε εφ ιππων ϕευξοµεχα δια το-

υτο ϕευξεσχε και ειπατε επι κουφοις αναβαται

εσοµεχα δια τουτο κουφοι εσονται οι διωκοντες

υµας

17. δια ϕωνην ενος ϕευξονται ςιλιοι και δια

ϕωνην πεντε ϕευξονται πολλοι εως αν καταλε-

ιφχητε ως ιστος επ ορους και ως σηµαιαν ϕερων

επι ϐουνου

18. και παλιν µενει ο χεος του οικτιρησαι υµας

και δια τουτο υψωχησεται του ελεησαι υµας

διοτι κριτης κυριος ο χεος ηµων εστιν και που

καταλειψετε την δοξαν υµων µακαριοι οι εµµε-

νοντες εν αυτω

19. διοτι λαος αγιος εν σιων οικησει και ιερο-

υσαληµ κλαυχµω εκλαυσεν ελεησον µε ελεη-

σει σε την ϕωνην της κραυγης σου ηνικα ειδεν

επηκουσεν σου

20. και δωσει κυριος υµιν αρτον χλιψεως και

υδωρ στενον και ουκετι µη εγγισωσιν σοι οι

πλανωντες σε οτι οι οφχαλµοι σου οψονται τους

πλανωντας σε

21. και τα ωτα σου ακουσονται τους λογους

των οπισω σε πλανησαντων οι λεγοντες αυτη η

οδος πορευχωµεν εν αυτη ειτε δεξια ειτε αρι-

στερα

22. και εξαρεις τα ειδωλα τα περιηργυρωµε-

να και τα περικεςρυσωµενα λεπτα ποιησεις και

λικµησεις ως υδωρ αποκαχηµενης και ως κο-

προν ωσεις αυτα

23. τοτε εσται ο υετος τω σπερµατι της γης σου

και ο αρτος του γενηµατος της γης σου εσται

πλησµονη και λιπαρος και ϐοσκηχησεται σου

τα κτηνη τη ηµερα εκεινη τοπον πιονα και ευ-

ϱυςωρον

24. οι ταυροι υµων και οι ϐοες οι εργαζοµε-

νοι την γην ϕαγονται αςυρα αναπεποιηµενα εν

κριχη λελικµηµενα

25. και εσται επι παντος ορους υψηλου και επι

παντος ϐουνου µετεωρου υδωρ διαπορευοµε-

νον εν τη ηµερα εκεινη οταν απολωνται πολλοι

και οταν πεσωσιν πυργοι

26. και εσται το ϕως της σεληνης ως το ϕως

του ηλιου και το ϕως του ηλιου εσται επτα-

πλασιον εν τη ηµερα οταν ιασηται κυριος το

συντριµµα του λαου αυτου και την οδυνην της

πληγης σου ιασεται

27. ιδου το ονοµα κυριου δια ςρονου ερςεται

πολλου καιοµενος ο χυµος µετα δοξης το λο-

γιον των ςειλεων αυτου το λογιον οργης πληρες

και η οργη του χυµου ως πυρ εδεται
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28. και το πνευµα αυτου ως υδωρ εν ϕαραγγι

συρον ηξει εως του τραςηλου και διαιρεχησεται

του εχνη ταραξαι επι πλανησει µαταια και δι-

ωξεται αυτους πλανησις και ληµψεται αυτους

κατα προσωπον αυτων

29. µη δια παντος δει υµας ευφραινεσχαι και

εισπορευεσχαι εις τα αγια µου δια παντος ωσει

εορταζοντας και ωσει ευφραινοµενους εισελχε-

ιν µετα αυλου εις το ορος του κυριου προς τον

χεον του ισραηλ

30. και ακουστην ποιησει ο χεος την δοξαν

της ϕωνης αυτου και τον χυµον του ϐραςιονος

αυτου δειξει µετα χυµου και οργης και ϕλογος

κατεσχιουσης κεραυνωσει ϐιαιως και ως υδωρ

και ςαλαζα συγκαταφεροµενη ϐια

31. δια γαρ ϕωνην κυριου ηττηχησονται ασ-

συριοι τη πληγη η αν παταξη αυτους

32. και εσται αυτω κυκλοχεν οχεν ην αυτω η

ελπις της ϐοηχειας εφ η αυτος επεποιχει αυτοι

µετα αυλων και κιχαρας πολεµησουσιν αυτον

εκ µεταβολης

33. συ γαρ προ ηµερων απαιτηχηση µη και σοι

ητοιµασχη ϐασιλευειν ϕαραγγα ϐαχειαν ξυλα

κειµενα πυρ και ξυλα πολλα ο χυµος κυριου

ως ϕαραγξ υπο χειου καιοµενη

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-iz31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 ουαι οι καταβαινοντες εις αιγυπτον επι

ϐοηχειαν οι εφ ιπποις πεποιχοτες και εφ αρ-

µασιν εστιν γαρ πολλα και εφ ιπποις πληχος

σφοδρα και ουκ ησαν πεποιχοτες επι τον αγιον

του ισραηλ και τον χεον ουκ εξεζητησαν

2. και αυτος σοφος ηγεν επ αυτους κακα και

ο λογος αυτου ου µη αχετηχη και επαναστησε-

ται επ οικους ανχρωπων πονηρων και επι την

ελπιδα αυτων την µαταιαν

3. αιγυπτιον ανχρωπον και ου χεον ιππων

σαρκας και ουκ εστιν ϐοηχεια ο δε κυριος επα-

ξει την ςειρα αυτου επ αυτους και κοπιασουσιν

οι ϐοηχουντες και αµα παντες απολουνται

4. οτι ουτως ειπεν µοι κυριος ον τροπον εαν

ϐοηση ο λεων η ο σκυµνος επι τη χηρα η ελα-

ϐεν και κεκραξη επ αυτη εως αν εµπλησχη

τα ορη της ϕωνης αυτου και ηττηχησαν και το

πληχος του χυµου επτοηχησαν ουτως καταβη-

σεται κυριος σαβαωχ επιστρατευσαι επι το ορος

το σιων επι τα ορη αυτης

5. ως ορνεα πετοµενα ουτως υπερασπιει κυ-

ϱιος υπερ ιερουσαληµ και εξελειται και περι-

ποιησεται και σωσει

6. επιστραφητε οι την ϐαχειαν ϐουλην ϐο-

υλευοµενοι και ανοµον

7. οτι τη ηµερα εκεινη απαρνησονται οι

ανχρωποι τα ςειροποιητα αυτων τα αργυρα και

τα ςρυσα α εποιησαν αι ςειρες αυτων

8. και πεσειται ασσουρ ου µαςαιρα ανδρος

ουδε µαςαιρα ανχρωπου καταφαγεται αυτον

και ϕευξεται ουκ απο προσωπου µαςαιρας οι

δε νεανισκοι εσονται εις ηττηµα

9. πετρα γαρ περιληµφχησονται ως ςαρακι

και ηττηχησονται ο δε ϕευγων αλωσεται ταδε

λεγει κυριος µακαριος ος εςει εν σιων σπερµα

και οικειους εν ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-iz32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 ιδου γαρ ϐασιλευς δικαιος ϐασιλευσει

και αρςοντες µετα κρισεως αρξουσιν

2. και εσται ο ανχρωπος κρυπτων τους λογους

αυτου και κρυβησεται ως αφ υδατος ϕεροµενου

και ϕανησεται εν σιων ως ποταµος ϕεροµενος

ενδοξος εν γη διψωση

3. και ουκετι εσονται πεποιχοτες επ ανχρωπο-

ις αλλα τα ωτα δωσουσιν ακουειν

4. και η καρδια των ασχενουντων προσεξει

του ακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι τα-

ςυ µαχησονται λαλειν ειρηνην

5. και ουκετι µη ειπωσιν τω µωρω αρςειν και

ουκετι µη ειπωσιν οι υπηρεται σου σιγα

6. ο γαρ µωρος µωρα λαλησει και η καρδια

αυτου µαταια νοησει του συντελειν ανοµα και

λαλειν προς κυριον πλανησιν του διασπειραι

ψυςας πεινωσας και τας ψυςας τας διψωσας

κενας ποιησαι

7. η γαρ ϐουλη των πονηρων ανοµα ϐουλευ-

σεται καταφχειραι ταπεινους εν λογοις αδικοις

και διασκεδασαι λογους ταπεινων εν κρισει

8. οι δε ευσεβεις συνετα εβουλευσαντο και

αυτη η ϐουλη µενει
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9. γυναικες πλουσιαι αναστητε και ακουσατε

της ϕωνης µου χυγατερες εν ελπιδι ακουσατε

τους λογους µου

10. ηµερας ενιαυτου µνειαν ποιησασχε εν

οδυνη µετ ελπιδος ανηλωται ο τρυγητος πεπαυ-

ται ο σπορος και ουκετι µη ελχη

11. εκστητε λυπηχητε αι πεποιχυιαι εκδυσα-

σχε γυµναι γενεσχε περιζωσασχε σακκους τας

οσφυας

12. και επι των µαστων κοπτεσχε απο αγρου

επιχυµηµατος και αµπελου γενηµατος

13. η γη του λαου µου ακανχα και ςορτος

αναβησεται και εκ πασης οικιας ευφροσυνη

αρχησεται πολις πλουσια

14. οικοι εγκαταλελειµµενοι πλουτον πολεως

και οικους επιχυµητους αφησουσιν και εσονται

αι κωµαι σπηλαια εως του αιωνος ευφροσυνη

ονων αγριων ϐοσκηµατα ποιµενων

15. εως αν επελχη εφ υµας πνευµα αφ υψη-

λου και εσται ερηµος ο ςερµελ και ο ςερµελ εις

δρυµον λογισχησεται

16. και αναπαυσεται εν τη ερηµω κριµα και

δικαιοσυνη εν τω καρµηλω κατοικησει

17. και εσται τα εργα της δικαιοσυνης ειρηνη

και κρατησει η δικαιοσυνη αναπαυσιν και πε-

ποιχοτες εως του αιωνος

18. και κατοικησει ο λαος αυτου εν πολει

ειρηνης και ενοικησει πεποιχως και αναπαυ-

σονται µετα πλουτου

19. η δε ςαλαζα εαν καταβη ουκ εφ υµας ηξει

και εσονται οι ενοικουντες εν τοις δρυµοις πε-

ποιχοτες ως οι εν τη πεδινη

20. µακαριοι οι σπειροντες επι παν υδωρ ου

ϐους και ονος πατει

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-iz33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 ουαι τοις ταλαιπωρουσιν υµας υµας δε

ουδεις ποιει ταλαιπωρους και ο αχετων υµας

ουκ αχετει αλωσονται οι αχετουντες και πα-

ϱαδοχησονται και ως σης επι ιµατιου ουτως

ηττηχησονται

2. κυριε ελεησον ηµας επι σοι γαρ πεποιχαµεν

εγενηχη το σπερµα των απειχουντων εις απω-

λειαν η δε σωτηρια ηµων εν καιρω χλιψεως

3. δια ϕωνην του ϕοβου σου εξεστησαν λαοι

απο του ϕοβου σου και διεσπαρησαν τα εχνη

4. νυν δε συναςχησεται τα σκυλα υµων µι-

κρου και µεγαλου ον τροπον εαν τις συναγαγη

ακριδας ουτως εµπαιξουσιν υµιν

5. αγιος ο χεος ο κατοικων εν υψηλοις ενε-

πλησχη σιων κρισεως και δικαιοσυνης

6. εν νοµω παραδοχησονται εν χησαυροις η

σωτηρια ηµων εκει σοφια και επιστηµη και ευ-

σεβεια προς τον κυριον ουτοι εισιν χησαυροι

δικαιοσυνης

7. ιδου δη εν τω ϕοβω υµων αυτοι ϕοβηχησον-

ται ους εφοβεισχε ϕοβηχησονται αφ υµων αγ-

γελοι γαρ αποσταλησονται αξιουντες ειρηνην

πικρως κλαιοντες παρακαλουντες ειρηνην

8. ερηµωχησονται γαρ αι τουτων οδοι πεπαυ-

ται ο ϕοβος των εχνων και η προς τουτους

διαχηκη αιρεται και ου µη λογισησχε αυτους

ανχρωπους

9. επενχησεν η γη ησςυνχη ο λιβανος ελη εγε-

νετο ο σαρων ϕανερα εσται η γαλιλαια και ο

καρµηλος

10. νυν αναστησοµαι λεγει κυριος νυν δοξα-

σχησοµαι νυν υψωχησοµαι

11. νυν οψεσχε νυν αισχηχησεσχε µαταια εσ-

ται η ισςυς του πνευµατος υµων πυρ υµας κα-

τεδεται

12. και εσονται εχνη κατακεκαυµενα ως ακα-

νχα εν αγρω ερριµµενη και κατακεκαυµενη

13. ακουσονται οι πορρωχεν α εποιησα γνω-

σονται οι εγγιζοντες την ισςυν µου

14. απεστησαν οι εν σιων ανοµοι ληµψεται

τροµος τους ασεβεις τις αναγγελει υµιν οτι πυρ

καιεται τις αναγγελει υµιν τον τοπον τον αιω-

νιον

15. πορευοµενος εν δικαιοσυνη λαλων ευχε-

ιαν οδον µισων ανοµιαν και αδικιαν και τας

ςειρας αποσειοµενος απο δωρων ϐαρυνων τα

ωτα ινα µη ακουση κρισιν αιµατος καµµυων το-

υς οφχαλµους ινα µη ιδη αδικιαν

16. ουτος οικησει εν υψηλω σπηλαιω πετρας

ισςυρας αρτος αυτω δοχησεται και το υδωρ αυ-

του πιστον

17. ϐασιλεα µετα δοξης οψεσχε και οι οφχαλ-

µοι υµων οψονται γην πορρωχεν
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18. η ψυςη υµων µελετησει ϕοβον που εισιν οι

γραµµατικοι που εισιν οι συµβουλευοντες που

εστιν ο αριχµων τους τρεφοµενους

19. µικρον και µεγαν λαον ω ου συνεβουλευ-

σαντο ουδε ηδει ϐαχυφωνον ωστε µη ακουσαι

λαος πεφαυλισµενος και ουκ εστιν τω ακουοντι

συνεσις

20. ιδου σιων η πολις το σωτηριον ηµων οι

οφχαλµοι σου οψονται ιερουσαληµ πολις πλο-

υσια σκηναι αι ου µη σεισχωσιν ουδε µη κιν-

ηχωσιν οι πασσαλοι της σκηνης αυτης εις τον

αιωνα ςρονον ουδε τα σςοινια αυτης ου µη διαρ-

ϱαγωσιν

21. οτι το ονοµα κυριου µεγα υµιν τοπος υµιν

εσται ποταµοι και διωρυγες πλατεις και ευρυ-

ςωροι ου πορευση ταυτην την οδον ουδε πορευ-

σεται πλοιον ελαυνον

22. ο γαρ χεος µου µεγας εστιν ου παρελευσε-

ται µε κυριος κριτης ηµων κυριος αρςων ηµων

κυριος ϐασιλευς ηµων κυριος ουτος ηµας σωσει

23. ερραγησαν τα σςοινια σου οτι ουκ ενισςυ-

σεν ο ιστος σου εκλινεν ου ςαλασει τα ιστια ουκ

αρει σηµειον εως ου παραδοχη εις προνοµην

τοινυν πολλοι ςωλοι προνοµην ποιησουσιν

24. και ου µη ειπη κοπιω ο λαος ο ενοικων εν

αυτοις αφεχη γαρ αυτοις η αµαρτια

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-iz34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 προσαγαγετε εχνη και ακουσατε αρςον-

τες ακουσατω η γη και οι εν αυτη η οικουµενη

και ο λαος ο εν αυτη

2. διοτι χυµος κυριου επι παντα τα εχνη και

οργη επι τον αριχµον αυτων του απολεσαι αυ-

τους και παραδουναι αυτους εις σφαγην

3. οι δε τραυµατιαι αυτων ϱιφησονται και

οι νεκροι και αναβησεται αυτων η οσµη και

ϐραςησεται τα ορη απο του αιµατος αυτων

4. και ελιγησεται ο ουρανος ως ϐιβλιον και

παντα τα αστρα πεσειται ως ϕυλλα εξ αµπελου

και ως πιπτει ϕυλλα απο συκης

5. εµεχυσχη η µαςαιρα µου εν τω ουρανω ιδου

επι την ιδουµαιαν καταβησεται και επι τον λαον

της απωλειας µετα κρισεως

6. η µαςαιρα κυριου ενεπλησχη αιµατος επα-

ςυνχη απο στεατος αρνων και απο στεατος τρα-

γων και κριων οτι χυσια κυριω εν ϐοσορ και

σφαγη µεγαλη εν τη ιδουµαια

7. και συµπεσουνται οι αδροι µετ αυτων και οι

κριοι και οι ταυροι και µεχυσχησεται η γη απο

του αιµατος και απο του στεατος αυτων εµπλη-

σχησεται

8. ηµερα γαρ κρισεως κυριου και ενιαυτος αν-

ταποδοσεως κρισεως σιων

9. και στραφησονται αυτης αι ϕαραγγες εις

πισσαν και η γη αυτης εις χειον και εσται αυτης

η γη καιοµενη ως πισσα

10. νυκτος και ηµερας και ου σβεσχησεται εις

τον αιωνα ςρονον και αναβησεται ο καπνος αυ-

της ανω εις γενεας ερηµωχησεται και εις ςρο-

νον πολυν

11. και κατοικησουσιν εν αυτη ορνεα και εςι-

νοι και ιβεις και κορακες και επιβληχησεται επ

αυτην σπαρτιον γεωµετριας ερηµου και ονοκεν-

ταυροι οικησουσιν εν αυτη

12. οι αρςοντες αυτης ουκ εσονται οι γαρ ϐα-

σιλεις αυτης και οι αρςοντες αυτης και οι µεγι-

στανες αυτης εσονται εις απωλειαν

13. και αναφυσει εις τας πολεις αυτων ακα-

νχινα ξυλα και εις τα οςυρωµατα αυτης και εσ-

ται επαυλις σειρηνων και αυλη στρουχων

14. και συναντησουσιν δαιµονια ονοκενταυ-

ϱοις και ϐοησουσιν ετερος προς τον ετερον εκει

αναπαυσονται ονοκενταυροι ευρον γαρ αυτοις

αναπαυσιν

15. εκει ενοσσευσεν εςινος και εσωσεν η γη

τα παιδια αυτης µετα ασφαλειας εκει ελαφοι

συνηντησαν και ειδον τα προσωπα αλληλων

16. αριχµω παρηλχον και µια αυτων ουκ

απωλετο ετερα την ετεραν ουκ εζητησαν οτι

κυριος ενετειλατο αυτοις και το πνευµα αυτου

συνηγαγεν αυτας

17. και αυτος επιβαλει αυτοις κληρους και η

ςειρ αυτου διεµερισεν ϐοσκεσχαι εις τον αιωνα

ςρονον κληρονοµησετε εις γενεας γενεων ανα-

παυσονται επ αυτης

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-iz35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 ευφρανχητι ερηµος διψωσα αγαλλια-

σχω ερηµος και ανχειτω ως κρινον
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2. και εξανχησει και αγαλλιασεται τα ερηµα

του ιορδανου και η δοξα του λιβανου εδοχη

αυτη και η τιµη του καρµηλου και ο λαος µου

οψεται την δοξαν κυριου και το υψος του χεου

3. ισςυσατε ςειρες ανειµεναι και γονατα πα-

ϱαλελυµενα

4. παρακαλεσατε οι ολιγοψυςοι τη διανοια

ισςυσατε µη ϕοβεισχε ιδου ο χεος ηµων κρισιν

ανταποδιδωσιν και ανταποδωσει αυτος ηξει και

σωσει ηµας

5. τοτε ανοιςχησονται οφχαλµοι τυφλων και

ωτα κωφων ακουσονται

6. τοτε αλειται ως ελαφος ο ςωλος και τρανη

εσται γλωσσα µογιλαλων οτι ερραγη εν τη

ερηµω υδωρ και ϕαραγξ εν γη διψωση

7. και η ανυδρος εσται εις ελη και εις την

διψωσαν γην πηγη υδατος εσται εκει ευφρο-

συνη ορνεων επαυλις καλαµου και ελη

8. εκει εσται οδος καχαρα και οδος αγια

κληχησεται και ου µη παρελχη εκει ακαχαρτος

ουδε εσται εκει οδος ακαχαρτος οι δε διεσπαρ-

µενοι πορευσονται επ αυτης και ου µη πλαν-

ηχωσιν

9. και ουκ εσται εκει λεων ουδε των χηριων

των πονηρων ου µη αναβη επ αυτην ουδε µη

ευρεχη εκει αλλα πορευσονται εν αυτη λελυ-

τρωµενοι

10. και συνηγµενοι δια κυριον αποστραφη-

σονται και ηξουσιν εις σιων µετ ευφροσυνης

και ευφροσυνη αιωνιος υπερ κεφαλης αυτων

επι γαρ κεφαλης αυτων αινεσις και αγαλλιαµα

και ευφροσυνη καταληµψεται αυτους απεδρα

οδυνη και λυπη και στεναγµος

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-iz36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 και εγενετο του τεσσαρεσκαιδεκατου

ετους ϐασιλευοντος εζεκιου ανεβη σενναςηριµ

ϐασιλευς ασσυριων επι τας πολεις της ιουδαιας

τας οςυρας και ελαβεν αυτας

2. και απεστειλεν ϐασιλευς ασσυριων ϱαψ-

ακην εκ λαςις εις ιερουσαληµ προς τον ϐασι-

λεα εζεκιαν µετα δυναµεως πολλης και εστη εν

τω υδραγωγω της κολυµβηχρας της ανω εν τη

οδω του αγρου του γναφεως

3. και εξηλχεν προς αυτον ελιακιµ ο του ςελ-

κιου ο οικονοµος και σοµνας ο γραµµατευς και

ιωας ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφος

4. και ειπεν αυτοις ϱαψακης ειπατε εζεκια τα-

δε λεγει ο ϐασιλευς ο µεγας ϐασιλευς ασσυ-

ϱιων τι πεποιχως ει

5. µη εν ϐουλη η λογοις ςειλεων παραταξις

γινεται και νυν επι τινι πεποιχας οτι απειχεις

µοι

6. ιδου πεποιχως ει επι την ϱαβδον την κα-

λαµινην την τεχλασµενην ταυτην επ αιγυπτον

ος αν επ αυτην επιστηρισχη εισελευσεται εις

την ςειρα αυτου ουτως εστιν ϕαραω ϐασιλευς

αιγυπτου και παντες οι πεποιχοτες επ αυτω

7. ει δε λεγετε επι κυριον τον χεον ηµων πε-

ποιχαµεν

8. νυν µειςχητε τω κυριω µου τω ϐασιλει ασ-

συριων και δωσω υµιν δισςιλιαν ιππον ει δυνη-

σεσχε δουναι αναβατας επ αυτους

9. και πως δυνασχε αποστρεψαι εις προσωπον

τοπαρςου ενος οικεται εισιν οι πεποιχοτες επ

αιγυπτιοις εις ιππον και αναβατην

10. και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι την

ςωραν ταυτην πολεµησαι αυτην

11. και ειπεν προς αυτον ελιακιµ και σοµνας

και ιωας λαλησον προς τους παιδας σου συ-

ϱιστι ακουοµεν γαρ ηµεις και µη λαλει προς

ηµας ιουδαιστι και ινα τι λαλεις εις τα ωτα των

ανχρωπων των επι τω τειςει

12. και ειπεν ϱαψακης προς αυτους µη προς

τον κυριον υµων η προς υµας απεσταλκεν µε ο

κυριος µου λαλησαι τους λογους τουτους ουςι

προς τους ανχρωπους τους καχηµενους επι τω

τειςει ινα ϕαγωσιν κοπρον και πιωσιν ουρον µεχ

υµων αµα

13. και εστη ϱαψακης και εβοησεν ϕωνη µε-

γαλη ιουδαιστι και ειπεν ακουσατε τους λογους

του ϐασιλεως του µεγαλου ϐασιλεως ασσυριων

14. ταδε λεγει ο ϐασιλευς µη απατατω υµας

εζεκιας λογοις οι ου δυνησονται ϱυσασχαι υµας

15. και µη λεγετω υµιν εζεκιας οτι ϱυσεται

υµας ο χεος και ου µη παραδοχη η πολις αυτη

εν ςειρι ϐασιλεως ασσυριων

16. µη ακουετε εζεκιου ταδε λεγει ο ϐασιλευς

ασσυριων ει ϐουλεσχε ευλογηχηναι εκπορευ-

εσχε προς µε και ϕαγεσχε εκαστος την αµπε-

λον αυτου και τας συκας και πιεσχε υδωρ του

λακκου υµων
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17. εως αν ελχω και λαβω υµας εις γην ως

η γη υµων γη σιτου και οινου και αρτων και

αµπελωνων

18. µη υµας απατατω εζεκιας λεγων ο χεος

υµων ϱυσεται υµας µη ερρυσαντο οι χεοι των

εχνων εκαστος την εαυτου ςωραν εκ ςειρος ϐα-

σιλεως ασσυριων

19. που εστιν ο χεος αιµαχ και αρφαχ και

που ο χεος της πολεως σεπφαριµ µη εδυναντο

ϱυσασχαι σαµαρειαν εκ ςειρος µου

20. τις των χεων παντων των εχνων τουτων

ερρυσατο την γην αυτου εκ της ςειρος µου οτι

ϱυσεται ο χεος ιερουσαληµ εκ ςειρος µου

21. και εσιωπησαν και ουδεις απεκριχη αυτω

λογον δια το προσταξαι τον ϐασιλεα µηδενα

αποκριχηναι

22. και εισηλχεν ελιακιµ ο του ςελκιου ο οικο-

νοµος και σοµνας ο γραµµατευς της δυναµεως

και ιωας ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφος προς

εζεκιαν εσςισµενοι τους ςιτωνας και απηγγε-

ιλαν αυτω τους λογους ϱαψακου

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-iz37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 και εγενετο εν τω ακουσαι τον ϐασιλεα

εζεκιαν εσςισεν τα ιµατια και σακκον περιεβα-

λετο και ανεβη εις τον οικον κυριου

2. και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και

σοµναν τον γραµµατεα και τους πρεσβυτερο-

υς των ιερεων περιβεβληµενους σακκους προς

ησαιαν υιον αµως τον προφητην

3. και ειπαν αυτω ταδε λεγει εζεκιας ηµερα

χλιψεως και ονειδισµου και ελεγµου και οργης

η σηµερον ηµερα οτι ηκει η ωδιν τη τικτουση

ισςυν δε ουκ εςει του τεκειν

4. εισακουσαι κυριος ο χεος σου τους λογους

ϱαψακου ους απεστειλεν ϐασιλευς ασσυριων

ονειδιζειν χεον Ϲωντα και ονειδιζειν λογους ους

ηκουσεν κυριος ο χεος σου και δεηχηση προς

κυριον τον χεον σου περι των καταλελειµµενων

τουτων

5. και ηλχον οι παιδες του ϐασιλεως προς

ησαιαν

6. και ειπεν αυτοις ησαιας ουτως ερειτε προς

τον κυριον υµων ταδε λεγει κυριος µη ϕοβηχης

απο των λογων ων ηκουσας ους ωνειδισαν µε

οι πρεσβεις ϐασιλεως ασσυριων

7. ιδου εγω εµβαλω εις αυτον πνευµα και ακο-

υσας αγγελιαν αποστραφησεται εις την ςωραν

αυτου και πεσειται µαςαιρα εν τη γη αυτου

8. και απεστρεψεν ϱαψακης και κατελαβεν

πολιορκουντα τον ϐασιλεα λοµναν και ηκο-

υσεν ϐασιλευς ασσυριων οτι

9. εξηλχεν χαρακα ϐασιλευς αιχιοπων πο-

λιορκησαι αυτον και ακουσας απεστρεψεν και

απεστειλεν αγγελους προς εζεκιαν λεγων

10. ουτως ερειτε εζεκια ϐασιλει της ιουδαιας

µη σε απατατω ο χεος σου εφ ω πεποιχως ει επ

αυτω λεγων ου µη παραδοχη ιερουσαληµ εις

ςειρας ϐασιλεως ασσυριων

11. η ουκ ηκουσας α εποιησαν ϐασιλεις ασ-

συριων πασαν την γην ως απωλεσαν

12. µη ερρυσαντο αυτους οι χεοι των εχνων

ους οι πατερες µου απωλεσαν την τε γωζαν και

ςαρραν και ϱαφες αι εισιν εν ςωρα χεµαδ

13. που εισιν οι ϐασιλεις αιµαχ και αρφαχ και

πολεως σεπφαριµ αναγ ουγαυα

14. και ελαβεν εζεκιας το ϐιβλιον παρα των

αγγελων και ηνοιξεν αυτο εναντιον κυριου

15. και προσευξατο εζεκιας προς κυριον λε-

γων

16. κυριε σαβαωχ ο χεος ισραηλ ο καχηµενος

επι των ςερουβιν συ χεος µονος ει πασης ϐασι-

λειας της οικουµενης συ εποιησας τον ουρανον

και την γην

17. εισακουσον κυριε εισβλεψον κυριε και ιδε

τους λογους ους απεστειλεν σενναςηριµ ονειδι-

Ϲειν χεον Ϲωντα

18. επ αληχειας γαρ ηρηµωσαν ϐασιλεις ασ-

συριων την οικουµενην ολην και την ςωραν αυ-

των

19. και ενεβαλον τα ειδωλα αυτων εις το πυρ

ου γαρ χεοι ησαν αλλα εργα ςειρων ανχρωπων

ξυλα και λιχοι και απωλεσαν αυτους

20. συ δε κυριε ο χεος ηµων σωσον ηµας εκ

ςειρος αυτων ινα γνω πασα ϐασιλεια της γης

οτι συ ει ο χεος µονος

21. και απεσταλη ησαιας υιος αµως προς εζε-

κιαν και ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριος ο χεος

ισραηλ ηκουσα α προσηυξω προς µε περι σεν-

ναςηριµ ϐασιλεως ασσυριων
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22. ουτος ο λογος ον ελαλησεν περι αυτου ο

χεος εφαυλισεν σε και εµυκτηρισεν σε παρχε-

νος χυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην εκινησεν

χυγατηρ ιερουσαληµ

23. τινα ωνειδισας και παρωξυνας η προς τινα

υψωσας την ϕωνην σου και ουκ ηρας εις υψος

τους οφχαλµους σου εις τον αγιον του ισραηλ

24. οτι δι αγγελων ωνειδισας κυριον συ γαρ

ειπας τω πληχει των αρµατων εγω ανεβην εις

υψος ορεων και εις τα εσςατα του λιβανου και

εκοψα το υψος της κεδρου αυτου και το καλλος

της κυπαρισσου και εισηλχον εις υψος µερους

του δρυµου

25. και εχηκα γεφυραν και ηρηµωσα υδατα

και πασαν συναγωγην υδατος

26. ου ταυτα ηκουσας παλαι α εγω εποιησα

εξ αρςαιων ηµερων συνεταξα νυν δε επεδειξα

εξερηµωσαι εχνη εν οςυροις και ενοικουντας εν

πολεσιν οςυραις

27. ανηκα τας ςειρας και εξηρανχησαν και

εγενοντο ως ςορτος ξηρος επι δωµατων και ως

αγρωστις

28. νυν δε την αναπαυσιν σου και την εξοδον

σου και την εισοδον σου εγω επισταµαι

29. ο δε χυµος σου ον εχυµωχης και η πι-

κρια σου ανεβη προς µε και εµβαλω ϕιµον εις

την ϱινα σου και ςαλινον εις τα ςειλη σου και

αποστρεψω σε τη οδω η ηλχες εν αυτη

30. τουτο δε σοι το σηµειον ϕαγε τουτον τον

ενιαυτον α εσπαρκας τω δε ενιαυτω τω δευτερω

το καταλειµµα τω δε τριτω σπειραντες αµησα-

τε και ϕυτευσατε αµπελωνας και ϕαγεσχε τον

καρπον αυτων

31. και εσονται οι καταλελειµµενοι εν τη ιο-

υδαια ϕυησουσιν ϱιζαν κατω και ποιησουσιν

σπερµα ανω

32. οτι εξ ιερουσαληµ εξελευσονται οι κατα-

λελειµµενοι και οι σωζοµενοι εξ ορους σιων ο

Ϲηλος κυριου σαβαωχ ποιησει ταυτα

33. δια τουτο ουτως λεγει κυριος επι ϐασιλεα

ασσυριων ου µη εισελχη εις την πολιν ταυτην

ουδε µη ϐαλη επ αυτην ϐελος ουδε µη επιβαλη

επ αυτην χυρεον ουδε µη κυκλωση επ αυτην

ςαρακα

34. αλλα τη οδω η ηλχεν εν αυτη αποστρα-

ϕησεται ταδε λεγει κυριος

35. υπερασπιω υπερ της πολεως ταυτης του

σωσαι αυτην δι εµε και δια δαυιδ τον παιδα

µου

36. και εξηλχεν αγγελος κυριου και ανε-

ιλεν εκ της παρεµβολης των ασσυριων εκατον

ογδοηκοντα πεντε ςιλιαδας και εξανασταντες

το πρωι ευρον παντα τα σωµατα νεκρα

37. και αποστραφεις απηλχεν ϐασιλευς ασ-

συριων και ωκησεν εν νινευη

38. και εν τω αυτον προσκυνειν εν τω οικω να-

σαρας τον παταςρον αυτου αδραµελες και σα-

ϱασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον µαςαιραις

αυτοι δε διεσωχησαν εις αρµενιαν και εβασι-

λευσεν ασορδαν ο υιος αυτου αντ αυτου

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
*O-iz38*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

38 εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω εµαλακι-

σχη εζεκιας εως χανατου και ηλχεν προς αυτον

ησαιας υιος αµως ο προφητης και ειπεν προς

αυτον ταδε λεγει κυριος ταξαι περι του οικου

σου αποχνησκεις γαρ συ και ου Ϲηση

2. και απεστρεψεν εζεκιας το προσωπον αυτου

προς τον τοιςον και προσηυξατο προς κυριον

3. λεγων µνησχητι κυριε ως επορευχην ενω-

πιον σου µετα αληχειας εν καρδια αληχινη και

τα αρεστα ενωπιον σου εποιησα και εκλαυσεν

εζεκιας κλαυχµω µεγαλω

4. και εγενετο λογος κυριου προς ησαιαν λε-

γων

5. πορευχητι και ειπον εζεκια ταδε λεγει κυ-

ϱιος ο χεος δαυιδ του πατρος σου ηκουσα της

ϕωνης της προσευςης σου και ειδον τα δακρυα

σου ιδου προστιχηµι προς τον ςρονον σου ετη

δεκα πεντε

6. και εκ ςειρος ϐασιλεως ασσυριων σωσω σε

και υπερ της πολεως ταυτης υπερασπιω

7. τουτο δε σοι το σηµειον παρα κυριου οτι ο

χεος ποιησει το ϱηµα τουτο

8. την σκιαν των αναβαχµων ους κατεβη ο

ηλιος τους δεκα αναβαχµους του οικου του πα-

τρος σου αποστρεψω τον ηλιον τους δεκα ανα-

ϐαχµους και ανεβη ο ηλιος τους δεκα αναβα-

χµους ους κατεβη η σκια
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9. προσευςη εζεκιου ϐασιλεως της ιουδαιας

ηνικα εµαλακισχη και ανεστη εκ της µαλακιας

αυτου

10. εγω ειπα εν τω υψει των ηµερων µου εν

πυλαις αδου καταλειψω τα ετη τα επιλοιπα

11. ειπα ουκετι µη ιδω το σωτηριον του χεου

επι της γης ουκετι µη ιδω ανχρωπον

12. εκ της συγγενειας µου κατελιπον το λο-

ιπον της Ϲωης µου εξηλχεν και απηλχεν απ

εµου ωσπερ ο καταλυων σκηνην πηξας το πνευ-

µα µου παρ εµοι εγενετο ως ιστος εριχου εγγι-

Ϲουσης εκτεµειν εν τη ηµερα εκεινη παρεδοχην

13. εως πρωι ως λεοντι ουτως τα οστα µου

συνετριψεν απο γαρ της ηµερας εως της νυκτος

παρεδοχην

14. ως ςελιδων ουτως ϕωνησω και ως πε-

ϱιστερα ουτως µελετησω εξελιπον γαρ µου οι

οφχαλµοι του ϐλεπειν εις το υψος του ουρανου

προς τον κυριον ος εξειλατο µε

15. και αφειλατο µου την οδυνην της ψυςης

16. κυριε περι αυτης γαρ ανηγγελη σοι και

εξηγειρας µου την πνοην και παρακληχεις εζη-

σα

17. ειλου γαρ µου την ψυςην ινα µη αποληται

και απερριψας οπισω µου πασας τας αµαρτιας

µου

18. ου γαρ οι εν αδου αινεσουσιν σε ουδε οι

αποχανοντες ευλογησουσιν σε ουδε ελπιουσιν

οι εν αδου την ελεηµοσυνην σου

19. οι Ϲωντως ευλογησουσιν σε ον τροπον

καγω απο γαρ της σηµερον παιδια ποιησω α

αναγγελουσιν την δικαιοσυνην σου

20. κυριε της σωτηριας µου και ου παυσοµαι

ευλογων σε µετα ψαλτηριου πασας τας ηµερας

της Ϲωης µου κατεναντι του οικου του χεου

21. και ειπεν ησαιας προς εζεκιαν λαβε πα-

λαχην εκ συκων και τριψον και καταπλασαι

και υγιης εση

22. και ειπεν εζεκιας τουτο το σηµειον οτι ανα-

ϐησοµαι εις τον οικον κυριου του χεου

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-iz39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρω-

δας υιος του λααδαν ο ϐασιλευς της ϐαβυλω-

νιας επιστολας και πρεσβεις και δωρα εζεκια

ηκουσεν γαρ οτι εµαλακισχη εως χανατου και

ανεστη

2. και εςαρη επ αυτοις εζεκιας ςαραν µεγαλην

και εδειξεν αυτοις τον οικον του νεςωχα και της

στακτης και των χυµιαµατων και του µυρου και

του αργυριου και του ςρυσιου και παντας τους

οικους των σκευων της γαζης και παντα οσα ην

εν τοις χησαυροις αυτου και ουκ ην ουχεν ο

ουκ εδειξεν εζεκιας εν τω οικω αυτου

3. και ηλχεν ησαιας ο προφητης προς τον ϐα-

σιλεα εζεκιαν και ειπεν προς αυτον τι λεγουσιν

οι ανχρωποι ουτοι και ποχεν ηκασιν προς σε και

ειπεν εζεκιας εκ γης πορρωχεν ηκασιν προς µε

εκ ϐαβυλωνος

4. και ειπεν ησαιας τι ειδοσαν εν τω οικω σου

και ειπεν εζεκιας παντα τα εν τω οικω µου ειδο-

σαν και ουκ εστιν εν τω οικω µου ο ουκ ειδοσαν

αλλα και τα εν τοις χησαυροις µου

5. και ειπεν αυτω ησαιας ακουσον τον λογον

κυριου σαβαωχ

6. ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος και

ληµψονται παντα τα εν τω οικω σου και οσα

συνηγαγον οι πατερες σου εως της ηµερας ταυ-

της εις ϐαβυλωνα ηξει και ουδεν ου µη κατα-

λιπωσιν ειπεν δε ο χεος

7. οτι και απο των τεκνων σου ων εγεννη-

σας ληµψονται και ποιησουσιν σπαδοντας εν

τω οικω του ϐασιλεως των ϐαβυλωνιων

8. και ειπεν εζεκιας προς ησαιαν αγαχος ο

λογος κυριου ον ελαλησεν γενεσχω δη ειρηνη

και δικαιοσυνη εν ταις ηµεραις µου

Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-iz40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 παρακαλειτε παρακαλειτε τον λαον µου

λεγει ο χεος

2. ιερεις λαλησατε εις την καρδιαν ιερο-

υσαληµ παρακαλεσατε αυτην οτι επλησχη η

ταπεινωσις αυτης λελυται αυτης η αµαρτια οτι

εδεξατο εκ ςειρος κυριου διπλα τα αµαρτηµατα

αυτης

3. ϕωνη ϐοωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την

οδον κυριου ευχειας ποιειτε τας τριβους του χε-

ου ηµων
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4. πασα ϕαραγξ πληρωχησεται και παν ορος

και ϐουνος ταπεινωχησεται και εσται παντα τα

σκολια εις ευχειαν και η τραςεια εις πεδια

5. και οφχησεται η δοξα κυριου και οψεται

πασα σαρξ το σωτηριον του χεου οτι κυριος

ελαλησεν

6. ϕωνη λεγοντος ϐοησον και ειπα τι ϐοησω

πασα σαρξ ςορτος και πασα δοξα ανχρωπου

ως ανχος ςορτου

7. εξηρανχη ο ςορτος και το ανχος εξεπεσεν

8. το δε ϱηµα του χεου ηµων µενει εις τον

αιωνα

9. επ ορος υψηλον αναβηχι ο ευαγγελιζοµε-

νος σιων υψωσον τη ισςυι την ϕωνην σου ο ευ-

αγγελιζοµενος ιερουσαληµ υψωσατε µη ϕοβε-

ισχε ειπον ταις πολεσιν ιουδα ιδου ο χεος υµων

10. ιδου κυριος µετα ισςυος ερςεται και ο ϐρα-

ςιων µετα κυριειας ιδου ο µισχος αυτου µετ αυ-

του και το εργον εναντιον αυτου

11. ως ποιµην ποιµανει το ποιµνιον αυτου και

τω ϐραςιονι αυτου συναξει αρνας και εν γαστρι

εςουσας παρακαλεσει

12. τις εµετρησεν τη ςειρι το υδωρ και τον

ουρανον σπιχαµη και πασαν την γην δρακι τις

εστησεν τα ορη σταχµω και τας ναπας Ϲυγω

13. τις εγνω νουν κυριου και τις αυτου συµβο-

υλος εγενετο ος συµβιβα αυτον

14. η προς τινα συνεβουλευσατο και συνεβι-

ϐασεν αυτον η τις εδειξεν αυτω κρισιν η οδον

συνεσεως τις εδειξεν αυτω

15. ει παντα τα εχνη ως σταγων απο καδου

και ως ϱοπη Ϲυγου ελογισχησαν και ως σιελος

λογισχησονται

16. ο δε λιβανος ους ικανος εις καυσιν και

παντα τα τετραποδα ους ικανα εις ολοκαρπω-

σιν

17. και παντα τα εχνη ως ουδεν εισι και εις

ουχεν ελογισχησαν

18. τινι ωµοιωσατε κυριον και τινι οµοιωµατι

ωµοιωσατε αυτον

19. µη εικονα εποιησεν τεκτων η ςρυσοςοος

ςωνευσας ςρυσιον περιεςρυσωσεν αυτον οµο-

ιωµα κατεσκευασεν αυτον

20. ξυλον γαρ ασηπτον εκλεγεται τεκτων και

σοφως Ϲητει πως στησει αυτου εικονα και ινα

µη σαλευηται

21. ου γνωσεσχε ουκ ακουσεσχε ουκ ανηγ-

γελη εξ αρςης υµιν ουκ εγνωτε τα χεµελια της

γης

22. ο κατεςων τον γυρον της γης και οι ενοικο-

υντες εν αυτη ως ακριδες ο στησας ως καµαραν

τον ουρανον και διατεινας ως σκηνην κατοικειν

23. ο διδους αρςοντας εις ουδεν αρςειν την δε

γην ως ουδεν εποιησεν

24. ου γαρ µη σπειρωσιν ουδε µη ϕυτευσωσιν

ουδε µη ϱιζωχη εις την γην η ϱιζα αυτων επνευ-

σεν επ αυτους και εξηρανχησαν και καταιγις

ως ϕρυγανα αναληµψεται αυτους

25. νυν ουν τινι µε ωµοιωσατε και υψωχησο-

µαι ειπεν ο αγιος

26. αναβλεψατε εις υψος τους οφχαλµους

υµων και ιδετε τις κατεδειξεν παντα ταυτα ο

εκφερων κατα αριχµον τον κοσµον αυτου παν-

τας επ ονοµατι καλεσει απο πολλης δοξης και

εν κρατει ισςυος ουδεν σε ελαχεν

27. µη γαρ ειπης ιακωβ και τι ελαλησας

ισραηλ απεκρυβη η οδος µου απο του χεου και

ο χεος µου την κρισιν αφειλεν και απεστη

28. και νυν ουκ εγνως ει µη ηκουσας χεος

αιωνιος ο χεος ο κατασκευασας τα ακρα της γης

ου πεινασει ουδε κοπιασει ουδε εστιν εξευρεσις

της ϕρονησεως αυτου

29. διδους τοις πεινωσιν ισςυν και τοις µη

οδυνωµενοις λυπην

30. πεινασουσιν γαρ νεωτεροι και κοπιασο-

υσιν νεανισκοι και εκλεκτοι ανισςυες εσονται

31. οι δε υποµενοντες τον χεον αλλαξουσιν

ισςυν πτεροφυησουσιν ως αετοι δραµουνται και

ου κοπιασουσιν ϐαδιουνται και ου πεινασουσιν

Dostępne przekłady 41 Rozdziału
*O-iz41*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

41 εγκαινιζεσχε προς µε νησοι οι γαρ

αρςοντες αλλαξουσιν ισςυν εγγισατωσαν και

λαλησατωσαν αµα τοτε κρισιν αναγγειλατω-

σαν

2. τις εξηγειρεν απο ανατολων δικαιοσυνην

εκαλεσεν αυτην κατα ποδας αυτου και πορευ-

σεται δωσει εναντιον εχνων και ϐασιλεις εκσ-

τησει και δωσει εις γην τας µαςαιρας αυτων και

ως ϕρυγανα εξωσµενα τα τοξα αυτων
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3. και διωξεται αυτους και διελευσεται εν

ειρηνη η οδος των ποδων αυτου

4. τις ενηργησεν και εποιησεν ταυτα εκαλεσεν

αυτην ο καλων αυτην απο γενεων αρςης εγω

χεος πρωτος και εις τα επερςοµενα εγω ειµι

5. ειδοσαν εχνη και εφοβηχησαν τα ακρα της

γης ηγγισαν και ηλχοσαν αµα

6. κρινων εκαστος τω πλησιον και τω αδελφω

ϐοηχησαι και ερει

7. ισςυσεν ανηρ τεκτων και ςαλκευς τυπτων

σφυρη αµα ελαυνων ποτε µεν ερει συµβληµα

καλον εστιν ισςυρωσαν αυτα εν ηλοις χησουσιν

αυτα και ου κινηχησονται

8. συ δε ισραηλ παις µου ιακωβ ον εξελεξαµην

σπερµα αβρααµ ον ηγαπησα

9. ου αντελαβοµην απ ακρων της γης και εκ

των σκοπιων αυτης εκαλεσα σε και ειπα σοι

παις µου ει εξελεξαµην σε και ουκ εγκατελιπον

σε

10. µη ϕοβου µετα σου γαρ ειµι µη πλανω

εγω γαρ ειµι ο χεος σου ο ενισςυσας σε και

εβοηχησα σοι και ησφαλισαµην σε τη δεξια τη

δικαια µου

11. ιδου αισςυνχησονται και εντραπησονται

παντες οι αντικειµενοι σοι εσονται γαρ ως ουκ

οντες και απολουνται παντες οι αντιδικοι σου

12. Ϲητησεις αυτους και ου µη ευρης τους

ανχρωπους οι παροινησουσιν εις σε εσονται

γαρ ως ουκ οντες και ουκ εσονται οι αντιπο-

λεµουντες σε

13. οτι εγω ο χεος σου ο κρατων της δεξιας

σου ο λεγων σοι µη ϕοβου

14. ιακωβ ολιγοστος ισραηλ εγω εβοηχησα

σοι λεγει ο χεος ο λυτρουµενος σε ισραηλ

15. ιδου εποιησα σε ως τροςους αµαξης

αλοωντας καινους πριστηροειδεις και αλοησεις

ορη και λεπτυνεις ϐουνους και ως ςνουν χησεις

16. και λικµησεις και ανεµος ληµψεται αυτο-

υς και καταιγις διασπερει αυτους συ δε ευφρα-

νχηση εν τοις αγιοις ισραηλ και αγαλλιασονται

17. οι πτωςοι και οι ενδεεις Ϲητησουσιν γαρ

υδωρ και ουκ εσται η γλωσσα αυτων απο της

διψης εξηρανχη εγω κυριος ο χεος εγω επα-

κουσοµαι ο χεος ισραηλ και ουκ εγκαταλειψω

αυτους

18. αλλα ανοιξω επι των ορεων ποταµους και

εν µεσω πεδιων πηγας ποιησω την ερηµον εις

ελη και την διψωσαν γην εν υδραγωγοις

19. χησω εις την ανυδρον γην κεδρον και πυ-

ξον και µυρσινην και κυπαρισσον και λευκην

20. ινα ιδωσιν και γνωσιν και εννοηχωσιν και

επιστωνται αµα οτι ςειρ κυριου εποιησεν ταυτα

παντα και ο αγιος του ισραηλ κατεδειξεν

21. εγγιζει η κρισις υµων λεγει κυριος ο χε-

ος ηγγισαν αι ϐουλαι υµων λεγει ο ϐασιλευς

ιακωβ

22. εγγισατωσαν και αναγγειλατωσαν υµιν α

συµβησεται η τα προτερα τινα ην ειπατε και επι-

στησοµεν τον νουν και γνωσοµεχα τι τα εσςατα

και τα επερςοµενα ειπατε ηµιν

23. αναγγειλατε ηµιν τα επερςοµενα επ εσςα-

του και γνωσοµεχα οτι χεοι εστε ευ ποιησατε

και κακωσατε και χαυµασοµεχα και οψοµεχα

αµα

24. οτι ποχεν εστε υµεις και ποχεν η εργασια

υµων εκ γης ϐδελυγµα εξελεξαντο υµας

25. εγω δε ηγειρα τον απο ϐορρα και τον αφ

ηλιου ανατολων κληχησονται τω ονοµατι µου

ερςεσχωσαν αρςοντες και ως πηλος κεραµεως

και ως κεραµευς καταπατων τον πηλον ουτως

καταπατηχησεσχε

26. τις γαρ αναγγελει τα εξ αρςης ινα γνωµεν

και τα εµπροσχεν και ερουµεν οτι αληχη εστιν

ουκ εστιν ο προλεγων ουδε ο ακουων υµων τους

λογους

27. αρςην σιων δωσω και ιερουσαληµ παρα-

καλεσω εις οδον

28. απο γαρ των εχνων ιδου ουδεις και απο

των ειδωλων αυτων ουκ ην ο αναγγελλων και

εαν ερωτησω αυτους ποχεν εστε ου µη αποκρι-

χωσιν µοι

29. εισιν γαρ οι ποιουντες υµας και µατην οι

πλανωντες υµας

Dostępne przekłady 42 Rozdziału
*O-iz42*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

42 ιακωβ ο παις µου αντιληµψοµαι αυτου

ισραηλ ο εκλεκτος µου προσεδεξατο αυτον η

ψυςη µου εδωκα το πνευµα µου επ αυτον κρισιν

τοις εχνεσιν εξοισει
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2. ου κεκραξεται ουδε ανησει ουδε ακουσχη-

σεται εξω η ϕωνη αυτου

3. καλαµον τεχλασµενον ου συντριψει και λι-

νον καπνιζοµενον ου σβεσει αλλα εις αληχειαν

εξοισει κρισιν

4. αναλαµψει και ου χραυσχησεται εως αν

χη επι της γης κρισιν και επι τω ονοµατι αυτου

εχνη ελπιουσιν

5. ουτως λεγει κυριος ο χεος ο ποιησας τον

ουρανον και πηξας αυτον ο στερεωσας την γην

και τα εν αυτη και διδους πνοην τω λαω τω επ

αυτης και πνευµα τοις πατουσιν αυτην

6. εγω κυριος ο χεος εκαλεσα σε εν δικαιο-

συνη και κρατησω της ςειρος σου και ενισςυσω

σε και εδωκα σε εις διαχηκην γενους εις ϕως

εχνων

7. ανοιξαι οφχαλµους τυφλων εξαγαγειν εκ

δεσµων δεδεµενους και εξ οικου ϕυλακης κα-

χηµενους εν σκοτει

8. εγω κυριος ο χεος τουτο µου εστιν το ονοµα

την δοξαν µου ετερω ου δωσω ουδε τας αρετας

µου τοις γλυπτοις

9. τα απ αρςης ιδου ηκασιν και καινα α εγω

αναγγελω και προ του ανατειλαι εδηλωχη υµιν

10. υµνησατε τω κυριω υµνον καινον η αρςη

αυτου δοξαζετε το ονοµα αυτου απ ακρου της

γης οι καταβαινοντες εις την χαλασσαν και

πλεοντες αυτην αι νησοι και οι κατοικουντες

αυτας

11. ευφρανχητι ερηµος και αι κωµαι αυτης

επαυλεις και οι κατοικουντες κηδαρ ευφρα-

νχησονται οι κατοικουντες πετραν απ ακρων

των ορεων ϐοησουσιν

12. δωσουσιν τω χεω δοξαν τας αρετας αυτου

εν ταις νησοις αναγγελουσιν

13. κυριος ο χεος των δυναµεων εξελευσεται

και συντριψει πολεµον επεγερει Ϲηλον και ϐοη-

σεται επι τους εςχρους αυτου µετα ισςυος

14. εσιωπησα µη και αει σιωπησοµαι και ανε-

ξοµαι εκαρτερησα ως η τικτουσα εκστησω και

ξηρανω αµα

15. και χησω ποταµους εις νησους και ελη

ξηρανω

16. και αξω τυφλους εν οδω η ουκ εγνωσαν

και τριβους ους ουκ ηδεισαν πατησαι ποιησω

αυτους ποιησω αυτοις το σκοτος εις ϕως και τα

σκολια εις ευχειαν ταυτα τα ϱηµατα ποιησω και

ουκ εγκαταλειψω αυτους

17. αυτοι δε απεστραφησαν εις τα οπισω

αισςυνχητε αισςυνην οι πεποιχοτες επι τοις

γλυπτοις οι λεγοντες τοις ςωνευτοις υµεις εστε

χεοι ηµων

18. οι κωφοι ακουσατε και οι τυφλοι ανα-

ϐλεψατε ιδειν

19. και τις τυφλος αλλ η οι παιδες µου και

κωφοι αλλ η οι κυριευοντες αυτων και ετυφλ-

ωχησαν οι δουλοι του χεου

20. ειδετε πλεονακις και ουκ εφυλαξασχε

ηνοιγµενα τα ωτα και ουκ ηκουσατε

21. κυριος ο χεος εβουλετο ινα δικαιωχη και

µεγαλυνη αινεσιν και ειδον

22. και εγενετο ο λαος πεπρονοµευµενος και

διηρπασµενος η γαρ παγις εν τοις ταµιειοις παν-

ταςου και εν οικοις αµα οπου εκρυψαν αυτους

εγενοντο εις προνοµην και ουκ ην ο εξαιρουµε-

νος αρπαγµα και ουκ ην ο λεγων αποδος

23. τις εν υµιν ος ενωτιειται ταυτα εισακουσε-

ται εις τα επερςοµενα

24. τις εδωκεν εις διαρπαγην ιακωβ και

ισραηλ τοις προνοµευουσιν αυτον ουςι ο χεος

ω ηµαρτοσαν αυτω και ουκ εβουλοντο εν ταις

οδοις αυτου πορευεσχαι ουδε ακουειν του νο-

µου αυτου

25. και επηγαγεν επ αυτους οργην χυµου αυ-

του και κατισςυσεν αυτους πολεµος και οι συµ-

ϕλεγοντες αυτους κυκλω και ουκ εγνωσαν εκα-

στος αυτων ουδε εχεντο επι ψυςην

Dostępne przekłady 43 Rozdziału
*O-iz43*
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43 και νυν ουτως λεγει κυριος ο χεος ο πο-

ιησας σε ιακωβ ο πλασας σε ισραηλ µη ϕοβου

οτι ελυτρωσαµην σε εκαλεσα σε το ονοµα σου

εµος ει συ

2. και εαν διαβαινης δι υδατος µετα σου ειµι

και ποταµοι ου συγκλυσουσιν σε και εαν διε-

λχης δια πυρος ου µη κατακαυχης ϕλοξ ου

κατακαυσει σε

3. οτι εγω κυριος ο χεος σου ο αγιος ισραηλ ο

σωζων σε εποιησα σου αλλαγµα αιγυπτον και

αιχιοπιαν και σοηνην υπερ σου
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4. αφ ου εντιµος εγενου εναντιον µου εδοξα-

σχης καγω σε ηγαπησα και δωσω ανχρωπους

πολλους υπερ σου και αρςοντας υπερ της κε-

ϕαλης σου

5. µη ϕοβου οτι µετα σου ειµι απο ανατολων

αξω το σπερµα σου και απο δυσµων συναξω σε

6. ερω τω ϐορρα αγε και τω λιβι µη κωλυε

αγε τους υιους µου απο γης πορρωχεν και τας

χυγατερας µου απ ακρων της γης

7. παντας οσοι επικεκληνται τω ονοµατι µου

εν γαρ τη δοξη µου κατεσκευασα αυτον και

επλασα και εποιησα αυτον

8. και εξηγαγον λαον τυφλον και οφχαλµοι

εισιν ωσαυτως τυφλοι και κωφοι τα ωτα εςοντες

9. παντα τα εχνη συνηςχησαν αµα και συ-

ναςχησονται αρςοντες εξ αυτων τις αναγγελει

ταυτα η τα εξ αρςης τις αναγγελει υµιν αγαγετω-

σαν τους µαρτυρας αυτων και δικαιωχητωσαν

και ειπατωσαν αληχη

10. γενεσχε µοι µαρτυρες καγω µαρτυς λεγει

κυριος ο χεος και ο παις ον εξελεξαµην ινα

γνωτε και πιστευσητε και συνητε οτι εγω ειµι

εµπροσχεν µου ουκ εγενετο αλλος χεος και µετ

εµε ουκ εσται

11. εγω ο χεος και ουκ εστιν παρεξ εµου

σωζων

12. ανηγγειλα και εσωσα ωνειδισα και ουκ ην

εν υµιν αλλοτριος υµεις εµοι µαρτυρες καγω

µαρτυς λεγει κυριος ο χεος

13. ετι απ αρςης και ουκ εστιν ο εκ των ςειρων

µου εξαιρουµενος ποιησω και τις αποστρεψει

αυτο

14. ουτως λεγει κυριος ο χεος ο λυτρουµενος

υµας ο αγιος ισραηλ ενεκεν υµων αποστελω εις

ϐαβυλωνα και επεγερω παντας ϕευγοντας και

ςαλδαιοι εν πλοιοις δεχησονται

15. εγω κυριος ο χεος ο αγιος υµων ο καταδε-

ιξας ισραηλ ϐασιλεα υµων

16. ουτως λεγει κυριος ο διδους οδον εν χα-

λασση και εν υδατι ισςυρω τριβον

17. ο εξαγαγων αρµατα και ιππον και οςλον

ισςυρον αλλα εκοιµηχησαν και ουκ αναστη-

σονται εσβεσχησαν ως λινον εσβεσµενον

18. µη µνηµονευετε τα πρωτα και τα αρςαια

µη συλλογιζεσχε

19. ιδου ποιω καινα α νυν ανατελει και γνω-

σεσχε αυτα και ποιησω εν τη ερηµω οδον και

εν τη ανυδρω ποταµους

20. ευλογησει µε τα χηρια του αγρου σειρηνες

και χυγατερες στρουχων οτι εδωκα εν τη ερηµω

υδωρ και ποταµους εν τη ανυδρω ποτισαι το

γενος µου το εκλεκτον

21. λαον µου ον περιεποιησαµην τας αρετας

µου διηγεισχαι

22. ου νυν εκαλεσα σε ιακωβ ουδε κοπιασαι

σε εποιησα ισραηλ

23. ουκ εµοι προβατα της ολοκαρπωσεως σου

ουδε εν ταις χυσιαις σου εδοξασας µε ουδε εγ-

κοπον εποιησα σε εν λιβανω

24. ουδε εκτησω µοι αργυριου χυµιαµα ουδε

το στεαρ των χυσιων σου επεχυµησα αλλα εν

ταις αµαρτιαις σου και εν ταις αδικιαις σου προ-

εστην σου

25. εγω ειµι εγω ειµι ο εξαλειφων τας ανοµιας

σου και ου µη µνησχησοµαι

26. συ δε µνησχητι και κριχωµεν λεγε συ τας

ανοµιας σου πρωτος ινα δικαιωχης

27. οι πατερες υµων πρωτοι και οι αρςοντες

αυτων ηνοµησαν εις εµε

28. και εµιαναν οι αρςοντες τα αγια µου και

εδωκα απολεσαι ιακωβ και ισραηλ εις ονειδι-

σµον

Dostępne przekłady 44 Rozdziału
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Warszawska Gdańska Tysiąclecia
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44 νυν δε ακουσον παις µου ιακωβ και

ισραηλ ον εξελεξαµην

2. ουτως λεγει κυριος ο χεος ο ποιησας σε και

ο πλασας σε εκ κοιλιας ετι ϐοηχηχηση µη ϕο-

ϐου παις µου ιακωβ και ο ηγαπηµενος ισραηλ

ον εξελεξαµην

3. οτι εγω δωσω υδωρ εν διψει τοις πορευοµε-

νοις εν ανυδρω επιχησω το πνευµα µου επι το

σπερµα σου και τας ευλογιας µου επι τα τεκνα

σου

4. και ανατελουσιν ωσει ςορτος ανα µεσον

υδατος και ως ιτεα επι παραρρεον υδωρ

5. ουτος ερει του χεου ειµι και ουτος ϐοησεται

επι τω ονοµατι ιακωβ και ετερος επιγραψει του

χεου ειµι επι τω ονοµατι ισραηλ
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6. ουτως λεγει ο χεος ο ϐασιλευς του ισραηλ

ο ϱυσαµενος αυτον χεος σαβαωχ εγω πρωτος

και εγω µετα ταυτα πλην εµου ουκ εστιν χεος

7. τις ωσπερ εγω στητω καλεσατω και ετοιµα-

σατω µοι αφ ου εποιησα ανχρωπον εις τον αιω-

να και τα επερςοµενα προ του ελχειν αναγγε-

ιλατωσαν υµιν

8. µη παρακαλυπτεσχε ουκ απ αρςης ηνωτι-

σασχε και απηγγειλα υµιν µαρτυρες υµεις εστε

ει εστιν χεος πλην εµου και ουκ ησαν τοτε

9. οι πλασσοντες και γλυφοντες παντες µα-

ταιοι οι ποιουντες τα καταχυµια αυτων α ουκ

ωφελησει αυτους αλλα αισςυνχησονται

10. παντες οι πλασσοντες χεον και γλυφοντες

ανωφελη

11. και παντες οχεν εγενοντο εξηρανχησαν

και κωφοι απο ανχρωπων συναςχητωσαν παν-

τες και στητωσαν αµα εντραπητωσαν και αισςυ-

νχητωσαν αµα

12. οτι ωξυνεν τεκτων σιδηρον σκεπαρνω ειρ-

γασατο αυτο και εν τερετρω ετρησεν αυτο ειρ-

γασατο αυτο εν τω ϐραςιονι της ισςυος αυτου

και πεινασει και ασχενησει και ου µη πιη υδωρ

εκλεξαµενος

13. τεκτων ξυλον εστησεν αυτο εν µετρω και

εν κολλη ερρυχµισεν αυτο εποιησεν αυτο ως

µορφην ανδρος και ως ωραιοτητα ανχρωπου

στησαι αυτο εν οικω

14. ο εκοψεν ξυλον εκ του δρυµου ο εφυτευ-

σεν κυριος και υετος εµηκυνεν

15. ινα η ανχρωποις εις καυσιν και λαβων απ

αυτου εχερµανχη και καυσαντες επεψαν αρτο-

υς επ αυτων το δε λοιπον ειργασαντο εις χεους

και προσκυνουσιν αυτους

16. ου το ηµισυ αυτου κατεκαυσαν εν πυρι

και καυσαντες επεψαν αρτους επ αυτων και επ

αυτου κρεας οπτησας εφαγεν και ενεπλησχη

και χερµανχεις ειπεν ηδυ µοι οτι εχερµανχην

και ειδον πυρ

17. το δε λοιπον εποιησεν εις χεον γλυπτον

και προσκυνει αυτω και προσευςεται λεγων εξε-

λου µε οτι χεος µου ει συ

18. ουκ εγνωσαν ϕρονησαι οτι απηµαυρωχη-

σαν του ϐλεπειν τοις οφχαλµοις αυτων και του

νοησαι τη καρδια αυτων

19. και ουκ ελογισατο τη καρδια αυτου ουδε

ανελογισατο εν τη ψυςη αυτου ουδε εγνω τη

ϕρονησει οτι το ηµισυ αυτου κατεκαυσεν εν πυ-

ϱι και επεψεν επι των ανχρακων αυτου αρτους

και οπτησας κρεας εφαγεν και το λοιπον αυτου

εις ϐδελυγµα εποιησεν και προσκυνουσιν αυτω

20. γνωτε οτι σποδος η καρδια αυτων και

πλανωνται και ουδεις δυναται εξελεσχαι την

ψυςην αυτου ιδετε ουκ ερειτε οτι ψευδος εν τη

δεξια µου

21. µνησχητι ταυτα ιακωβ και ισραηλ οτι παις

µου ει συ επλασα σε παιδα µου και συ ισραηλ

µη επιλανχανου µου

22. ιδου γαρ απηλειψα ως νεφελην τας ανο-

µιας σου και ως γνοφον τας αµαρτιας σου επι-

στραφητι προς µε και λυτρωσοµαι σε

23. ευφρανχητε ουρανοι οτι ηλεησεν ο χεος

τον ισραηλ σαλπισατε χεµελια της γης ϐοησατε

ορη ευφροσυνην οι ϐουνοι και παντα τα ξυλα

τα εν αυτοις οτι ελυτρωσατο ο χεος τον ιακωβ

και ισραηλ δοξασχησεται

24. ουτως λεγει κυριος ο λυτρουµενος σε και

ο πλασσων σε εκ κοιλιας εγω κυριος ο συν-

τελων παντα εξετεινα τον ουρανον µονος και

εστερεωσα την γην τις ετερος

25. διασκεδασει σηµεια εγγαστριµυχων και

µαντειας απο καρδιας αποστρεφων ϕρονιµους

εις τα οπισω και την ϐουλην αυτων µωρευων

26. και ιστων ϱηµατα παιδος αυτου και την

ϐουλην των αγγελων αυτου αληχευων ο λεγων

ιερουσαληµ κατοικηχηση και ταις πολεσιν της

ιουδαιας οικοδοµηχησεσχε και τα ερηµα αυτης

ανατελει

27. ο λεγων τη αβυσσω ερηµωχηση και τους

ποταµους σου ξηρανω

28. ο λεγων κυρω ϕρονειν και παντα τα χελη-

µατα µου ποιησει ο λεγων ιερουσαληµ οικοδοµ-

ηχηση και τον οικον τον αγιον µου χεµελιωσω

Dostępne przekłady 45 Rozdziału
*O-iz45*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

45 ουτως λεγει κυριος ο χεος τω ςριστω µου

κυρω ου εκρατησα της δεξιας επακουσαι εµ-

προσχεν αυτου εχνη και ισςυν ϐασιλεων διαρρ-

ηξω ανοιξω εµπροσχεν αυτου χυρας και πολεις

ου συγκλεισχησονται
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2. εγω εµπροσχεν σου πορευσοµαι και ορη

οµαλιω χυρας ςαλκας συντριψω και µοςλους

σιδηρους συγκλασω

3. και δωσω σοι χησαυρους σκοτεινους απο-

κρυφους αορατους ανοιξω σοι ινα γνως οτι εγω

κυριος ο χεος ο καλων το ονοµα σου χεος

ισραηλ

4. ενεκεν ιακωβ του παιδος µου και ισραηλ

του εκλεκτου µου εγω καλεσω σε τω ονοµατι

σου και προσδεξοµαι σε συ δε ουκ εγνως µε

5. οτι εγω κυριος ο χεος και ουκ εστιν ετι πλην

εµου χεος και ουκ ηδεις µε

6. ινα γνωσιν οι απο ανατολων ηλιου και οι

απο δυσµων οτι ουκ εστιν πλην εµου εγω κυριος

ο χεος και ουκ εστιν ετι

7. εγω ο κατασκευασας ϕως και ποιησας σκο-

τος ο ποιων ειρηνην και κτιζων κακα εγω κυριος

ο χεος ο ποιων ταυτα παντα

8. ευφρανχητω ο ουρανος ανωχεν και αι νε-

ϕελαι ϱανατωσαν δικαιοσυνην ανατειλατω η

γη ελεος και δικαιοσυνην ανατειλατω αµα εγω

ειµι κυριος ο κτισας σε

9. ποιον ϐελτιον κατεσκευασα ως πηλον κε-

ϱαµεως µη ο αροτριων αροτριασει την γην ολην

την ηµεραν µη ερει ο πηλος τω κεραµει τι ποιεις

οτι ουκ εργαζη ουδε εςεις ςειρας

10. ο λεγων τω πατρι τι γεννησεις και τη µητρι

τι ωδινησεις

11. οτι ουτως λεγει κυριος ο χεος ο αγιος

ισραηλ ο ποιησας τα επερςοµενα ερωτησατε µε

περι των υιων µου και περι των χυγατερων µου

και περι των εργων των ςειρων µου εντειλασχε

µοι

12. εγω εποιησα γην και ανχρωπον επ αυτης

εγω τη ςειρι µου εστερεωσα τον ουρανον εγω

πασι τοις αστροις ενετειλαµην

13. εγω ηγειρα αυτον µετα δικαιοσυνης ϐα-

σιλεα και πασαι αι οδοι αυτου ευχειαι ουτος

οικοδοµησει την πολιν µου και την αιςµαλω-

σιαν του λαου µου επιστρεψει ου µετα λυτρων

ουδε µετα δωρων ειπεν κυριος σαβαωχ

14. ουτως λεγει κυριος σαβαωχ εκοπιασεν

αιγυπτος και εµπορια αιχιοπων και οι σεβωιν

ανδρες υψηλοι επι σε διαβησονται και σοι εσον-

ται δουλοι και οπισω σου ακολουχησουσιν δε-

δεµενοι ςειροπεδαις και προσκυνησουσιν σοι

και εν σοι προσευξονται οτι εν σοι ο χεος εστιν

και ερουσιν ουκ εστιν χεος πλην σου

15. συ γαρ ει χεος και ουκ ηδειµεν ο χεος του

ισραηλ σωτηρ

16. αισςυνχησονται και εντραπησονται παν-

τες οι αντικειµενοι αυτω και πορευσονται εν

αισςυνη εγκαινιζεσχε προς µε νησοι

17. ισραηλ σωζεται υπο κυριου σωτηριαν αιω-

νιον ουκ αισςυνχησονται ουδε µη εντραπωσιν

εως του αιωνος

18. ουτως λεγει κυριος ο ποιησας τον ουρανον

ουτος ο χεος ο καταδειξας την γην και ποιη-

σας αυτην αυτος διωρισεν αυτην ουκ εις κενον

εποιησεν αυτην αλλα κατοικεισχαι εγω ειµι και

ουκ εστιν ετι

19. ουκ εν κρυφη λελαληκα ουδε εν τοπω

γης σκοτεινω ουκ ειπα τω σπερµατι ιακωβ µα-

ταιον Ϲητησατε εγω ειµι εγω ειµι κυριος λαλων

δικαιοσυνην και αναγγελλων αληχειαν

20. συναςχητε και ηκετε ϐουλευσασχε αµα

οι σωζοµενοι απο των εχνων ουκ εγνωσαν οι

αιροντες το ξυλον γλυµµα αυτων και προσευ-

ςοµενοι ως προς χεους οι ου σωζουσιν

21. ει αναγγελουσιν εγγισατωσαν ινα γνωσιν

αµα τις ακουστα εποιησεν ταυτα απ αρςης τοτε

ανηγγελη υµιν εγω ο χεος και ουκ εστιν αλλος

πλην εµου δικαιος και σωτηρ ουκ εστιν παρεξ

εµου

22. επιστραφητε προς µε και σωχησεσχε οι απ

εσςατου της γης εγω ειµι ο χεος και ουκ εστιν

αλλος

23. κατ εµαυτου οµνυω η µην εξελευσεται εκ

του στοµατος µου δικαιοσυνη οι λογοι µου ουκ

αποστραφησονται οτι εµοι καµψει παν γονυ και

εξοµολογησεται πασα γλωσσα τω χεω

24. λεγων δικαιοσυνη και δοξα προς αυτον

ηξουσιν και αισςυνχησονται παντες οι αφορι-

Ϲοντες εαυτους

25. απο κυριου δικαιωχησονται και εν τω

χεω ενδοξασχησονται παν το σπερµα των υιων

ισραηλ

Dostępne przekłady 46 Rozdziału
*O-iz46*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

46 επεσε ϐηλ συνετριβη δαγων εγενετο τα

γλυπτα αυτων εις χηρια και κτηνη αιρετε αυτα

καταδεδεµενα ως ϕορτιον κοπιωντι
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2. και πεινωντι και εκλελυµενω ουκ ισςυοντι

αµα οι ου δυνησονται σωχηναι απο πολεµου

αυτοι δε αιςµαλωτοι ηςχησαν

3. ακουσατε µου οικος του ιακωβ και παν το

καταλοιπον του ισραηλ οι αιροµενοι εκ κοιλιας

και παιδευοµενοι εκ παιδιου

4. εως γηρους εγω ειµι και εως αν καταγη-

ϱασητε εγω ειµι εγω ανεςοµαι υµων εγω εποιη-

σα και εγω ανησω εγω αναληµψοµαι και σωσω

υµας

5. τινι µε ωµοιωσατε ιδετε τεςνασασχε οι

πλανωµενοι

6. οι συµβαλλοµενοι ςρυσιον εκ µαρσιππιου

και αργυριον εν Ϲυγω στησουσιν εν σταχµω και

µισχωσαµενοι ςρυσοςοον εποιησαν ςειροποιητα

και κυψαντες προσκυνουσιν αυτοις

7. αιρουσιν αυτο επι των ωµων και πορευονται

εαν δε χωσιν αυτο επι του τοπου αυτου µενει ου

µη κινηχη και ος αν ϐοηση προς αυτον ου µη

εισακουση απο κακων ου µη σωση αυτον

8. µνησχητε ταυτα και στεναξατε µετανοησατε

οι πεπλανηµενοι επιστρεψατε τη καρδια

9. και µνησχητε τα προτερα απο του αιωνος

οτι εγω ειµι ο χεος και ουκ εστιν ετι πλην εµου

10. αναγγελλων προτερον τα εσςατα πριν αυ-

τα γενεσχαι και αµα συνετελεσχη και ειπα πα-

σα µου η ϐουλη στησεται και παντα οσα ϐεβο-

υλευµαι ποιησω

11. καλων απ ανατολων πετεινον και απο γης

πορρωχεν περι ων ϐεβουλευµαι ελαλησα και

ηγαγον εκτισα και εποιησα ηγαγον αυτον και

ευοδωσα την οδον αυτου

12. ακουσατε µου οι απολωλεκοτες την καρ-

διαν οι µακραν απο της δικαιοσυνης

13. ηγγισα την δικαιοσυνην µου και την σωτη-

ϱιαν την παρ εµου ου ϐραδυνω δεδωκα εν σιων

σωτηριαν τω ισραηλ εις δοξασµα

Dostępne przekłady 47 Rozdziału
*O-iz47*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

47 καταβηχι καχισον επι την γην παρχενος

χυγατηρ ϐαβυλωνος εισελχε εις το σκοτος χυ-

γατηρ ςαλδαιων οτι ουκετι προστεχηση κληχη-

ναι απαλη και τρυφερα

2. λαβε µυλον αλεσον αλευρον αποκαλυψαι

το κατακαλυµµα σου ανακαλυψαι τας πολιας

ανασυραι τας κνηµας διαβηχι ποταµους

3. ανακαλυφχησεται η αισςυνη σου ϕανησον-

ται οι ονειδισµοι σου το δικαιον εκ σου ληµψ-

οµαι ουκετι µη παραδω ανχρωποις

4. ειπεν ο ϱυσαµενος σε κυριος σαβαωχ ονοµα

αυτω αγιος ισραηλ

5. καχισον κατανενυγµενη εισελχε εις το σκο-

τος χυγατηρ ςαλδαιων ουκετι µη κληχης ισςυς

ϐασιλειας

6. παρωξυνχην επι τω λαω µου εµιανας την

κληρονοµιαν µου εγω εδωκα εις την ςειρα σου

συ δε ουκ εδωκας αυτοις ελεος του πρεσβυτε-

ϱου εβαρυνας τον Ϲυγον σφοδρα

7. και ειπας εις τον αιωνα εσοµαι αρςουσα ουκ

ενοησας ταυτα εν τη καρδια σου ουδε εµνησχης

τα εσςατα

8. νυν δε ακουσον ταυτα η τρυφερα η καχη-

µενη πεποιχυια η λεγουσα εν τη καρδια αυτης

εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα ου καχιω ςηρα

ουδε γνωσοµαι ορφανειαν

9. νυν δε ηξει εξαιφνης επι σε τα δυο ταυτα

εν µια ηµερα ςηρεια και ατεκνια ηξει εξαιφνης

επι σε εν τη ϕαρµακεια σου εν τη ισςυι των επα-

οιδων σου σφοδρα

10. τη ελπιδι της πονηριας σου συ γαρ ειπας

εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα γνωχι οτι η συνε-

σις τουτων και η πορνεια σου εσται σοι αισςυνη

και ειπας τη καρδια σου εγω ειµι και ουκ εστιν

ετερα

11. και ηξει επι σε απωλεια και ου µη γνως

ϐοχυνος και εµπεση εις αυτον και ηξει επι σε

ταλαιπωρια και ου µη δυνηση καχαρα γενε-

σχαι και ηξει επι σε εξαπινης απωλεια και ου

µη γνως

12. στηχι νυν εν ταις επαοιδαις σου και τη

πολλη ϕαρµακεια σου α εµανχανες εκ νεοτη-

τος σου ει δυνηση ωφεληχηναι

13. κεκοπιακας εν ταις ϐουλαις σου στητωσαν

και σωσατωσαν σε οι αστρολογοι του ουρανου

οι ορωντες τους αστερας αναγγειλατωσαν σοι τι

µελλει επι σε ερςεσχαι

14. ιδου παντες ως ϕρυγανα επι πυρι κατα-

καησονται και ου µη εξελωνται την ψυςην αυ-

των εκ ϕλογος οτι εςεις ανχρακας πυρος καχι-

σαι επ αυτους
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15. ουτοι εσονται σοι ϐοηχεια εκοπιασας εν

τη µεταβολη σου εκ νεοτητος ανχρωπος καχ

εαυτον επλανηχη σοι δε ουκ εσται σωτηρια

Dostępne przekłady 48 Rozdziału
*O-iz48*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

48 ακουσατε ταυτα οικος ιακωβ οι κεκλη-

µενοι τω ονοµατι ισραηλ και οι εξ ιουδα εξε-

λχοντες οι οµνυοντες τω ονοµατι κυριου χεου

ισραηλ µιµνησκοµενοι ου µετα αληχειας ουδε

µετα δικαιοσυνης

2. και αντεςοµενοι τω ονοµατι της πολεως της

αγιας και επι τω χεω του ισραηλ αντιστηριζοµε-

νοι κυριος σαβαωχ ονοµα αυτω

3. τα προτερα ετι ανηγγειλα και εκ του στοµα-

τος µου εξηλχεν και ακουστον εγενετο εξαπινα

εποιησα και επηλχεν

4. γινωσκω εγω οτι σκληρος ει και νευρον

σιδηρουν ο τραςηλος σου και το µετωπον σου

ςαλκουν

5. και ανηγγειλα σοι παλαι πριν ελχειν επι σε

ακουστον σοι εποιησα µη ειπης οτι τα ειδωλα

µου εποιησαν και µη ειπης οτι τα γλυπτα και τα

ςωνευτα ενετειλατο µοι

6. ηκουσατε παντα και υµεις ουκ εγνωτε αλλα

και ακουστα σοι εποιησα τα καινα απο του νυν

α µελλει γινεσχαι και ουκ ειπας

7. νυν γινεται και ου παλαι και ου προτεραις

ηµεραις ηκουσας αυτα µη ειπης οτι ναι γινωσκω

αυτα

8. ουτε εγνως ουτε ηπιστω ουτε απ αρςης ηνο-

ιξα σου τα ωτα εγνων γαρ οτι αχετων αχετησεις

και ανοµος ετι εκ κοιλιας κληχηση

9. ενεκεν του εµου ονοµατος δειξω σοι τον χυ-

µον µου και τα ενδοξα µου επαξω επι σοι ινα

µη εξολεχρευσω σε

10. ιδου πεπρακα σε ους ενεκεν αργυριου εξε-

ιλαµην δε σε εκ καµινου πτωςειας

11. ενεκεν εµου ποιησω σοι οτι το εµον ονοµα

ϐεβηλουται και την δοξαν µου ετερω ου δωσω

12. ακουε µου ιακωβ και ισραηλ ον εγω καλω

εγω ειµι πρωτος και εγω ειµι εις τον αιωνα

13. και η ςειρ µου εχεµελιωσεν την γην και

η δεξια µου εστερεωσεν τον ουρανον καλεσω

αυτους και στησονται αµα

14. και συναςχησονται παντες και ακουσονται

τις αυτοις ανηγγειλεν ταυτα αγαπων σε εποιησα

το χεληµα σου επι ϐαβυλωνα του αραι σπερµα

ςαλδαιων

15. εγω ελαλησα εγω εκαλεσα ηγαγον αυτον

και ευοδωσα την οδον αυτου

16. προσαγαγετε προς µε και ακουσατε ταυτα

ουκ απ αρςης εν κρυφη ελαλησα ουδε εν τοπω

γης σκοτεινω ηνικα εγενετο εκει ηµην και νυν

κυριος απεσταλκεν µε και το πνευµα αυτου

17. ουτως λεγει κυριος ο ϱυσαµενος σε ο αγιος

ισραηλ εγω ειµι ο χεος σου δεδειςα σοι του ευ-

ϱειν σε την οδον εν η πορευση εν αυτη

18. και ει ηκουσας των εντολων µου εγενετο

αν ωσει ποταµος η ειρηνη σου και η δικαιοσυνη

σου ως κυµα χαλασσης

19. και εγενετο αν ως η αµµος το σπερµα σου

και τα εκγονα της κοιλιας σου ως ο ςους της γης

ουδε νυν ου µη εξολεχρευχης ουδε απολειται

το ονοµα σου ενωπιον µου

20. εξελχε εκ ϐαβυλωνος ϕευγων απο των

ςαλδαιων ϕωνην ευφροσυνης αναγγειλατε και

ακουστον γενεσχω τουτο απαγγειλατε εως

εσςατου της γης λεγετε ερρυσατο κυριος τον

δουλον αυτου ιακωβ

21. και εαν διψησωσιν δι ερηµου αξει αυτο-

υς υδωρ εκ πετρας εξαξει αυτοις σςισχησεται

πετρα και ϱυησεται υδωρ και πιεται ο λαος µου

22. ουκ εστιν ςαιρειν τοις ασεβεσιν λεγει κυ-

ϱιος

Dostępne przekłady 49 Rozdziału
*O-iz49*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

49 ακουσατε µου νησοι και προσεςετε εχνη

δια ςρονου πολλου στησεται λεγει κυριος εκ

κοιλιας µητρος µου εκαλεσεν το ονοµα µου

2. και εχηκεν το στοµα µου ωσει µαςαιραν

οξειαν και υπο την σκεπην της ςειρος αυτου

εκρυψεν µε εχηκεν µε ως ϐελος εκλεκτον και

εν τη ϕαρετρα αυτου εσκεπασεν µε

3. και ειπεν µοι δουλος µου ει συ ισραηλ και

εν σοι δοξασχησοµαι

4. και εγω ειπα κενως εκοπιασα και εις µα-

ταιον και εις ουδεν εδωκα την ισςυν µου δια
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τουτο η κρισις µου παρα κυριω και ο πονος µου

εναντιον του χεου µου

5. και νυν ουτως λεγει κυριος ο πλασας µε

εκ κοιλιας δουλον εαυτω του συναγαγειν τον

ιακωβ και ισραηλ προς αυτον συναςχησοµαι

και δοξασχησοµαι εναντιον κυριου και ο χεος

µου εσται µου ισςυς

6. και ειπεν µοι µεγα σοι εστιν του κληχηναι σε

παιδα µου του στησαι τας ϕυλας ιακωβ και την

διασποραν του ισραηλ επιστρεψαι ιδου τεχεικα

σε εις διαχηκην γενους εις ϕως εχνων του ειναι

σε εις σωτηριαν εως εσςατου της γης

7. ουτως λεγει κυριος ο ϱυσαµενος σε ο χε-

ος ισραηλ αγιασατε τον ϕαυλιζοντα την ψυςην

αυτου τον ϐδελυσσοµενον υπο των εχνων των

δουλων των αρςοντων ϐασιλεις οψονται αυτον

και αναστησονται αρςοντες και προσκυνησο-

υσιν αυτω ενεκεν κυριου οτι πιστος εστιν ο αγιος

ισραηλ και εξελεξαµην σε

8. ουτως λεγει κυριος καιρω δεκτω επηκουσα

σου και εν ηµερα σωτηριας εβοηχησα σοι και

εδωκα σε εις διαχηκην εχνων του καταστησαι

την γην και κληρονοµησαι κληρονοµιαν ερη-

µου

9. λεγοντα τοις εν δεσµοις εξελχατε και τοις

εν τω σκοτει ανακαλυφχηναι και εν πασαις ταις

οδοις αυτων ϐοσκηχησονται και εν πασαις ταις

τριβοις η νοµη αυτων

10. ου πεινασουσιν ουδε διψησουσιν ουδε πα-

ταξει αυτους καυσων ουδε ο ηλιος αλλα ο

ελεων αυτους παρακαλεσει και δια πηγων υδα-

των αξει αυτους

11. και χησω παν ορος εις οδον και πασαν

τριβον εις ϐοσκηµα αυτοις

12. ιδου ουτοι πορρωχεν ερςονται ουτοι απο

ϐορρα και ουτοι απο χαλασσης αλλοι δε εκ

γης περσων

13. ευφραινεσχε ουρανοι και αγαλλιασχω η

γη ϱηξατωσαν τα ορη ευφροσυνην και οι ϐουνοι

δικαιοσυνην οτι ηλεησεν ο χεος τον λαον αυτου

και τους ταπεινους του λαου αυτου παρεκαλε-

σεν

14. ειπεν δε σιων εγκατελιπεν µε κυριος και

ο κυριος επελαχετο µου

15. µη επιλησεται γυνη του παιδιου αυτης του

µη ελεησαι τα εκγονα της κοιλιας αυτης ει δε

και επιλαχοιτο ταυτα γυνη αλλ εγω ουκ επιλη-

σοµαι σου ειπεν κυριος

16. ιδου επι των ςειρων µου εζωγραφησα σου

τα τειςη και ενωπιον µου ει δια παντος

17. και ταςυ οικοδοµηχηση υφ ων καχηρεχης

και οι ερηµωσαντες σε εκ σου εξελευσονται

18. αρον κυκλω τους οφχαλµους σου και ιδε

παντας ιδου συνηςχησαν και ηλχοσαν προς σε

Ϲω εγω λεγει κυριος οτι παντας αυτους ενδυση

και περιχηση αυτους ως κοσµον νυµφης

19. οτι τα ερηµα σου και τα διεφχαρµενα και

τα πεπτωκοτα νυν στενοςωρησει απο των κατο-

ικουντων και µακρυνχησονται απο σου οι κα-

ταπινοντες σε

20. ερουσιν γαρ εις τα ωτα σου οι υιοι σου ους

απολωλεκας στενος µοι ο τοπος ποιησον µοι

τοπον ινα κατοικησω

21. και ερεις εν τη καρδια σου τις εγεννησεν

µοι τουτους εγω δε ατεκνος και ςηρα τουτους

δε τις εξεχρεψεν µοι εγω δε κατελειφχην µονη

ουτοι δε µοι που ησαν

22. ουτως λεγει κυριος ιδου αιρω εις τα εχνη

την ςειρα µου και εις τας νησους αρω συσσηµον

µου και αξουσιν τους υιους σου εν κολπω τας

δε χυγατερας σου επ ωµων αρουσιν

23. και εσονται ϐασιλεις τιχηνοι σου αι δε αρ-

ςουσαι τροφοι σου επι προσωπον της γης προ-

σκυνησουσιν σοι και τον ςουν των ποδων σου

λειξουσιν και γνωση οτι εγω κυριος και ουκ

αισςυνχηση

24. µη ληµψεται τις παρα γιγαντος σκυλα και

εαν αιςµαλωτευση τις αδικως σωχησεται

25. ουτως λεγει κυριος εαν τις αιςµαλωτευση

γιγαντα ληµψεται σκυλα λαµβανων δε παρα

ισςυοντος σωχησεται εγω δε την κρισιν σου

κρινω και εγω τους υιους σου ϱυσοµαι

26. και ϕαγονται οι χλιψαντες σε τας σαρ-

κας αυτων και πιονται ως οινον νεον το αιµα

αυτων και µεχυσχησονται και αισχανχησεται

πασα σαρξ οτι εγω κυριος ο ϱυσαµενος σε και

αντιλαµβανοµενος ισςυος ιακωβ

Dostępne przekłady 50 Rozdziału
*O-iz50*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

50 ουτως λεγει κυριος ποιον το ϐιβλιον του

αποστασιου της µητρος υµων ω εξαπεστειλα
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αυτην η τινι υποςρεω πεπρακα υµας ιδου τα-

ις αµαρτιαις υµων επραχητε και ταις ανοµιαις

υµων εξαπεστειλα την µητερα υµων

2. τι οτι ηλχον και ουκ ην ανχρωπος εκαλεσα

και ουκ ην ο υπακουων µη ουκ ισςυει η ςειρ

µου του ϱυσασχαι η ουκ ισςυω του εξελεσχαι

ιδου τη απειλη µου εξερηµωσω την χαλασσαν

και χησω ποταµους ερηµους και ξηρανχησον-

ται οι ιςχυες αυτων απο του µη ειναι υδωρ και

αποχανουνται εν διψει

3. και ενδυσω τον ουρανον σκοτος και χησω

ως σακκον το περιβολαιον αυτου

4. κυριος διδωσιν µοι γλωσσαν παιδειας του

γνωναι εν καιρω ηνικα δει ειπειν λογον εχηκεν

µοι πρωι προσεχηκεν µοι ωτιον ακουειν

5. και η παιδεια κυριου ανοιγει µου τα ωτα

εγω δε ουκ απειχω ουδε αντιλεγω

6. τον νωτον µου δεδωκα εις µαστιγας τας δε

σιαγονας µου εις ϱαπισµατα το δε προσωπον

µου ουκ απεστρεψα απο αισςυνης εµπτυσµατων

7. και κυριος ϐοηχος µου εγενηχη δια τουτο

ουκ ενετραπην αλλα εχηκα το προσωπον µου

ως στερεαν πετραν και εγνων οτι ου µη αισςυ-

νχω

8. οτι εγγιζει ο δικαιωσας µε τις ο κρινοµενος

µοι αντιστητω µοι αµα και τις ο κρινοµενος µοι

εγγισατω µοι

9. ιδου κυριος ϐοηχει µοι τις κακωσει µε ιδου

παντες υµεις ως ιµατιον παλαιωχησεσχε και ως

σης καταφαγεται υµας

10. τις εν υµιν ο ϕοβουµενος τον κυριον ακο-

υσατω της ϕωνης του παιδος αυτου οι πορευ-

οµενοι εν σκοτει ουκ εστιν αυτοις ϕως πεποιχα-

τε επι τω ονοµατι κυριου και αντιστηρισασχε επι

τω χεω

11. ιδου παντες υµεις πυρ καιετε και κατισςυ-

ετε ϕλογα πορευεσχε τω ϕωτι του πυρος υµων

και τη ϕλογι η εξεκαυσατε δι εµε εγενετο ταυτα

υµιν εν λυπη κοιµηχησεσχε

Dostępne przekłady 51 Rozdziału
*O-iz51*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

51 ακουσατε µου οι διωκοντες το δικαιον

και Ϲητουντες τον κυριον εµβλεψατε εις την στε-

ϱεαν πετραν ην ελατοµησατε και εις τον ϐοχυ-

νον του λακκου ον ωρυξατε

2. εµβλεψατε εις αβρααµ τον πατερα υµων και

εις σαρραν την ωδινουσαν υµας οτι εις ην και

εκαλεσα αυτον και ευλογησα αυτον και ηγα-

πησα αυτον και επληχυνα αυτον

3. και σε νυν παρακαλεσω σιων και παρεκα-

λεσα παντα τα ερηµα αυτης και χησω τα ερηµα

αυτης ως παραδεισον κυριου ευφροσυνην και

αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη εξοµολογησιν

και ϕωνην αινεσεως

4. ακουσατε µου ακουσατε λαος µου και οι ϐα-

σιλεις προς µε ενωτισασχε οτι νοµος παρ εµου

εξελευσεται και η κρισις µου εις ϕως εχνων

5. εγγιζει ταςυ η δικαιοσυνη µου και εξελευσε-

ται ως ϕως το σωτηριον µου και εις τον ϐραςιονα

µου εχνη ελπιουσιν εµε νησοι υποµενουσιν και

εις τον ϐραςιονα µου ελπιουσιν

6. αρατε εις τον ουρανον τους οφχαλµους

υµων και εµβλεψατε εις την γην κατω οτι ο

ουρανος ως καπνος εστερεωχη η δε γη ως ιµα-

τιον παλαιωχησεται οι δε κατοικουντες την γην

ωσπερ ταυτα αποχανουνται το δε σωτηριον µου

εις τον αιωνα εσται η δε δικαιοσυνη µου ου µη

εκλιπη

7. ακουσατε µου οι ειδοτες κρισιν λαος µου

ου ο νοµος µου εν τη καρδια υµων µη ϕοβεισχε

ονειδισµον ανχρωπων και τω ϕαυλισµω αυτων

µη ηττασχε

8. ωσπερ γαρ ιµατιον ϐρωχησεται υπο ςρονου

και ως ερια ϐρωχησεται υπο σητος η δε δικα-

ιοσυνη µου εις τον αιωνα εσται το δε σωτηριον

µου εις γενεας γενεων

9. εξεγειρου εξεγειρου ιερουσαληµ και ενδυ-

σαι την ισςυν του ϐραςιονος σου εξεγειρου ως

εν αρςη ηµερας ως γενεα αιωνος ου συ ει

10. η ερηµουσα χαλασσαν υδωρ αβυσσου

πληχος η χεισα τα ϐαχη της χαλασσης οδον

διαβασεως ϱυοµενοις

11. και λελυτρωµενοις υπο γαρ κυριου απο-

στραφησονται και ηξουσιν εις σιων µετ ευφρο-

συνης και αγαλλιαµατος αιωνιου επι γαρ της

κεφαλης αυτων αγαλλιασις και αινεσις και ευ-

ϕροσυνη καταληµψεται αυτους απεδρα οδυνη

και λυπη και στεναγµος

12. εγω ειµι εγω ειµι ο παρακαλων σε γνωχι τι-

να ευλαβηχεισα εφοβηχης απο ανχρωπου χνη-

του και απο υιου ανχρωπου οι ωσει ςορτος εξη-

ϱανχησαν
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13. και επελαχου χεον τον ποιησαντα σε τον

ποιησαντα τον ουρανον και χεµελιωσαντα την

γην και εφοβου αει πασας τας ηµερας το προ-

σωπον του χυµου του χλιβοντος σε ον τροπον

γαρ εβουλευσατο του αραι σε και νυν που ο

χυµος του χλιβοντος σε

14. εν γαρ τω σωζεσχαι σε ου στησεται ουδε

ςρονιει

15. οτι εγω ο χεος σου ο ταρασσων την χαλασ-

σαν και ηςων τα κυµατα αυτης κυριος σαβαωχ

ονοµα µοι

16. χησω τους λογους µου εις το στοµα σου

και υπο την σκιαν της ςειρος µου σκεπασω σε

εν η εστησα τον ουρανον και εχεµελιωσα την

γην και ερει σιων λαος µου ει συ

17. εξεγειρου εξεγειρου αναστηχι ιερουσαληµ

η πιουσα το ποτηριον του χυµου εκ ςειρος κυ-

ϱιου το ποτηριον γαρ της πτωσεως το κονδυ του

χυµου εξεπιες και εξεκενωσας

18. και ουκ ην ο παρακαλων σε απο παντων

των τεκνων σου ων ετεκες και ουκ ην ο αντιλαµ-

ϐανοµενος της ςειρος σου ουδε απο παντων των

υιων σου ων υψωσας

19. δυο ταυτα αντικειµενα σοι τις σοι συλλυ-

πηχησεται πτωµα και συντριµµα λιµος και µα-

ςαιρα τις σε παρακαλεσει

20. οι υιοι σου οι απορουµενοι οι καχευδοντες

επ ακρου πασης εξοδου ως σευτλιον ηµιεφχον

οι πληρεις χυµου κυριου εκλελυµενοι δια κυ-

ϱιου του χεου

21. δια τουτο ακουε τεταπεινωµενη και µεχυ-

ουσα ουκ απο οινου

22. ουτως λεγει κυριος ο χεος ο κρινων τον

λαον αυτου ιδου ειληφα εκ της ςειρος σου το

ποτηριον της πτωσεως το κονδυ του χυµου και

ου προσχηση ετι πιειν αυτο

23. και εµβαλω αυτο εις τας ςειρας των αδικη-

σαντων σε και των ταπεινωσαντων σε οι ειπαν

τη ψυςη σου κυψον ινα παρελχωµεν και εχη-

κας ισα τη γη τα µεταφρενα σου εξω τοις παρα-

πορευοµενοις

Dostępne przekłady 52 Rozdziału
*O-iz52*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

52 εξεγειρου εξεγειρου σιων ενδυσαι την

ισςυν σου σιων και ενδυσαι την δοξαν σου ιε-

ϱουσαληµ πολις η αγια ουκετι προστεχησεται

διελχειν δια σου απεριτµητος και ακαχαρτος

2. εκτιναξαι τον ςουν και αναστηχι καχισον

ιερουσαληµ εκδυσαι τον δεσµον του τραςηλου

σου η αιςµαλωτος χυγατηρ σιων

3. οτι ταδε λεγει κυριος δωρεαν επραχητε και

ου µετα αργυριου λυτρωχησεσχε

4. ουτως λεγει κυριος εις αιγυπτον κατεβη ο

λαος µου το προτερον παροικησαι εκει και εις

ασσυριους ϐια ηςχησαν

5. και νυν τι ωδε εστε ταδε λεγει κυριος οτι

εληµφχη ο λαος µου δωρεαν χαυµαζετε και

ολολυζετε ταδε λεγει κυριος δι υµας δια παντος

το ονοµα µου ϐλασφηµειται εν τοις εχνεσιν

6. δια τουτο γνωσεται ο λαος µου το ονοµα µου

εν τη ηµερα εκεινη οτι εγω ειµι αυτος ο λαλων

παρειµι

7. ως ωρα επι των ορεων ως ποδες ευαγγε-

λιζοµενου ακοην ειρηνης ως ευαγγελιζοµενος

αγαχα οτι ακουστην ποιησω την σωτηριαν σου

λεγων σιων ϐασιλευσει σου ο χεος

8. οτι ϕωνη των ϕυλασσοντων σε υψωχη και

τη ϕωνη αµα ευφρανχησονται οτι οφχαλµοι

προς οφχαλµους οψονται ηνικα αν ελεηση κυ-

ϱιος την σιων

9. ϱηξατω ευφροσυνην αµα τα ερηµα ιερο-

υσαληµ οτι ηλεησεν κυριος αυτην και ερρυσατο

ιερουσαληµ

10. και αποκαλυψει κυριος τον ϐραςιονα αυ-

του τον αγιον ενωπιον παντων των εχνων και

οψονται παντα τα ακρα της γης την σωτηριαν

την παρα του χεου

11. αποστητε αποστητε εξελχατε εκειχεν και

ακαχαρτου µη απτεσχε εξελχατε εκ µεσου αυ-

της αφορισχητε οι ϕεροντες τα σκευη κυριου

12. οτι ου µετα ταραςης εξελευσεσχε ουδε

ϕυγη πορευσεσχε πορευσεται γαρ προτερος

υµων κυριος και ο επισυναγων υµας κυριος ο

χεος ισραηλ

13. ιδου συνησει ο παις µου και υψωχησεται

και δοξασχησεται σφοδρα

14. ον τροπον εκστησονται επι σε πολλοι

ουτως αδοξησει απο ανχρωπων το ειδος σου και

η δοξα σου απο των ανχρωπων

15. ουτως χαυµασονται εχνη πολλα επ αυτω

και συνεξουσιν ϐασιλεις το στοµα αυτων οτι οις
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ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ

ακηκοασιν συνησουσιν

Dostępne przekłady 53 Rozdziału
*O-iz53*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

53 κυριε τις επιστευσεν τη ακοη ηµων και

ο ϐραςιων κυριου τινι απεκαλυφχη

2. ανηγγειλαµεν εναντιον αυτου ως παιδιον

ως ϱιζα εν γη διψωση ουκ εστιν ειδος αυτω ουδε

δοξα και ειδοµεν αυτον και ουκ ειςεν ειδος ουδε

καλλος

3. αλλα το ειδος αυτου ατιµον εκλειπον πα-

ϱα παντας ανχρωπους ανχρωπος εν πληγη ων

και ειδως ϕερειν µαλακιαν οτι απεστραπται το

προσωπον αυτου ητιµασχη και ουκ ελογισχη

4. ουτος τας αµαρτιας ηµων ϕερει και περι

ηµων οδυναται και ηµεις ελογισαµεχα αυτον

ειναι εν πονω και εν πληγη και εν κακωσει

5. αυτος δε ετραυµατισχη δια τας ανοµιας

ηµων και µεµαλακισται δια τας αµαρτιας ηµων

παιδεια ειρηνης ηµων επ αυτον τω µωλωπι αυ-

του ηµεις ιαχηµεν

6. παντες ως προβατα επλανηχηµεν ανχρω-

πος τη οδω αυτου επλανηχη και κυριος παρε-

δωκεν αυτον ταις αµαρτιαις ηµων

7. και αυτος δια το κεκακωσχαι ουκ ανοιγει

το στοµα ως προβατον επι σφαγην ηςχη και

ως αµνος εναντιον του κειροντος αυτον αφωνος

ουτως ουκ ανοιγει το στοµα αυτου

8. εν τη ταπεινωσει η κρισις αυτου ηρχη την

γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρεται απο της

γης η Ϲωη αυτου απο των ανοµιων του λαου µου

ηςχη εις χανατον

9. και δωσω τους πονηρους αντι της ταφης αυ-

του και τους πλουσιους αντι του χανατου αυτου

οτι ανοµιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεχη δολος εν

τω στοµατι αυτου

10. και κυριος ϐουλεται καχαρισαι αυτον της

πληγης εαν δωτε περι αµαρτιας η ψυςη υµων

οψεται σπερµα µακροβιον και ϐουλεται κυριος

αφελειν

11. απο του πονου της ψυςης αυτου δειξαι

αυτω ϕως και πλασαι τη συνεσει δικαιωσαι δι-

καιον ευ δουλευοντα πολλοις και τας αµαρτιας

αυτων αυτος ανοισει

12. δια τουτο αυτος κληρονοµησει πολλους

και των ισςυρων µεριει σκυλα ανχ ων παρεδο-

χη εις χανατον η ψυςη αυτου και εν τοις ανοµο-

ις ελογισχη και αυτος αµαρτιας πολλων ανη-

νεγκεν και δια τας αµαρτιας αυτων παρεδοχη
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54 ευφρανχητι στειρα η ου τικτουσα ϱηξον

και ϐοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα

της ερηµου µαλλον η της εςουσης τον ανδρα

ειπεν γαρ κυριος

2. πλατυνον τον τοπον της σκηνης σου και

των αυλαιων σου πηξον µη ϕειση µακρυνον τα

σςοινισµατα σου και τους πασσαλους σου κατι-

σςυσον

3. ετι εις τα δεξια και εις τα αριστερα εκπετα-

σον και το σπερµα σου εχνη κληρονοµησει και

πολεις ηρηµωµενας κατοικιεις

4. µη ϕοβου οτι κατησςυνχης µηδε εντραπης

οτι ωνειδισχης οτι αισςυνην αιωνιον επιληση

και ονειδος της ςηρειας σου ου µη µνησχηση

5. οτι κυριος ο ποιων σε κυριος σαβαωχ ονοµα

αυτω και ο ϱυσαµενος σε αυτος χεος ισραηλ

παση τη γη κληχησεται

6. ους ως γυναικα καταλελειµµενην και ολι-

γοψυςον κεκληκεν σε κυριος ουδ ως γυναικα

εκ νεοτητος µεµισηµενην ειπεν ο χεος σου

7. ςρονον µικρον κατελιπον σε και µετα ελε-

ους µεγαλου ελεησω σε

8. εν χυµω µικρω απεστρεψα το προσωπον

µου απο σου και εν ελεει αιωνιω ελεησω σε

ειπεν ο ϱυσαµενος σε κυριος

9. απο του υδατος του επι νωε τουτο µοι εστιν

καχοτι ωµοσα αυτω εν τω ςρονω εκεινω τη γη

µη χυµωχησεσχαι επι σοι ετι µηδε εν απειλη

σου

10. τα ορη µεταστησεσχαι ουδε οι ϐουνοι σου

µετακινηχησονται ουτως ουδε το παρ εµου σοι

ελεος εκλειψει ουδε η διαχηκη της ειρηνης σου

ου µη µεταστη ειπεν γαρ κυριος ιλεως σοι

11. ταπεινη και ακαταστατος ου παρεκληχης

ιδου εγω ετοιµαζω σοι ανχρακα τον λιχον σου

και τα χεµελια σου σαπφειρον
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12. και χησω τας επαλξεις σου ιασπιν και τας

πυλας σου λιχους κρυσταλλου και τον περιβο-

λον σου λιχους εκλεκτους

13. και παντας τους υιους σου διδακτους χεου

και εν πολλη ειρηνη τα τεκνα σου

14. και εν δικαιοσυνη οικοδοµηχηση απεςου

απο αδικου και ου ϕοβηχηση και τροµος ουκ

εγγιει σοι

15. ιδου προσηλυτοι προσελευσονται σοι δι

εµου και επι σε καταφευξονται

16. ιδου εγω κτιζω σε ους ως ςαλκευς ϕυσων

ανχρακας και εκφερων σκευος εις εργον εγω

δε εκτισα σε ουκ εις απωλειαν ϕχειραι

17. παν σκευος ϕχαρτον επι σε ουκ ευοδωσω

και πασα ϕωνη αναστησεται επι σε εις κρισιν

παντας αυτους ηττησεις οι δε ενοςοι σου εσονται

εν αυτη εστιν κληρονοµια τοις χεραπευουσιν

κυριον και υµεις εσεσχε µοι δικαιοι λεγει κυ-

ϱιος
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55 οι διψωντες πορευεσχε εφ υδωρ και οσοι

µη εςετε αργυριον ϐαδισαντες αγορασατε και

πιετε ανευ αργυριου και τιµης οινου και στεαρ

2. ινα τι τιµασχε αργυριου και τον µοςχον

υµων ουκ εις πλησµονην ακουσατε µου και ϕα-

γεσχε αγαχα και εντρυφησει εν αγαχοις η ψυςη

υµων

3. προσεςετε τοις ωτιοις υµων και επακολο-

υχησατε ταις οδοις µου επακουσατε µου και

Ϲησεται εν αγαχοις η ψυςη υµων και διαχησο-

µαι υµιν διαχηκην αιωνιον τα οσια δαυιδ τα

πιστα

4. ιδου µαρτυριον εν εχνεσιν δεδωκα αυτον

αρςοντα και προστασσοντα εχνεσιν

5. εχνη α ουκ ηδεισαν σε επικαλεσονται σε

και λαοι οι ουκ επιστανται σε επι σε καταφευ-

ξονται ενεκεν του χεου σου του αγιου ισραηλ

οτι εδοξασεν σε

6. Ϲητησατε τον χεον και εν τω ευρισκειν αυτον

επικαλεσασχε ηνικα δ αν εγγιζη υµιν

7. απολιπετω ο ασεβης τας οδους αυτου και

ανηρ ανοµος τας ϐουλας αυτου και επιστρα-

ϕητω επι κυριον και ελεηχησεται οτι επι πολυ

αφησει τας αµαρτιας υµων

8. ου γαρ εισιν αι ϐουλαι µου ωσπερ αι ϐουλαι

υµων ουδε ωσπερ αι οδοι υµων αι οδοι µου λεγει

κυριος

9. αλλ ως απεςει ο ουρανος απο της γης ουτως

απεςει η οδος µου απο των οδων υµων και τα

διανοηµατα υµων απο της διανοιας µου

10. ως γαρ εαν καταβη υετος η ςιων εκ του

ουρανου και ου µη αποστραφη εως αν µεχυση

την γην και εκτεκη και εκβλαστηση και δω

σπερµα τω σπειροντι και αρτον εις ϐρωσιν

11. ουτως εσται το ϱηµα µου ο εαν εξελχη εκ

του στοµατος µου ου µη αποστραφη εως αν συν-

τελεσχη οσα ηχελησα και ευοδωσω τας οδους

σου και τα ενταλµατα µου

12. εν γαρ ευφροσυνη εξελευσεσχε και εν ςα-

ϱα διδαςχησεσχε τα γαρ ορη και οι ϐουνοι εξα-

λουνται προσδεςοµενοι υµας εν ςαρα και παντα

τα ξυλα του αγρου επικροτησει τοις κλαδοις

13. και αντι της στοιβης αναβησεται κυπαρισ-

σος αντι δε της κονυζης αναβησεται µυρσινη

και εσται κυριος εις ονοµα και εις σηµειον αιω-

νιον και ουκ εκλειψει
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56 ταδε λεγει κυριος ϕυλασσεσχε κρισιν

ποιησατε δικαιοσυνην ηγγισεν γαρ το σωτηριον

µου παραγινεσχαι και το ελεος µου αποκαλυ-

ϕχηναι

2. µακαριος ανηρ ο ποιων ταυτα και ανχρω-

πος ο αντεςοµενος αυτων και ϕυλασσων τα

σαββατα µη ϐεβηλουν και διατηρων τας ςειρας

αυτου µη ποιειν αδικηµα

3. µη λεγετω ο αλλογενης ο προσκειµενος

προς κυριον αφοριει µε αρα κυριος απο του

λαου αυτου και µη λεγετω ο ευνουςος οτι εγω

ειµι ξυλον ξηρον

4. ταδε λεγει κυριος τοις ευνουςοις οσοι αν

ϕυλαξωνται τα σαββατα µου και εκλεξωνται α

εγω χελω και αντεςωνται της διαχηκης µου

5. δωσω αυτοις εν τω οικω µου και εν τω τε-

ιςει µου τοπον ονοµαστον κρειττω υιων και χυ-

γατερων ονοµα αιωνιον δωσω αυτοις και ουκ

εκλειψει
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6. και τοις αλλογενεσι τοις προσκειµενοις κυ-

ϱιω δουλευειν αυτω και αγαπαν το ονοµα κυ-

ϱιου του ειναι αυτω εις δουλους και δουλας και

παντας τους ϕυλασσοµενους τα σαββατα µου

µη ϐεβηλουν και αντεςοµενους της διαχηκης

µου

7. εισαξω αυτους εις το ορος το αγιον µου και

ευφρανω αυτους εν τω οικω της προσευςης µου

τα ολοκαυτωµατα αυτων και αι χυσιαι αυτων

εσονται δεκται επι του χυσιαστηριου µου ο γαρ

οικος µου οικος προσευςης κληχησεται πασιν

τοις εχνεσιν

8. ειπεν κυριος ο συναγων τους διεσπαρµενο-

υς ισραηλ οτι συναξω επ αυτον συναγωγην

9. παντα τα χηρια τα αγρια δευτε ϕαγετε παν-

τα τα χηρια του δρυµου

10. ιδετε οτι παντες εκτετυφλωνται ουκ εγνω-

σαν ϕρονησαι παντες κυνες ενεοι ου δυνησον-

ται υλακτειν ενυπνιαζοµενοι κοιτην ϕιλουντες

νυσταξαι

11. και οι κυνες αναιδεις τη ψυςη ουκ ειδοτες

πλησµονην και εισιν πονηροι ουκ ειδοτες συνε-

σιν παντες εν ταις οδοις αυτων εξηκολουχησαν

εκαστος κατα το εαυτου
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57 ιδετε ως ο δικαιος απωλετο και ουδεις

εκδεςεται τη καρδια και ανδρες δικαιοι αιρον-

ται και ουδεις κατανοει απο γαρ προσωπου αδι-

κιας ηρται ο δικαιος

2. εσται εν ειρηνη η ταφη αυτου ηρται εκ του

µεσου

3. υµεις δε προσαγαγετε ωδε υιοι ανοµοι σπερ-

µα µοιςων και πορνης

4. εν τινι ενετρυφησατε και επι τινα ηνοιξα-

τε το στοµα υµων και επι τινα εςαλασατε την

γλωσσαν υµων ους υµεις εστε τεκνα απωλειας

σπερµα ανοµον

5. οι παρακαλουντες επι τα ειδωλα υπο δεν-

δρα δασεα σφαζοντες τα τεκνα αυτων εν ταις

ϕαραγξιν ανα µεσον των πετρων

6. εκεινη σου η µερις ουτος σου ο κληρος κα-

κεινοις εξεςεας σπονδας κακεινοις ανηνεγκας

χυσιας επι τουτοις ουν ουκ οργισχησοµαι

7. επ ορος υψηλον και µετεωρον εκει σου η

κοιτη κακει ανεβιβασας χυσιας

8. και οπισω των σταχµων της χυρας σου εχη-

κας µνηµοσυνα σου ωου οτι εαν απ εµου απο-

στης πλειον τι εξεις ηγαπησας τους κοιµωµενο-

υς µετα σου

9. και επληχυνας την πορνειαν σου µετ αυτων

και πολλους εποιησας τους µακραν απο σου

και απεστειλας πρεσβεις υπερ τα ορια σου και

απεστρεψας και εταπεινωχης εως αδου

10. ταις πολυοδιαις σου εκοπιασας και ουκ

ειπας παυσοµαι ενισςυουσα οτι επραξας ταυτα

δια τουτο ου κατεδεηχης µου

11. συ τινα ευλαβηχεισα εφοβηχης και εψ-

ευσω µε και ουκ εµνησχης µου ουδε ελαβες µε

εις την διανοιαν ουδε εις την καρδιαν σου καγω

σε ιδων παρορω και εµε ουκ εφοβηχης

12. καγω απαγγελω την δικαιοσυνην µου και

τα κακα σου α ουκ ωφελησουσιν σε

13. οταν αναβοησης εξελεσχωσαν σε εν τη

χλιψει σου τουτους γαρ παντας ανεµος ληµψ-

εται και αποισει καταιγις οι δε αντεςοµενοι µου

κτησονται γην και κληρονοµησουσιν το ορος το

αγιον µου

14. και ερουσιν καχαρισατε απο προσωπου

αυτου οδους και αρατε σκωλα απο της οδου

του λαου µου

15. ταδε λεγει κυριος ο υψιστος ο εν υψηλο-

ις κατοικων τον αιωνα αγιος εν αγιοις ονοµα

αυτω κυριος υψιστος εν αγιοις αναπαυοµενος

και ολιγοψυςοις διδους µακροχυµιαν και διδο-

υς Ϲωην τοις συντετριµµενοις την καρδιαν

16. ουκ εις τον αιωνα εκδικησω υµας ουδε

δια παντος οργισχησοµαι υµιν πνευµα γαρ παρ

εµου εξελευσεται και πνοην πασαν εγω εποιησα

17. δι αµαρτιαν ϐραςυ τι ελυπησα αυτον και

επαταξα αυτον και απεστρεψα το προσωπον

µου απ αυτου και ελυπηχη και επορευχη στυ-

γνος εν ταις οδοις αυτου

18. τας οδους αυτου εωρακα και ιασαµην αυ-

τον και παρεκαλεσα αυτον και εδωκα αυτω πα-

ϱακλησιν αληχινην

19. ειρηνην επ ειρηνην τοις µακραν και τοις

εγγυς ουσιν και ειπεν κυριος ιασοµαι αυτους

20. οι δε αδικοι ουτως κλυδωνισχησονται και

αναπαυσασχαι ου δυνησονται
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21. ουκ εστιν ςαιρειν τοις ασεβεσιν ειπεν κυ-

ϱιος ο χεος
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58 αναβοησον εν ισςυι και µη ϕειση ως

σαλπιγγα υψωσον την ϕωνην σου και αναγγε-

ιλον τω λαω µου τα αµαρτηµατα αυτων και τω

οικω ιακωβ τας ανοµιας αυτων

2. εµε ηµεραν εξ ηµερας Ϲητουσιν και γνω-

ναι µου τας οδους επιχυµουσιν ως λαος δικα-

ιοσυνην πεποιηκως και κρισιν χεου αυτου µη

εγκαταλελοιπως αιτουσιν µε νυν κρισιν δικα-

ιαν και εγγιζειν χεω επιχυµουσιν

3. λεγοντες τι οτι ενηστευσαµεν και ουκ ειδες

εταπεινωσαµεν τας ψυςας ηµων και ουκ εγνως

εν γαρ ταις ηµεραις των νηστειων υµων ευρι-

σκετε τα χεληµατα υµων και παντας τους υπο-

ςειριους υµων υπονυσσετε

4. ει εις κρισεις και µαςας νηστευετε και τυπ-

τετε πυγµαις ταπεινον ινα τι µοι νηστευετε ως

σηµερον ακουσχηναι εν κραυγη την ϕωνην

υµων

5. ου ταυτην την νηστειαν εξελεξαµην και ηµε-

ϱαν ταπεινουν ανχρωπον την ψυςην αυτου ουδ

αν καµψης ως κρικον τον τραςηλον σου και

σακκον και σποδον υποστρωση ουδ ουτως κα-

λεσετε νηστειαν δεκτην

6. ουςι τοιαυτην νηστειαν εγω εξελεξαµην λε-

γει κυριος αλλα λυε παντα συνδεσµον αδι-

κιας διαλυε στραγγαλιας ϐιαιων συναλλαγµα-

των αποστελλε τεχραυσµενους εν αφεσει και

πασαν συγγραφην αδικον διασπα

7. διαχρυπτε πεινωντι τον αρτον σου και πτω-

ςους αστεγους εισαγε εις τον οικον σου εαν ιδης

γυµνον περιβαλε και απο των οικειων του σπερ-

µατος σου ους υπεροψη

8. τοτε ϱαγησεται προιµον το ϕως σου και τα

ιαµατα σου ταςυ ανατελει και προπορευσεται

εµπροσχεν σου η δικαιοσυνη σου και η δοξα

του χεου περιστελει σε

9. τοτε ϐοηση και ο χεος εισακουσεται σου ετι

λαλουντος σου ερει ιδου παρειµι εαν αφελης

απο σου συνδεσµον και ςειροτονιαν και ϱηµα

γογγυσµου

10. και δως πεινωντι τον αρτον εκ ψυςης σου

και ψυςην τεταπεινωµενην εµπλησης τοτε ανα-

τελει εν τω σκοτει το ϕως σου και το σκοτος σου

ως µεσηµβρια

11. και εσται ο χεος σου µετα σου δια παντος

και εµπλησχηση καχαπερ επιχυµει η ψυςη σου

και τα οστα σου πιανχησεται και εση ως κηπος

µεχυων και ως πηγη ην µη εξελιπεν υδωρ και

τα οστα σου ως ϐοτανη ανατελει και πιανχησε-

ται και κληρονοµησουσι γενεας γενεων

12. και οικοδοµηχησονται σου αι ερηµοι αιω-

νιοι και εσται σου τα χεµελια αιωνια γενεων

γενεαις και κληχηση οικοδοµος ϕραγµων και

τους τριβους τους ανα µεσον παυσεις

13. εαν αποστρεψης τον ποδα σου απο των

σαββατων του µη ποιειν τα χεληµατα σου εν τη

ηµερα τη αγια και καλεσεις τα σαββατα τρυ-

ϕερα αγια τω χεω σου ουκ αρεις τον ποδα σου

επ εργω ουδε λαλησεις λογον εν οργη εκ του

στοµατος σου

14. και εση πεποιχως επι κυριον και αναβι-

ϐασει σε επι τα αγαχα της γης και ψωµιει σε

την κληρονοµιαν ιακωβ του πατρος σου το γαρ

στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα
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59 µη ουκ ισςυει η ςειρ κυριου του σωσαι η

εβαρυνεν το ους αυτου του µη εισακουσαι

2. αλλα τα αµαρτηµατα υµων διιστωσιν ανα

µεσον υµων και του χεου και δια τας αµαρτιας

υµων απεστρεψεν το προσωπον αυτου αφ υµων

του µη ελεησαι

3. αι γαρ ςειρες υµων µεµολυµµεναι αιµατι

και οι δακτυλοι υµων εν αµαρτιαις τα δε ςειλη

υµων ελαλησεν ανοµιαν και η γλωσσα υµων

αδικιαν µελετα

4. ουδεις λαλει δικαια ουδε εστιν κρισις αλ-

ηχινη πεποιχασιν επι µαταιοις και λαλουσιν κε-

να οτι κυουσιν πονον και τικτουσιν ανοµιαν

5. ωα ασπιδων ερρηξαν και ιστον αραςνης

υφαινουσιν και ο µελλων των ωων αυτων ϕα-

γειν συντριψας ουριον ευρεν και εν αυτω ϐασι-

λισκος
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6. ο ιστος αυτων ουκ εσται εις ιµατιον ουδε

µη περιβαλωνται απο των εργων αυτων τα γαρ

εργα αυτων εργα ανοµιας

7. οι δε ποδες αυτων επι πονηριαν τρεςουσιν

ταςινοι εκςεαι αιµα και οι διαλογισµοι αυτων

διαλογισµοι αφρονων συντριµµα και ταλαιπω-

ϱια εν ταις οδοις αυτων

8. και οδον ειρηνης ουκ οιδασιν και ουκ εστιν

κρισις εν ταις οδοις αυτων αι γαρ τριβοι αυτων

διεστραµµεναι ας διοδευουσιν και ουκ οιδασιν

ειρηνην

9. δια τουτο απεστη η κρισις απ αυτων και ου

µη καταλαβη αυτους δικαιοσυνη υποµειναντων

αυτων ϕως εγενετο αυτοις σκοτος µειναντες αυ-

γην εν αωρια περιεπατησαν

10. ψηλαφησουσιν ως τυφλοι τοιςον και ως

ους υπαρςοντων οφχαλµων ψηλαφησουσιν και

πεσουνται εν µεσηµβρια ως εν µεσονυκτιω ως

αποχνησκοντες στεναξουσιν

11. ως αρκος και ως περιστερα αµα πορευσον-

ται ανεµειναµεν κρισιν και ουκ εστιν σωτηρια

µακραν αφεστηκεν αφ ηµων

12. πολλη γαρ ηµων η ανοµια εναντιον σου

και αι αµαρτιαι ηµων αντεστησαν ηµιν αι γαρ

ανοµιαι ηµων εν ηµιν και τα αδικηµατα ηµων

εγνωµεν

13. ησεβησαµεν και εψευσαµεχα και απεστη-

µεν απο οπισχεν του χεου ηµων ελαλησαµεν

αδικα και ηπειχησαµεν εκυοµεν και εµελετη-

σαµεν απο καρδιας ηµων λογους αδικους

14. και απεστησαµεν οπισω την κρισιν και

η δικαιοσυνη µακραν αφεστηκεν οτι καταναλ-

ωχη εν ταις οδοις αυτων η αληχεια και δι ευ-

χειας ουκ ηδυναντο διελχειν

15. και η αληχεια ηρται και µετεστησαν την

διανοιαν του συνιεναι και ειδεν κυριος και ουκ

ηρεσεν αυτω οτι ουκ ην κρισις

16. και ειδεν και ουκ ην ανηρ και κατενοη-

σεν και ουκ ην ο αντιληµψοµενος και ηµυνατο

αυτους τω ϐραςιονι αυτου και τη ελεηµοσυνη

εστηρισατο

17. και ενεδυσατο δικαιοσυνην ως χωρακα

και περιεχετο περικεφαλαιαν σωτηριου επι της

κεφαλης και περιεβαλετο ιµατιον εκδικησεως

και το περιβολαιον

18. ως ανταποδωσων ανταποδοσιν ονειδος το-

ις υπεναντιοις

19. και ϕοβηχησονται οι απο δυσµων το ονο-

µα κυριου και οι απ ανατολων ηλιου το ονοµα

το ενδοξον ηξει γαρ ως ποταµος ϐιαιος η οργη

παρα κυριου ηξει µετα χυµου

20. και ηξει ενεκεν σιων ο ϱυοµενος και απο-

στρεψει ασεβειας απο ιακωβ

21. και αυτη αυτοις η παρ εµου διαχηκη ειπεν

κυριος το πνευµα το εµον ο εστιν επι σοι και τα

ϱηµατα α εδωκα εις το στοµα σου ου µη εκλιπη

εκ του στοµατος σου και εκ του στοµατος του

σπερµατος σου ειπεν γαρ κυριος απο του νυν

και εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 60 Rozdziału
*O-iz60*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

60 ϕωτιζου ϕωτιζου ιερουσαληµ ηκει γαρ

σου το ϕως και η δοξα κυριου επι σε ανατεταλ-

κεν

2. ιδου σκοτος και γνοφος καλυψει γην επ

εχνη επι δε σε ϕανησεται κυριος και η δοξα

αυτου επι σε οφχησεται

3. και πορευσονται ϐασιλεις τω ϕωτι σου και

εχνη τη λαµπροτητι σου

4. αρον κυκλω τους οφχαλµους σου και ιδε

συνηγµενα τα τεκνα σου ιδου ηκασιν παντες

οι υιοι σου µακροχεν και αι χυγατερες σου επ

ωµων αρχησονται

5. τοτε οψη και ϕοβηχηση και εκστηση τη καρ-

δια οτι µεταβαλει εις σε πλουτος χαλασσης και

εχνων και λαων και ηξουσιν σοι

6. αγελαι καµηλων και καλυψουσιν σε καµη-

λοι µαδιαµ και γαιφα παντες εκ σαβα ηξουσιν

ϕεροντες ςρυσιον και λιβανον οισουσιν και το

σωτηριον κυριου ευαγγελιουνται

7. και παντα τα προβατα κηδαρ συναςχησον-

ται σοι και κριοι ναβαιωχ ηξουσιν σοι και ανε-

νεςχησεται δεκτα επι το χυσιαστηριον µου και

ο οικος της προσευςης µου δοξασχησεται

8. τινες οιδε ως νεφελαι πετανται και ως περι-

στεραι συν νεοσσοις

9. εµε νησοι υπεµειναν και πλοια χαρσις εν

πρωτοις αγαγειν τα τεκνα σου µακροχεν και

τον αργυρον και τον ςρυσον µετ αυτων δια το

ονοµα κυριου το αγιον και δια το τον αγιον του

ισραηλ ενδοξον ειναι
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10. και οικοδοµησουσιν αλλογενεις τα τειςη

σου και οι ϐασιλεις αυτων παραστησονται σοι

δια γαρ οργην µου επαταξα σε και δια ελεον

ηγαπησα σε

11. και ανοιςχησονται αι πυλαι σου δια παν-

τος ηµερας και νυκτος ου κλεισχησονται εισα-

γαγειν προς σε δυναµιν εχνων και ϐασιλεις

αγοµενους

12. τα γαρ εχνη και οι ϐασιλεις οιτινες ου δο-

υλευσουσιν σοι απολουνται και τα εχνη ερηµια

ερηµωχησονται

13. και η δοξα του λιβανου προς σε ηξει εν

κυπαρισσω και πευκη και κεδρω αµα δοξασαι

τον τοπον τον αγιον µου

14. και πορευσονται προς σε δεδοικοτες υιοι

ταπεινωσαντων σε και παροξυναντων σε και

κληχηση πολις κυριου σιων αγιου ισραηλ

15. δια το γεγενησχαι σε εγκαταλελειµµενην

και µεµισηµενην και ουκ ην ο ϐοηχων και χησω

σε αγαλλιαµα αιωνιον ευφροσυνην γενεων γε-

νεαις

16. και χηλασεις γαλα εχνων και πλουτον

ϐασιλεων ϕαγεσαι και γνωση οτι εγω κυριος ο

σωζων σε και εξαιρουµενος σε χεος ισραηλ

17. και αντι ςαλκου οισω σοι ςρυσιον αντι δε

σιδηρου οισω σοι αργυριον αντι δε ξυλων οισω

σοι ςαλκον αντι δε λιχων σιδηρον και δωσω το-

υς αρςοντας σου εν ειρηνη και τους επισκοπους

σου εν δικαιοσυνη

18. και ουκ ακουσχησεται ετι αδικια εν τη γη

σου ουδε συντριµµα ουδε ταλαιπωρια εν τοις

οριοις σου αλλα κληχησεται σωτηριον τα τειςη

σου και αι πυλαι σου γλυµµα

19. και ουκ εσται σοι ο ηλιος εις ϕως ηµερας

ουδε ανατολη σεληνης ϕωτιει σοι την νυκτα

αλλ εσται σοι κυριος ϕως αιωνιον και ο χεος

δοξα σου

20. ου γαρ δυσεται ο ηλιος σοι και η σεληνη

σοι ουκ εκλειψει εσται γαρ κυριος σοι ϕως αιω-

νιον και αναπληρωχησονται αι ηµεραι του πε-

νχους σου

21. και ο λαος σου πας δικαιος και δι αιωνος

κληρονοµησουσιν την γην ϕυλασσων το ϕυτευ-

µα εργα ςειρων αυτου εις δοξαν

22. ο ολιγοστος εσται εις ςιλιαδας και ο ελα-

ςιστος εις εχνος µεγα εγω κυριος κατα καιρον

συναξω αυτους

Dostępne przekłady 61 Rozdziału
*O-iz61*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

61 πνευµα κυριου επ εµε ου εινεκεν εςρισεν

µε ευαγγελισασχαι πτωςοις απεσταλκεν µε ια-

σασχαι τους συντετριµµενους τη καρδια κηρυ-

ξαι αιςµαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν

2. καλεσαι ενιαυτον κυριου δεκτον και ηµε-

ϱαν ανταποδοσεως παρακαλεσαι παντας τους

πενχουντας

3. δοχηναι τοις πενχουσιν σιων δοξαν αντι

σποδου αλειµµα ευφροσυνης τοις πενχουσιν

καταστολην δοξης αντι πνευµατος ακηδιας και

κληχησονται γενεαι δικαιοσυνης ϕυτευµα κυ-

ϱιου εις δοξαν

4. και οικοδοµησουσιν ερηµους αιωνιας

εξηρηµωµενας προτερον εξαναστησουσιν και

καινιουσιν πολεις ερηµους εξηρηµωµενας εις

γενεας

5. και ηξουσιν αλλογενεις ποιµαινοντες τα

προβατα σου και αλλοφυλοι αροτηρες και αµ-

πελουργοι

6. υµεις δε ιερεις κυριου κληχησεσχε λειτο-

υργοι χεου ισςυν εχνων κατεδεσχε και εν τω

πλουτω αυτων χαυµασχησεσχε

7. ουτως εκ δευτερας κληρονοµησουσιν την

γην και ευφροσυνη αιωνιος υπερ κεφαλης αυ-

των

8. εγω γαρ ειµι κυριος ο αγαπων δικαιοσυνην

και µισων αρπαγµατα εξ αδικιας και δωσω τον

µοςχον αυτων δικαιοις και διαχηκην αιωνιον

διαχησοµαι αυτοις

9. και γνωσχησεται εν τοις εχνεσιν το σπερµα

αυτων και τα εκγονα αυτων πας ο ορων αυτο-

υς επιγνωσεται αυτους οτι ουτοι εισιν σπερµα

ηυλογηµενον υπο χεου

10. και ευφροσυνη ευφρανχησονται επι κυ-

ϱιον αγαλλιασχω η ψυςη µου επι τω κυριω

ενεδυσεν γαρ µε ιµατιον σωτηριου και ςιτωνα

ευφροσυνης ως νυµφιω περιεχηκεν µοι µιτραν

και ως νυµφην κατεκοσµησεν µε κοσµω

11. και ως γην αυξουσαν το ανχος αυτης και

ως κηπος τα σπερµατα αυτου ουτως ανατελει

κυριος δικαιοσυνην και αγαλλιαµα εναντιον

παντων των εχνων
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Dostępne przekłady 62 Rozdziału
*O-iz62*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

62 δια σιων ου σιωπησοµαι και δια ιερο-

υσαληµ ουκ ανησω εως αν εξελχη ως ϕως η

δικαιοσυνη µου το δε σωτηριον µου ως λαµπας

καυχησεται

2. και οψονται εχνη την δικαιοσυνην σου και

ϐασιλεις την δοξαν σου και καλεσει σε το ονοµα

σου το καινον ο ο κυριος ονοµασει αυτο

3. και εση στεφανος καλλους εν ςειρι κυριου

και διαδηµα ϐασιλειας εν ςειρι χεου σου

4. και ουκετι κληχηση καταλελειµµενη και η

γη σου ου κληχησεται ερηµος σοι γαρ κληχη-

σεται χεληµα εµον και τη γη σου οικουµενη

5. και ως συνοικων νεανισκος παρχενω ουτως

κατοικησουσιν οι υιοι σου µετα σου και εσται

ον τροπον ευφρανχησεται νυµφιος επι νυµφη

ουτως ευφρανχησεται κυριος επι σοι

6. και επι των τειςεων σου ιερουσαληµ κατε-

στησα ϕυλακας ολην την ηµεραν και ολην την

νυκτα οι δια τελους ου σιωπησονται µιµνησκο-

µενοι κυριου

7. ουκ εστιν γαρ υµιν οµοιος εαν διορχωση και

ποιηση ιερουσαληµ αγαυριαµα επι της γης

8. ωµοσεν κυριος κατα της δεξιας αυτου και

κατα της ισςυος του ϐραςιονος αυτου ει ετι

δωσω τον σιτον σου και τα ϐρωµατα σου τοις

εςχροις σου και ει ετι πιονται υιοι αλλοτριοι τον

οινον σου εφ ω εµοςχησας

9. αλλ η οι συναγοντες ϕαγονται αυτα και

αινεσουσιν κυριον και οι συναγοντες πιονται

αυτα εν ταις επαυλεσιν ταις αγιαις µου

10. πορευεσχε δια των πυλων µου και οδοπο-

ιησατε τω λαω µου και τους λιχους τους εκ της

οδου διαρριψατε εξαρατε συσσηµον εις τα εχνη

11. ιδου γαρ κυριος εποιησεν ακουστον εως

εσςατου της γης ειπατε τη χυγατρι σιων ιδου σοι

ο σωτηρ παραγινεται εςων τον εαυτου µισχον

και το εργον προ προσωπου αυτου

12. και καλεσει αυτον λαον αγιον λελυτρω-

µενον υπο κυριου συ δε κληχηση επιζητουµενη

πολις και ουκ εγκαταλελειµµενη

Dostępne przekłady 63 Rozdziału
*O-iz63*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

63 τις ουτος ο παραγινοµενος εξ εδωµ ερυ-

χηµα ιµατιων εκ ϐοσορ ουτως ωραιος εν στολη

ϐια µετα ισςυος εγω διαλεγοµαι δικαιοσυνην

και κρισιν σωτηριου

2. δια τι σου ερυχρα τα ιµατια και τα ενδυµατα

σου ως απο πατητου ληνου

3. πληρης καταπεπατηµενης και των εχνων

ουκ εστιν ανηρ µετ εµου και κατεπατησα αυτο-

υς εν χυµω και κατεχλασα αυτους ως γην και

κατηγαγον το αιµα αυτων εις γην

4. ηµερα γαρ ανταποδοσεως επηλχεν αυτοις

και ενιαυτος λυτρωσεως παρεστιν

5. και επεβλεψα και ουδεις ϐοηχος και προσε-

νοησα και ουχεις αντελαµβανετο και ερρυσατο

αυτους ο ϐραςιων µου και ο χυµος µου επεστη

6. και κατεπατησα αυτους τη οργη µου και

κατηγαγον το αιµα αυτων εις γην

7. τον ελεον κυριου εµνησχην τας αρετας κυ-

ϱιου εν πασιν οις ο κυριος ηµιν ανταποδιδωσιν

κυριος κριτης αγαχος τω οικω ισραηλ επαγει

ηµιν κατα το ελεος αυτου και κατα το πληχος

της δικαιοσυνης αυτου

8. και ειπεν ους ο λαος µου τεκνα ου µη αχε-

τησωσιν και εγενετο αυτοις εις σωτηριαν

9. εκ πασης χλιψεως ου πρεσβυς ουδε αγγε-

λος αλλ αυτος κυριος εσωσεν αυτους δια το

αγαπαν αυτους και ϕειδεσχαι αυτων αυτος ελυ-

τρωσατο αυτους και ανελαβεν αυτους και υψω-

σεν αυτους πασας τας ηµερας του αιωνος

10. αυτοι δε ηπειχησαν και παρωξυναν το

πνευµα το αγιον αυτου και εστραφη αυτοις εις

εςχραν και αυτος επολεµησεν αυτους

11. και εµνησχη ηµερων αιωνιων ο αναβιβα-

σας εκ της γης τον ποιµενα των προβατων που

εστιν ο χεις εν αυτοις το πνευµα το αγιον

12. ο αγαγων τη δεξια µωυσην ο ϐραςιων της

δοξης αυτου κατισςυσεν υδωρ απο προσωπου

αυτου ποιησαι αυτω ονοµα αιωνιον

13. ηγαγεν αυτους δια της αβυσσου ως ιππον

δι ερηµου και ουκ εκοπιασαν

14. και ως κτηνη δια πεδιου κατεβη πνευµα

παρα κυριου και ωδηγησεν αυτους ουτως ηγα-

γες τον λαον σου ποιησαι σεαυτω ονοµα δοξης
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15. επιστρεψον εκ του ουρανου και ιδε εκ του

οικου του αγιου σου και δοξης που εστιν ο Ϲηλος

σου και η ισςυς σου που εστιν το πληχος του

ελεους σου και των οικτιρµων σου οτι ανεσςου

ηµων

16. συ γαρ ηµων ει πατηρ οτι αβρααµ ουκ

εγνω ηµας και ισραηλ ουκ επεγνω ηµας αλλα

συ κυριε πατηρ ηµων ϱυσαι ηµας απ αρςης το

ονοµα σου εφ ηµας εστιν

17. τι επλανησας ηµας κυριε απο της οδου

σου εσκληρυνας ηµων τας καρδιας του µη ϕο-

ϐεισχαι σε επιστρεψον δια τους δουλους σου

δια τας ϕυλας της κληρονοµιας σου

18. ινα µικρον κληρονοµησωµεν του ορους

του αγιου σου οι υπεναντιοι ηµων κατεπατησαν

το αγιασµα σου

19. εγενοµεχα ως το απ αρςης οτε ουκ ηρξας

ηµων ουδε επεκληχη το ονοµα σου εφ ηµας εαν

ανοιξης τον ουρανον τροµος ληµψεται απο σου

ορη και τακησονται

Dostępne przekłady 64 Rozdziału
*O-iz64*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

64 ως κηρος απο πυρος τηκεται και κατα-

καυσει πυρ τους υπεναντιους και ϕανερον εσται

το ονοµα κυριου εν τοις υπεναντιοις απο προ-

σωπου σου εχνη ταραςχησονται

2. οταν ποιης τα ενδοξα τροµος ληµψεται απο

σου ορη

3. απο του αιωνος ουκ ηκουσαµεν ουδε οι

οφχαλµοι ηµων ειδον χεον πλην σου και τα

εργα σου α ποιησεις τοις υποµενουσιν ελεον

4. συναντησεται γαρ τοις ποιουσιν το δικαιον

και των οδων σου µνησχησονται ιδου συ ωργι-

σχης και ηµεις ηµαρτοµεν δια τουτο επλανηχη-

µεν

5. και εγενηχηµεν ως ακαχαρτοι παντες ηµεις

ως ϱακος αποκαχηµενης πασα η δικαιοσυνη

ηµων και εξερρυηµεν ως ϕυλλα δια τας ανο-

µιας ηµων ουτως ανεµος οισει ηµας

6. και ουκ εστιν ο επικαλουµενος το ονοµα

σου και ο µνησχεις αντιλαβεσχαι σου οτι απε-

στρεψας το προσωπον σου αφ ηµων και παρε-

δωκας ηµας δια τας αµαρτιας ηµων

7. και νυν κυριε πατηρ ηµων συ ηµεις δε

πηλος εργον των ςειρων σου παντες

8. µη οργιζου ηµιν σφοδρα και µη εν καιρω

µνησχης αµαρτιων ηµων και νυν επιβλεψον οτι

λαος σου παντες ηµεις

9. πολις του αγιου σου εγενηχη ερηµος σιων

ως ερηµος εγενηχη ιερουσαληµ εις καταραν

10. ο οικος το αγιον ηµων και η δοξα ην ηυ-

λογησαν οι πατερες ηµων εγενηχη πυρικαυστος

και παντα τα ενδοξα συνεπεσεν

11. και επι πασι τουτοις ανεσςου κυριε και

εσιωπησας και εταπεινωσας ηµας σφοδρα

Dostępne przekłady 65 Rozdziału
*O-iz65*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

65 εµφανης εγενοµην τοις εµε µη Ϲητουσιν

ευρεχην τοις εµε µη επερωτωσιν ειπα ιδου ειµι

τω εχνει οι ουκ εκαλεσαν µου το ονοµα

2. εξεπετασα τας ςειρας µου ολην την ηµε-

ϱαν προς λαον απειχουντα και αντιλεγοντα οι

ουκ επορευχησαν οδω αληχινη αλλ οπισω των

αµαρτιων αυτων

3. ο λαος ουτος ο παροξυνων µε εναντιον εµου

δια παντος αυτοι χυσιαζουσιν εν τοις κηποις και

χυµιωσιν επι ταις πλινχοις τοις δαιµονιοις α ουκ

εστιν

4. και εν τοις µνηµασιν και εν τοις σπηλαιοις

κοιµωνται δι ενυπνια οι εσχοντες κρεα υεια και

Ϲωµον χυσιων µεµολυµµενα παντα τα σκευη

αυτων

5. οι λεγοντες πορρω απ εµου µη εγγισης µου

οτι καχαρος ειµι ουτος καπνος του χυµου µου

πυρ καιεται εν αυτω πασας τας ηµερας

6. ιδου γεγραπται ενωπιον µου ου σιωπησω

εως αν αποδω εις τον κολπον αυτων

7. τας αµαρτιας αυτων και των πατερων αυτων

λεγει κυριος οι εχυµιασαν επι των ορεων και

επι των ϐουνων ωνειδισαν µε αποδωσω τα εργα

αυτων εις τον κολπον αυτων

8. ουτως λεγει κυριος ον τροπον ευρεχησεται ο

ϱωξ εν τω ϐοτρυι και ερουσιν µη λυµηνη αυτον

οτι ευλογια κυριου εστιν εν αυτω ουτως ποιησω

ενεκεν του δουλευοντος µοι τουτου ενεκεν ου

µη απολεσω παντας
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9. και εξαξω το εξ ιακωβ σπερµα και το εξ

ιουδα και κληρονοµησει το ορος το αγιον µου

και κληρονοµησουσιν οι εκλεκτοι µου και οι

δουλοι µου και κατοικησουσιν εκει

10. και εσονται εν τω δρυµω επαυλεις ποιµ-

νιων και ϕαραγξ αςωρ εις αναπαυσιν ϐουκο-

λιων τω λαω µου οι εζητησαν µε

11. υµεις δε οι εγκαταλιποντες µε και επιλα-

νχανοµενοι το ορος το αγιον µου και ετοιµα-

Ϲοντες τω δαιµονι τραπεζαν και πληρουντες τη

τυςη κερασµα

12. εγω παραδωσω υµας εις µαςαιραν παν-

τες εν σφαγη πεσεισχε οτι εκαλεσα υµας και

ους υπηκουσατε ελαλησα και παρηκουσατε και

εποιησατε το πονηρον εναντιον εµου και α ουκ

εβουλοµην εξελεξασχε

13. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου οι δο-

υλευοντες µοι ϕαγονται υµεις δε πεινασετε ιδου

οι δουλευοντες µοι πιονται υµεις δε διψησετε

ιδου οι δουλευοντες µοι ευφρανχησονται υµεις

δε αισςυνχησεσχε

14. ιδου οι δουλευοντες µοι αγαλλιασονται εν

ευφροσυνη υµεις δε κεκραξεσχε δια τον πονον

της καρδιας υµων και απο συντριβης πνευµα-

τος ολολυξετε

15. καταλειψετε γαρ το ονοµα υµων εις πλη-

σµονην τοις εκλεκτοις µου υµας δε ανελει κυ-

ϱιος τοις δε δουλευουσιν αυτω κληχησεται ονο-

µα καινον

16. ο ευλογηχησεται επι της γης ευλογησο-

υσιν γαρ τον χεον τον αληχινον και οι οµνυον-

τες επι της γης οµουνται τον χεον τον αληχινον

επιλησονται γαρ την χλιψιν αυτων την πρωτην

και ουκ αναβησεται αυτων επι την καρδιαν

17. εσται γαρ ο ουρανος καινος και η γη καινη

και ου µη µνησχωσιν των προτερων ουδ ου µη

επελχη αυτων επι την καρδιαν

18. αλλ ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρη-

σουσιν εν αυτη οτι ιδου εγω ποιω ιερουσαληµ

αγαλλιαµα και τον λαον µου ευφροσυνην

19. και αγαλλιασοµαι επι ιερουσαληµ και ευ-

ϕρανχησοµαι επι τω λαω µου και ουκετι µη

ακουσχη εν αυτη ϕωνη κλαυχµου ουδε ϕωνη

κραυγης

20. και ου µη γενηται εκει αωρος και πρεσ-

ϐυτης ος ουκ εµπλησει τον ςρονον αυτου εσται

γαρ ο νεος εκατον ετων ο δε αποχνησκων αµαρ-

τωλος εκατον ετων και επικαταρατος εσται

21. και οικοδοµησουσιν οικιας και αυτοι ενο-

ικησουσιν και καταφυτευσουσιν αµπελωνας

και αυτοι ϕαγονται τα γενηµατα αυτων

22. και ου µη οικοδοµησουσιν και αλλοι ενο-

ικησουσιν και ου µη ϕυτευσουσιν και αλλοι ϕα-

γονται κατα γαρ τας ηµερας του ξυλου της Ϲωης

εσονται αι ηµεραι του λαου µου τα εργα των

πονων αυτων παλαιωσουσιν

23. οι δε εκλεκτοι µου ου κοπιασουσιν εις

κενον ουδε τεκνοποιησουσιν εις καταραν οτι

σπερµα ηυλογηµενον υπο χεου εστιν και τα εκ-

γονα αυτων µετ αυτων εσονται

24. και εσται πριν κεκραξαι αυτους εγω επα-

κουσοµαι αυτων ετι λαλουντων αυτων ερω τι

εστιν

25. τοτε λυκοι και αρνες ϐοσκηχησονται αµα

και λεων ως ϐους ϕαγεται αςυρα οφις δε γην ως

αρτον ουκ αδικησουσιν ουδε µη λυµανουνται

επι τω ορει τω αγιω µου λεγει κυριος

Dostępne przekłady 66 Rozdziału
*O-iz66*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

66 ουτως λεγει κυριος ο ουρανος µοι χρο-

νος η δε γη υποποδιον των ποδων µου ποιον

οικον οικοδοµησετε µοι η ποιος τοπος της κατα-

παυσεως µου

2. παντα γαρ ταυτα εποιησεν η ςειρ µου και

εστιν εµα παντα ταυτα λεγει κυριος και επι τινα

επιβλεψω αλλ η επι τον ταπεινον και ησυςιον

και τρεµοντα τους λογους µου

3. ο δε ανοµος ο χυων µοι µοσςον ως ο αποκ-

τεννων κυνα ο δε αναφερων σεµιδαλιν ως αιµα

υειον ο διδους λιβανον εις µνηµοσυνον ως

ϐλασφηµος και ουτοι εξελεξαντο τας οδους αυ-

των και τα ϐδελυγµατα αυτων α η ψυςη αυτων

ηχελησεν

4. καγω εκλεξοµαι τα εµπαιγµατα αυτων και

τας αµαρτιας ανταποδωσω αυτοις οτι εκαλεσα

αυτους και ους υπηκουσαν µου ελαλησα και

ουκ ηκουσαν και εποιησαν το πονηρον εναντιον

µου και α ουκ εβουλοµην εξελεξαντο

5. ακουσατε το ϱηµα κυριου οι τρεµοντες τον

λογον αυτου ειπατε αδελφοι ηµων τοις µισουσιν
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ηµας και ϐδελυσσοµενοις ινα το ονοµα κυριου

δοξασχη και οφχη εν τη ευφροσυνη αυτων κα-

κεινοι αισςυνχησονται

6. ϕωνη κραυγης εκ πολεως ϕωνη εκ ναου

ϕωνη κυριου ανταποδιδοντος ανταποδοσιν τοις

αντικειµενοις

7. πριν η την ωδινουσαν τεκειν πριν ελχειν τον

πονον των ωδινων εξεφυγεν και ετεκεν αρσεν

8. τις ηκουσεν τοιουτο και τις εωρακεν ουτως

η ωδινεν γη εν µια ηµερα η και ετεςχη εχνος

εις απαξ οτι ωδινεν και ετεκεν σιων τα παιδια

αυτης

9. εγω δε εδωκα την προσδοκιαν ταυτην και

ουκ εµνησχης µου ειπεν κυριος ουκ ιδου εγω

γεννωσαν και στειραν εποιησα ειπεν ο χεος

10. ευφρανχητι ιερουσαληµ και πανηγυρισα-

τε εν αυτη παντες οι αγαπωντες αυτην ςαρητε

ςαρα παντες οσοι πενχειτε επ αυτης

11. ινα χηλασητε και εµπλησχητε απο µαστου

παρακλησεως αυτης ινα εκχηλασαντες τρυφη-

σητε απο εισοδου δοξης αυτης

12. οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκκλινω

εις αυτους ως ποταµος ειρηνης και ως ςειµαρ-

ϱους επικλυζων δοξαν εχνων τα παιδια αυτων

επ ωµων αρχησονται και επι γονατων παρακλ-

ηχησονται

13. ως ει τινα µητηρ παρακαλεσει ουτως και

εγω παρακαλεσω υµας και εν ιερουσαληµ πα-

ϱακληχησεσχε

14. και οψεσχε και ςαρησεται υµων η καρδια

και τα οστα υµων ως ϐοτανη ανατελει και γνω-

σχησεται η ςειρ κυριου τοις σεβοµενοις αυτον

και απειλησει τοις απειχουσιν

15. ιδου γαρ κυριος ως πυρ ηξει και ως κατα-

ιγις τα αρµατα αυτου αποδουναι εν χυµω εκδι-

κησιν και αποσκορακισµον εν ϕλογι πυρος

16. εν γαρ τω πυρι κυριου κριχησεται πασα η

γη και εν τη ϱοµφαια αυτου πασα σαρξ πολλοι

τραυµατιαι εσονται υπο κυριου

17. οι αγνιζοµενοι και καχαριζοµενοι εις τους

κηπους και εν τοις προχυροις εσχοντες κρεας

υειον και τα ϐδελυγµατα και τον νυν επι το αυτο

αναλωχησονται ειπεν κυριος

18. καγω τα εργα αυτων και τον λογισµον

αυτων επισταµαι ερςοµαι συναγαγειν παντα τα

εχνη και τας γλωσσας και ηξουσιν και οψονται

την δοξαν µου

19. και καταλειψω επ αυτων σηµεια και εξα-

ποστελω εξ αυτων σεσωσµενους εις τα εχνη εις

χαρσις και ϕουδ και λουδ και µοσος και χο-

ϐελ και εις την ελλαδα και εις τας νησους τας

πορρω οι ουκ ακηκοασιν µου το ονοµα ουδε εω-

ϱακασιν την δοξαν µου και αναγγελουσιν µου

την δοξαν εν τοις εχνεσιν

20. και αξουσιν τους αδελφους υµων εκ παν-

των των εχνων δωρον κυριω µεχ ιππων και αρ-

µατων εν λαµπηναις ηµιονων µετα σκιαδιων εις

την αγιαν πολιν ιερουσαληµ ειπεν κυριος ως

αν ενεγκαισαν οι υιοι ισραηλ εµοι τας χυσιας

αυτων µετα ψαλµων εις τον οικον κυριου

21. και απ αυτων ληµψοµαι εµοι ιερεις και

λευιτας ειπεν κυριος

22. ον τροπον γαρ ο ουρανος καινος και η

γη καινη α εγω ποιω µενει ενωπιον µου λεγει

κυριος ουτως στησεται το σπερµα υµων και το

ονοµα υµων

23. και εσται µηνα εκ µηνος και σαββατον

εκ σαββατου ηξει πασα σαρξ ενωπιον µου προ-

σκυνησαι εν ιερουσαληµ ειπεν κυριος

24. και εξελευσονται και οψονται τα κωλα

των ανχρωπων των παραβεβηκοτων εν εµοι ο

γαρ σκωληξ αυτων ου τελευτησει και το πυρ

αυτων ου σβεσχησεται και εσονται εις ορασιν

παση σαρκι

Biblia Grecka L R 749



*O-jr*

Księga Jeremiasza

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

Biblia Warszawska
Biblia Gdańska
Biblia Tysiąclecia
Biblia Warszawsko-Praska
World English Bible
King James Version

· Biblia Grecka
Biblia Hieronima
Biblia Interlinearna
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-jr1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 το ϱηµα του χεου ο εγενετο επι ιερεµιαν

τον του ςελκιου εκ των ιερεων ος κατωκει εν

αναχωχ εν γη ϐενιαµιν

2. και ειπεν ταδε λεγει κυριος εµνησχην ελε-

ους νεοτητος σου και αγαπης τελειωσεως σου

του εξακολουχησαι σε τω αγιω ισραηλ λεγει

κυριος

3. αγιος ισραηλ τω κυριω αρςη γενηµατων αυ-

του παντες οι εσχοντες αυτον πληµµελησουσιν

κακα ηξει επ αυτους ϕησιν κυριος

4. ακουσατε λογον κυριου οικος ιακωβ και

πασα πατρια οικου ισραηλ

5. ταδε λεγει κυριος τι ευροσαν οι πατερες

υµων εν εµοι πληµµεληµα οτι απεστησαν µα-

κραν απ εµου και επορευχησαν οπισω των µα-

ταιων και εµαταιωχησαν

6. και ουκ ειπαν που εστιν κυριος ο αναγαγων

ηµας εκ γης αιγυπτου ο καχοδηγησας ηµας εν

τη ερηµω εν γη απειρω και αβατω εν γη ανυδρω

και ακαρπω εν γη εν η ου διωδευσεν εν αυτη

ουχεν και ου κατωκησεν εκει υιος ανχρωπου

7. και εισηγαγον υµας εις τον καρµηλον του

ϕαγειν υµας τους καρπους αυτου και τα αγαχα

αυτου και εισηλχατε και εµιανατε την γην µου

και την κληρονοµιαν µου εχεσχε εις ϐδελυγµα

8. οι ιερεις ουκ ειπαν που εστιν κυριος και

οι αντεςοµενοι του νοµου ουκ ηπισταντο µε και

οι ποιµενες ησεβουν εις εµε και οι προφηται

επροφητευον τη ϐααλ και οπισω ανωφελους

επορευχησαν

9. δια τουτο ετι κριχησοµαι προς υµας λεγει

κυριος και προς τους υιους των υιων υµων κρι-

χησοµαι

10. διοτι διελχετε εις νησους ςεττιιµ και ιδετε

και εις κηδαρ αποστειλατε και νοησατε σφοδρα

και ιδετε ει γεγονεν τοιαυτα

11. ει αλλαξονται εχνη χεους αυτων και ουτοι

ουκ εισιν χεοι ο δε λαος µου ηλλαξατο την δο-

ξαν αυτου εξ ης ουκ ωφεληχησονται

12. εξεστη ο ουρανος επι τουτω και εφριξεν

επι πλειον σφοδρα λεγει κυριος

13. οτι δυο πονηρα εποιησεν ο λαος µου εµε

εγκατελιπον πηγην υδατος Ϲωης και ωρυξαν

εαυτοις λακκους συντετριµµενους οι ου δυνη-

σονται υδωρ συνεςειν

14. µη δουλος εστιν ισραηλ η οικογενης εστιν

δια τι εις προνοµην εγενετο

15. επ αυτον ωρυοντο λεοντες και εδωκαν την

ϕωνην αυτων οι εταξαν την γην αυτου εις ερη-

µον και αι πολεις αυτου κατεσκαφησαν παρα

το µη κατοικεισχαι

16. και υιοι µεµφεως και ταφνας εγνωσαν σε

και κατεπαιζον σου

17. ουςι ταυτα εποιησεν σοι το καταλιπειν σε

εµε λεγει κυριος ο χεος σου

18. και νυν τι σοι και τη οδω αιγυπτου του πιειν

υδωρ γηων και τι σοι και τη οδω ασσυριων του

πιειν υδωρ ποταµων

19. παιδευσει σε η αποστασια σου και η κακια

σου ελεγξει σε και γνωχι και ιδε οτι πικρον σοι

το καταλιπειν σε εµε λεγει κυριος ο χεος σου

και ουκ ευδοκησα επι σοι λεγει κυριος ο χεος

σου

20. οτι απ αιωνος συνετριψας τον Ϲυγον σου

διεσπασας τους δεσµους σου και ειπας ου δο-

υλευσω αλλα πορευσοµαι επι παν ϐουνον υψη-

λον και υποκατω παντος ξυλου κατασκιου εκει

διαςυχησοµαι εν τη πορνεια µου

21. εγω δε εφυτευσα σε αµπελον καρποφορον

πασαν αληχινην πως εστραφης εις πικριαν η

αµπελος η αλλοτρια

22. εαν αποπλυνη εν νιτρω και πληχυνης σε-

αυτη ποαν κεκηλιδωσαι εν ταις αδικιαις σου

εναντιον εµου λεγει κυριος

23. πως ερεις ουκ εµιανχην και οπισω της

ϐααλ ουκ επορευχην ιδε τας οδους σου εν τω

πολυανδριω και γνωχι τι εποιησας οψε ϕωνη

αυτης ωλολυξεν τας οδους αυτης

24. επλατυνεν εφ υδατα ερηµου εν επιχυµια-

ις ψυςης αυτης επνευµατοφορειτο παρεδοχη τις

επιστρεψει αυτην παντες οι Ϲητουντες αυτην ου

κοπιασουσιν εν τη ταπεινωσει αυτης ευρησο-

υσιν αυτην

25. αποστρεψον τον ποδα σου απο οδου τρα-

ςειας και τον ϕαρυγγα σου απο διψους η δε

ειπεν ανδριουµαι οτι ηγαπηκει αλλοτριους και

οπισω αυτων επορευετο

26. ως αισςυνη κλεπτου οταν αλω ουτως

αισςυνχησονται οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι ϐα-

σιλεις αυτων και οι αρςοντες αυτων και οι ιερεις

αυτων και οι προφηται αυτων
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27. τω ξυλω ειπαν οτι πατηρ µου ει συ και

τω λιχω συ εγεννησας µε και εστρεψαν επ εµε

νωτα και ου προσωπα αυτων και εν τω καιρω

των κακων αυτων ερουσιν αναστα και σωσον

ηµας

28. και που εισιν οι χεοι σου ους εποιησας σε-

αυτω ει αναστησονται και σωσουσιν σε εν καιρω

της κακωσεως σου οτι κατ αριχµον των πολεων

σου ησαν χεοι σου ιουδα και κατ αριχµον διο-

δων της ιερουσαληµ εχυον τη ϐααλ

29. ινα τι λαλειτε προς µε παντες υµεις ησεβη-

σατε και παντες υµεις ηνοµησατε εις εµε λεγει

κυριος

30. µατην επαταξα τα τεκνα υµων παιδειαν

ουκ εδεξασχε µαςαιρα κατεφαγεν τους προφη-

τας υµων ως λεων ολεχρευων και ουκ εφο-

ϐηχητε

31. ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριος

µη ερηµος εγενοµην τω ισραηλ η γη κεςερσω-

µενη δια τι ειπεν ο λαος µου ου κυριευχησοµε-

χα και ους ηξοµεν προς σε ετι

32. µη επιλησεται νυµφη τον κοσµον αυτης

και παρχενος την στηχοδεσµιδα αυτης ο δε λα-

ος µου επελαχετο µου ηµερας ων ουκ εστιν αρι-

χµος

33. τι ετι καλον επιτηδευσεις εν ταις οδοις σου

του Ϲητησαι αγαπησιν ους ουτως αλλα και συ

επονηρευσω του µιαναι τας οδους σου

34. και εν ταις ςερσιν σου ευρεχησαν αιµατα

ψυςων αχωων ουκ εν διορυγµασιν ευρον αυτο-

υς αλλ επι παση δρυι

35. και ειπας αχωος ειµι αλλα αποστραφητω

ο χυµος αυτου απ εµου ιδου εγω κρινοµαι προς

σε εν τω λεγειν σε ους ηµαρτον

36. τι κατεφρονησας σφοδρα του δευτερωσαι

τας οδους σου και απο αιγυπτου καταισςυνχηση

καχως κατησςυνχης απο ασσουρ

37. οτι και εντευχεν εξελευση και αι ςειρες

σου επι της κεφαλης σου οτι απωσατο κυριος

την ελπιδα σου και ουκ ευοδωχηση εν αυτη

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-jr3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 εαν εξαποστειλη ανηρ την γυναικα αυτου

και απελχη απ αυτου και γενηται ανδρι ετερω

µη ανακαµπτουσα ανακαµψει προς αυτον ετι

ου µιαινοµενη µιανχησεται η γυνη εκεινη και

συ εξεπορνευσας εν ποιµεσιν πολλοις και ανε-

καµπτες προς µε λεγει κυριος

2. αρον εις ευχειαν τους οφχαλµους σου και

ιδε που ουςι εξεφυρχης επι ταις οδοις εκαχισας

αυτοις ωσει κορωνη ερηµουµενη και εµιανας

την γην εν ταις πορνειαις σου και εν ταις κα-

κιαις σου

3. και εσςες ποιµενας πολλους εις προσκοµµα

σεαυτη οψις πορνης εγενετο σοι απηναισςυντη-

σας προς παντας

4. ους ως οικον µε εκαλεσας και πατερα και

αρςηγον της παρχενιας σου

5. µη διαµενει εις τον αιωνα η διαφυλαςχησε-

ται εις νεικος ιδου ελαλησας και εποιησας τα

πονηρα ταυτα και ηδυνασχης

6. και ειπεν κυριος προς µε εν ταις ηµεραις

ιωσια του ϐασιλεως ειδες α εποιησεν µοι η κα-

τοικια του ισραηλ επορευχησαν επι παν ορος

υψηλον και υποκατω παντος ξυλου αλσωδους

και επορνευσαν εκει

7. και ειπα µετα το πορνευσαι αυτην ταυτα

παντα προς µε αναστρεψον και ουκ ανεστρεψεν

και ειδεν την ασυνχεσιαν αυτης η ασυνχετος

ιουδα

8. και ειδον διοτι περι παντων ων κατεληµφχη

εν οις εµοιςατο η κατοικια του ισραηλ και εξα-

πεστειλα αυτην και εδωκα αυτη ϐιβλιον απο-

στασιου εις τας ςειρας αυτης και ουκ εφοβηχη η

ασυνχετος ιουδα και επορευχη και επορνευσεν

και αυτη

9. και εγενετο εις ουχεν η πορνεια αυτης και

εµοιςευσεν το ξυλον και τον λιχον

10. και εν πασιν τουτοις ουκ επεστραφη προς

µε η ασυνχετος ιουδα εξ ολης της καρδιας αυ-

της αλλ επι ψευδει

11. και ειπεν κυριος προς µε εδικαιωσεν την

ψυςην αυτου ισραηλ απο της ασυνχετου ιουδα

12. πορευου και αναγνωχι τους λογους το-

υτους προς ϐορραν και ερεις επιστραφητι προς

µε η κατοικια του ισραηλ λεγει κυριος και ου

στηριω το προσωπον µου εφ υµας οτι ελεηµων

εγω ειµι λεγει κυριος και ου µηνιω υµιν εις τον

αιωνα

13. πλην γνωχι την αδικιαν σου οτι εις κυριον

τον χεον σου ησεβησας και διεςεας τας οδους
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σου εις αλλοτριους υποκατω παντος ξυλου αλ-

σωδους της δε ϕωνης µου ους υπηκουσας λεγει

κυριος

14. επιστραφητε υιοι αφεστηκοτες λεγει κυ-

ϱιος διοτι εγω κατακυριευσω υµων και ληµψ-

οµαι υµας ενα εκ πολεως και δυο εκ πατριας

και εισαξω υµας εις σιων

15. και δωσω υµιν ποιµενας κατα την καρδιαν

µου και ποιµανουσιν υµας ποιµαινοντες µετ επι-

στηµης

16. και εσται εαν πληχυνχητε και αυξηχητε

επι της γης εν ταις ηµεραις εκειναις λεγει κυ-

ϱιος ουκ ερουσιν ετι κιβωτος διαχηκης αγιου

ισραηλ ουκ αναβησεται επι καρδιαν ουκ ονο-

µασχησεται ουδε επισκεφχησεται και ου πο-

ιηχησεται ετι

17. εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω κα-

ιρω εκεινω καλεσουσιν την ιερουσαληµ χρονος

κυριου και συναςχησονται εις αυτην παντα τα

εχνη και ου πορευσονται ετι οπισω των ενχυµη-

µατων της καρδιας αυτων της πονηρας

18. εν ταις ηµεραις εκειναις συνελευσονται

οικος ιουδα επι τον οικον του ισραηλ και ηξο-

υσιν επι το αυτο απο γης ϐορρα και απο πασων

των ςωρων επι την γην ην κατεκληρονοµησα

τους πατερας αυτων

19. και εγω ειπα γενοιτο κυριε οτι ταξω σε εις

τεκνα και δωσω σοι γην εκλεκτην κληρονοµιαν

χεου παντοκρατορος εχνων και ειπα πατερα

καλεσετε µε και απ εµου ουκ αποστραφησεσχε

20. πλην ως αχετει γυνη εις τον συνοντα αυτη

ουτως ηχετησεν εις εµε οικος ισραηλ λεγει κυ-

ϱιος

21. ϕωνη εκ ςειλεων ηκουσχη κλαυχµου και

δεησεως υιων ισραηλ οτι ηδικησαν εν ταις οδοις

αυτων επελαχοντο χεου αγιου αυτων

22. επιστραφητε υιοι επιστρεφοντες και ιασο-

µαι τα συντριµµατα υµων ιδου δουλοι ηµεις

εσοµεχα σοι οτι συ κυριος ο χεος ηµων ει

23. οντως εις ψευδος ησαν οι ϐουνοι και η

δυναµις των ορεων πλην δια κυριου χεου ηµων

η σωτηρια του ισραηλ

24. η δε αισςυνη καταναλωσεν τους µοςχους

των πατερων ηµων απο νεοτητος ηµων τα προ-

ϐατα αυτων και τους µοσςους αυτων και τους

υιους αυτων και τας χυγατερας αυτων

25. εκοιµηχηµεν εν τη αισςυνη ηµων και επε-

καλυψεν ηµας η ατιµια ηµων διοτι εναντι του

χεου ηµων ηµαρτοµεν ηµεις και οι πατερες

ηµων απο νεοτητος ηµων εως της ηµερας ταυ-

της και ους υπηκουσαµεν της ϕωνης κυριου του

χεου ηµων

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-jr4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 εαν επιστραφη ισραηλ λεγει κυριος προς

µε επιστραφησεται εαν περιελη τα ϐδελυγµατα

αυτου εκ στοµατος αυτου και απο του προσω-

που µου ευλαβηχη

2. και οµοση Ϲη κυριος µετα αληχειας και εν

κρισει και εν δικαιοσυνη και ευλογησουσιν εν

αυτη εχνη και εν αυτω αινεσουσιν τω χεω εν

ιερουσαληµ

3. οτι ταδε λεγει κυριος τοις ανδρασιν ιουδα

και τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ νεωσατε εαυ-

τοις νεωµατα και µη σπειρητε επ ακανχαις

4. περιτµηχητε τω χεω υµων και περιτεµεσχε

την σκληροκαρδιαν υµων ανδρες ιουδα και οι

κατοικουντες ιερουσαληµ µη εξελχη ως πυρ ο

χυµος µου και εκκαυχησεται και ουκ εσται ο

σβεσων απο προσωπου πονηριας επιτηδευµα-

των υµων

5. αναγγειλατε εν τω ιουδα και ακουσχητω εν

ιερουσαληµ ειπατε σηµανατε επι της γης σαλ-

πιγγι και κεκραξατε µεγα ειπατε συναςχητε και

εισελχωµεν εις τας πολεις τας τειςηρεις

6. αναλαβοντες ϕευγετε εις σιων σπευσατε µη

στητε οτι κακα εγω επαγω απο ϐορρα και συν-

τριβην µεγαλην

7. ανεβη λεων εκ της µανδρας αυτου εξολε-

χρευων εχνη εξηρεν και εξηλχεν εκ του τοπου

αυτου του χειναι την γην εις ερηµωσιν και πο-

λεις καχαιρεχησονται παρα το µη κατοικεισχαι

αυτας

8. επι τουτοις περιζωσασχε σακκους και κοπ-

τεσχε και αλαλαξατε διοτι ουκ απεστραφη ο

χυµος κυριου αφ υµων

9. και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

απολειται η καρδια του ϐασιλεως και η καρδια

των αρςοντων και οι ιερεις εκστησονται και οι

προφηται χαυµασονται
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10. και ειπα ω δεσποτα κυριε αρα γε απατων

ηπατησας τον λαον τουτον και την ιερουσαληµ

λεγων ειρηνη εσται υµιν και ιδου ηψατο η µα-

ςαιρα εως της ψυςης αυτων

11. εν τω καιρω εκεινω ερουσιν τω λαω τουτω

και τη ιερουσαληµ πνευµα πλανησεως εν τη

ερηµω οδος της χυγατρος του λαου µου ουκ εις

καχαρον ουδ εις αγιον

12. πνευµα πληρωσεως ηξει µοι νυν δε εγω

λαλω κριµατα προς αυτους

13. ιδου ως νεφελη αναβησεται και ως κατα-

ιγις τα αρµατα αυτου κουφοτεροι αετων οι ιπποι

αυτου ουαι ηµιν οτι ταλαιπωρουµεν

14. αποπλυνε απο κακιας την καρδιαν σου

ιερουσαληµ ινα σωχης εως ποτε υπαρξουσιν εν

σοι διαλογισµοι πονων σου

15. διοτι ϕωνη αναγγελλοντος εκ δαν ηξει και

ακουσχησεται πονος εξ ορους εφραιµ

16. αναµνησατε εχνη ιδου ηκασιν αναγγειλα-

τε εν ιερουσαληµ συστροφαι ερςονται εκ γης

µακροχεν και εδωκαν επι τας πολεις ιουδα

ϕωνην αυτων

17. ως ϕυλασσοντες αγρον εγενοντο επ αυτην

κυκλω οτι εµου ηµελησας λεγει κυριος

18. αι οδοι σου και τα επιτηδευµατα σου επο-

ιησαν ταυτα σοι αυτη η κακια σου οτι πικρα οτι

ηψατο εως της καρδιας σου

19. την κοιλιαν µου την κοιλιαν µου αλγω

και τα αισχητηρια της καρδιας µου µαιµασσει

η ψυςη µου σπαρασσεται η καρδια µου ου σιω-

πησοµαι οτι ϕωνην σαλπιγγος ηκουσεν η ψυςη

µου κραυγην πολεµου

20. και ταλαιπωριαν συντριµµον επικαλειται

οτι τεταλαιπωρηκεν πασα η γη αφνω τεταλα-

ιπωρηκεν η σκηνη διεσπασχησαν αι δερρεις

µου

21. εως ποτε οψοµαι ϕευγοντας ακουων

ϕωνην σαλπιγγων

22. διοτι οι ηγουµενοι του λαου µου εµε ουκ

ηδεισαν υιοι αφρονες εισιν και ου συνετοι σοφοι

εισιν του κακοποιησαι το δε καλως ποιησαι ουκ

επεγνωσαν

23. επεβλεψα επι την γην και ιδου ουχεν και

εις τον ουρανον και ουκ ην τα ϕωτα αυτου

24. ειδον τα ορη και ην τρεµοντα και παντας

τους ϐουνους ταρασσοµενους

25. επεβλεψα και ιδου ουκ ην ανχρωπος και

παντα τα πετεινα του ουρανου επτοειτο

26. ειδον και ιδου ο καρµηλος ερηµος και

πασαι αι πολεις εµπεπυρισµεναι πυρι απο προ-

σωπου κυριου και απο προσωπου οργης χυµου

αυτου ηφανισχησαν

27. ταδε λεγει κυριος ερηµος εσται πασα η γη

συντελειαν δε ου µη ποιησω

28. επι τουτοις πενχειτω η γη και συσκοτα-

σατω ο ουρανος ανωχεν διοτι ελαλησα και ου

µετανοησω ωρµησα και ουκ αποστρεψω απ αυ-

της

29. απο ϕωνης ιππεως και εντεταµενου τοξου

ανεςωρησεν πασα ςωρα εισεδυσαν εις τα σπη-

λαια και εις τα αλση εκρυβησαν και επι τας

πετρας ανεβησαν πασα πολις εγκατελειφχη ου

κατοικει εν αυταις ανχρωπος

30. και συ τι ποιησεις εαν περιβαλη κοκκινον

και κοσµηση κοσµω ςρυσω και εαν εγςριση στι-

ϐι τους οφχαλµους σου εις µατην ο ωραισµος

σου απωσαντο σε οι ερασται σου την ψυςην σου

Ϲητουσιν

31. οτι ϕωνην ως ωδινουσης ηκουσα του στε-

ναγµου σου ως πρωτοτοκουσης ϕωνη χυγατρος

σιων εκλυχησεται και παρησει τας ςειρας αυ-

της οιµµοι εγω οτι εκλειπει η ψυςη µου επι τοις

ανηρηµενοις

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-jr5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 περιδραµετε εν ταις οδοις ιερουσαληµ και

ιδετε και γνωτε και Ϲητησατε εν ταις πλατειαις

αυτης εαν ευρητε ανδρα ει εστιν ποιων κριµα

και Ϲητων πιστιν και ιλεως εσοµαι αυτοις λεγει

κυριος

2. Ϲη κυριος λεγουσιν δια τουτο ουκ επι ψευ-

δεσιν οµνυουσιν

3. κυριε οι οφχαλµοι σου εις πιστιν εµαστι-

γωσας αυτους και ουκ επονεσαν συνετελεσας

αυτους και ουκ ηχελησαν δεξασχαι παιδειαν

εστερεωσαν τα προσωπα αυτων υπερ πετραν

και ουκ ηχελησαν επιστραφηναι

4. και εγω ειπα ισως πτωςοι εισιν διοτι ουκ

εδυνασχησαν οτι ουκ εγνωσαν οδον κυριου και

κρισιν χεου
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5. πορευσοµαι προς τους αδρους και λαλησω

αυτοις οτι αυτοι επεγνωσαν οδον κυριου και

κρισιν χεου και ιδου οµοχυµαδον συνετριψαν

Ϲυγον διερρηξαν δεσµους

6. δια τουτο επαισεν αυτους λεων εκ του δρυ-

µου και λυκος εως των οικιων ωλεχρευσεν αυ-

τους και παρδαλις εγρηγορησεν επι τας πολε-

ις αυτων παντες οι εκπορευοµενοι απ αυτων

χηρευχησονται οτι επληχυναν ασεβειας αυτων

ισςυσαν εν ταις αποστροφαις αυτων

7. ποια τουτων ιλεως γενωµαι σοι οι υιοι σου

εγκατελιπον µε και ωµνυον εν τοις ουκ ουσιν

χεοις και εςορτασα αυτους και εµοιςωντο και

εν οικοις πορνων κατελυον

8. ιπποι χηλυµανεις εγενηχησαν εκαστος επι

την γυναικα του πλησιον αυτου εςρεµετιζον

9. µη επι τουτοις ουκ επισκεψοµαι λεγει κυ-

ϱιος η εν εχνει τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυςη

µου

10. αναβητε επι τους προµαςωνας αυτης και

κατασκαψατε συντελειαν δε µη ποιησητε υπο-

λιπεσχε τα υποστηριγµατα αυτης οτι του κυριου

εισιν

11. οτι αχετων ηχετησεν εις εµε λεγει κυριος

οικος ισραηλ και οικος ιουδα

12. εψευσαντο τω κυριω εαυτων και ειπαν ουκ

εστιν ταυτα ους ηξει εφ ηµας κακα και µαςα-

ιραν και λιµον ουκ οψοµεχα

13. οι προφηται ηµων ησαν εις ανεµον και λο-

γος κυριου ους υπηρςεν εν αυτοις ουτως εσται

αυτοις

14. δια τουτο ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ

ανχ ων ελαλησατε το ϱηµα τουτο ιδου εγω δε-

δωκα τους λογους µου εις το στοµα σου πυρ και

τον λαον τουτον ξυλα και καταφαγεται αυτους

15. ιδου εγω επαγω εφ υµας εχνος πορρωχεν

οικος ισραηλ λεγει κυριος εχνος ου ουκ ακο-

υση της ϕωνης της γλωσσης αυτου

16. παντες ισςυροι

17. και κατεδονται τον χερισµον υµων και το-

υς αρτους υµων και κατεδονται τους υιους υµων

και τας χυγατερας υµων και κατεδονται τα προ-

ϐατα υµων και τους µοσςους υµων και κατεδον-

ται τους αµπελωνας υµων και τους συκωνας

υµων και τους ελαιωνας υµων και αλοησουσιν

τας πολεις τας οςυρας υµων εφ αις υµεις πεπο-

ιχατε επ αυταις εν ϱοµφαια

18. και εσται εν ταις ηµεραις εκειναις λεγει

κυριος ο χεος σου ου µη ποιησω υµας εις συν-

τελειαν

19. και εσται οταν ειπητε τινος ενεκεν εποιη-

σεν κυριος ο χεος ηµων ηµιν απαντα ταυτα και

ερεις αυτοις ανχ ων εδουλευσατε χεοις αλλο-

τριοις εν τη γη υµων ουτως δουλευσετε αλλο-

τριοις εν γη ους υµων

20. αναγγειλατε ταυτα εις τον οικον ιακωβ και

ακουσχητω εν τω ιουδα

21. ακουσατε δη ταυτα λαος µωρος και ακαρ-

διος οφχαλµοι αυτοις και ου ϐλεπουσιν ωτα

αυτοις και ουκ ακουουσιν

22. µη εµε ου ϕοβηχησεσχε λεγει κυριος η

απο προσωπου µου ουκ ευλαβηχησεσχε τον τα-

ξαντα αµµον οριον τη χαλασση προσταγµα αιω-

νιον και ους υπερβησεται αυτο και ταραςχησε-

ται και ου δυνησεται και ηςησουσιν τα κυµατα

αυτης και ους υπερβησεται αυτο

23. τω δε λαω τουτω εγενηχη καρδια ανηκοος

και απειχης και εξεκλιναν και απηλχοσαν

24. και ουκ ειπον εν τη καρδια αυτων ϕο-

ϐηχωµεν δη κυριον τον χεον ηµων τον διδον-

τα ηµιν υετον προιµον και οψιµον κατα καιρον

πληρωσεως προσταγµατος χερισµου και εφυ-

λαξεν ηµιν

25. αι ανοµιαι υµων εξεκλιναν ταυτα και αι

αµαρτιαι υµων απεστησαν τα αγαχα αφ υµων

26. οτι ευρεχησαν εν τω λαω µου ασεβεις και

παγιδας εστησαν διαφχειραι ανδρας και συνε-

λαµβανοσαν

27. ως παγις εφεσταµενη πληρης πετεινων

ουτως οι οικοι αυτων πληρεις δολου δια τουτο

εµεγαλυνχησαν και επλουτησαν

28. και παρεβησαν κρισιν ουκ εκριναν κρισιν

ορφανου και κρισιν ςηρας ουκ εκρινοσαν

29. µη επι τουτοις ουκ επισκεψοµαι λεγει κυ-

ϱιος η εν εχνει τω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυςη

µου

30. εκστασις και ϕρικτα εγενηχη επι της γης

31. οι προφηται προφητευουσιν αδικα και οι

ιερεις επεκροτησαν ταις ςερσιν αυτων και ο λα-

ος µου ηγαπησεν ουτως και τι ποιησετε εις τα

µετα ταυτα
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Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-jr6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 ενισςυσατε υιοι ϐενιαµιν εκ µεσου της ιερο-

υσαληµ και εν χεκουε σηµανατε σαλπιγγι και

υπερ ϐαιχαςαρµα αρατε σηµειον οτι κακα εκ-

κεκυφεν απο ϐορρα και συντριβη µεγαλη γινε-

ται

2. ακουσατε λογον κυριου πασα η ιουδαια

3. ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ διορχωσα-

τε τας οδους υµων και τα επιτηδευµατα υµων

και κατοικιω υµας εν τω τοπω τουτω

4. µη πεποιχατε εφ εαυτοις επι λογοις ψευ-

δεσιν οτι το παραπαν ουκ ωφελησουσιν υµας

λεγοντες ναος κυριου ναος κυριου εστιν

5. οτι εαν διορχουντες διορχωσητε τας οδους

υµων και τα επιτηδευµατα υµων και ποιουντες

ποιησητε κρισιν ανα µεσον ανδρος και ανα µε-

σον του πλησιον αυτου

6. και προσηλυτον και ορφανον και ςηραν µη

καταδυναστευσητε και αιµα αχωον µη εκςεητε

εν τω τοπω τουτω και οπισω χεων αλλοτριων

µη πορευησχε εις κακον υµιν

7. και κατοικιω υµας εν τω τοπω τουτω εν γη

η εδωκα τοις πατρασιν υµων εξ αιωνος και εως

αιωνος

8. ει δε υµεις πεποιχατε επι λογοις ψευδεσιν

οχεν ουκ ωφεληχησεσχε

9. και ϕονευετε και µοιςασχε και κλεπτετε

και οµνυετε επ αδικω και εχυµιατε τη ϐααλ

και επορευεσχε οπισω χεων αλλοτριων ων ουκ

οιδατε του κακως ειναι υµιν

10. και ηλχετε και εστητε ενωπιον εµου εν

τω οικω ου επικεκληται το ονοµα µου επ αυτω

και ειπατε απεσςηµεχα του µη ποιειν παντα τα

ϐδελυγµατα ταυτα

11. µη σπηλαιον ληστων ο οικος µου ου επι-

κεκληται το ονοµα µου επ αυτω εκει ενωπιον

υµων και εγω ιδου εωρακα λεγει κυριος

12. οτι πορευχητε εις τον τοπον µου τον εν

σηλωµ ου κατεσκηνωσα το ονοµα µου εκει εµ-

προσχεν και ιδετε α εποιησα αυτω απο προσω-

που κακιας λαου µου ισραηλ

13. και νυν ανχ ων εποιησατε παντα τα εργα

ταυτα και ελαλησα προς υµας και ουκ ηκουσα-

τε µου και εκαλεσα υµας και ουκ απεκριχητε

14. και ποιησω τω οικω τουτω ω επικεκληται

το ονοµα µου επ αυτω εφ ω υµεις πεποιχατε

επ αυτω και τω τοπω ω εδωκα υµιν και τοις

πατρασιν υµων καχως εποιησα τη σηλωµ

15. και απορριψω υµας απο προσωπου µου

καχως απερριψα τους αδελφους υµων παν το

σπερµα εφραιµ

16. και συ µη προσευςου περι του λαου το-

υτου και µη αξιου του ελεηχηναι αυτους και µη

ευςου και µη προσελχης µοι περι αυτων οτι ουκ

εισακουσοµαι

17. η ους ορας τι αυτοι ποιουσιν εν ταις πολε-

σιν ιουδα και εν ταις οδοις ιερουσαληµ

18. οι υιοι αυτων συλλεγουσιν ξυλα και οι πα-

τερες αυτων καιουσι πυρ και αι γυναικες αυτων

τριβουσιν σταις του ποιησαι ςαυωνας τη στρα-

τια του ουρανου και εσπεισαν σπονδας χεοις

αλλοτριοις ινα παροργισωσιν µε

19. µη εµε αυτοι παροργιζουσιν λεγει κυριος

ουςι εαυτους οπως καταισςυνχη τα προσωπα

αυτων

20. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου οργη και

χυµος µου ςειται επι τον τοπον τουτον και επι

τους ανχρωπους και επι τα κτηνη και επι παν

ξυλον του αγρου αυτων και επι παντα τα γενη-

µατα της γης και καυχησεται και ου σβεσχησε-

ται

21. ταδε λεγει κυριος τα ολοκαυτωµατα υµων

συναγαγετε µετα των χυσιων υµων και ϕαγετε

κρεα

22. οτι ουκ ελαλησα προς τους πατερας υµων

και ουκ ενετειλαµην αυτοις εν ηµερα η ανηγα-

γον αυτους εκ γης αιγυπτου περι ολοκαυτωµα-

των και χυσιας

23. αλλ η το ϱηµα τουτο ενετειλαµην αυτο-

ις λεγων ακουσατε της ϕωνης µου και εσοµαι

υµιν εις χεον και υµεις εσεσχε µοι εις λαον και

πορευεσχε εν πασαις ταις οδοις µου αις αν εν-

τειλωµαι υµιν οπως αν ευ η υµιν

24. και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσςεν το

ους αυτων αλλ επορευχησαν εν τοις ενχυµηµα-

σιν της καρδιας αυτων της κακης και εγενηχη-

σαν εις τα οπισχεν και ουκ εις τα εµπροσχεν

25. αφ ης ηµερας εξηλχοσαν οι πατερες αυ-

των εκ γης αιγυπτου και εως της ηµερας ταυτης
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και εξαπεστειλα προς υµας παντας τους δουλο-

υς µου τους προφητας ηµερας και ορχρου και

απεστειλα

26. και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσςεν

το ους αυτων και εσκληρυναν τον τραςηλον

αυτων υπερ τους πατερας αυτων

27. και ερεις αυτοις τον λογον τουτον τουτο

το εχνος ο ουκ ηκουσεν της ϕωνης κυριου ουδε

εδεξατο παιδειαν εξελιπεν η πιστις εκ στοµατος

αυτων

28. παντες ανηκοοι πορευοµενοι σκολιως

ςαλκος και σιδηρος παντες διεφχαρµενοι εισιν

29. κειραι την κεφαλην σου και απορριπτε και

αναλαβε επι ςειλεων χρηνον οτι απεδοκιµασεν

κυριος και απωσατο την γενεαν την ποιουσαν

ταυτα

30. οτι εποιησαν οι υιοι ιουδα το πονηρον

εναντιον εµου λεγει κυριος εταξαν τα ϐδελυγ-

µατα αυτων εν τω οικω ου επικεκληται το ονοµα

µου επ αυτον του µιαναι αυτον

31. και ωκοδοµησαν τον ϐωµον του ταφεχ ος

εστιν εν ϕαραγγι υιου εννοµ του κατακαιειν το-

υς υιους αυτων και τας χυγατερας αυτων εν πυ-

ϱι ο ουκ ενετειλαµην αυτοις και ου διενοηχην

εν τη καρδια µου

32. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυ-

ϱιος και ουκ ερουσιν ετι ϐωµος του ταφεχ και

ϕαραγξ υιου εννοµ αλλ η ϕαραγξ των ανηρη-

µενων και χαψουσιν εν τω ταφεχ δια το µη

υπαρςειν τοπον

33. και εσονται οι νεκροι του λαου τουτου εις

ϐρωσιν τοις πετεινοις του ουρανου και τοις χη-

ϱιοις της γης και ουκ εσται ο αποσοβων

34. και καταλυσω εκ πολεων ιουδα και εκ

διοδων ιερουσαληµ ϕωνην ευφραινοµενων και

ϕωνην ςαιροντων ϕωνην νυµφιου και ϕωνην

νυµφης οτι εις ερηµωσιν εσται πασα η γη

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-jr8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριος εξοισο-

υσιν τα οστα των ϐασιλεων ιουδα και τα οστα

των αρςοντων αυτου και τα οστα των ιερεων και

τα οστα των προφητων και τα οστα των κατοικο-

υντων ιερουσαληµ εκ των ταφων αυτων

2. και ψυξουσιν αυτα προς τον ηλιον και την

σεληνην και προς παντας τους αστερας και

προς πασαν την στρατιαν του ουρανου α ηγα-

πησαν και οις εδουλευσαν και ων επορευχησαν

οπισω αυτων και ων αντειςοντο και οις προσε-

κυνησαν αυτοις ου κοπησονται και ου ταφησον-

ται και εσονται εις παραδειγµα επι προσωπου

της γης

3. οτι ειλοντο τον χανατον η την Ϲωην και πα-

σιν τοις καταλοιποις τοις καταλειφχεισιν απο

της γενεας εκεινης εν παντι τοπω ου εαν εξωσω

αυτους εκει

4. οτι ταδε λεγει κυριος µη ο πιπτων ουκ ανι-

σταται η ο αποστρεφων ουκ επιστρεφει

5. δια τι απεστρεψεν ο λαος µου ουτος απο-

στροφην αναιδη και κατεκρατηχησαν εν τη

προαιρεσει αυτων και ουκ ηχελησαν του επι-

στρεψαι

6. ενωτισασχε δη και ακουσατε ους ουτως

λαλησουσιν ουκ εστιν ανχρωπος µετανοων απο

της κακιας αυτου λεγων τι εποιησα διελιπεν ο

τρεςων απο του δροµου αυτου ως ιππος καχι-

δρος εν ςρεµετισµω αυτου

7. και η ασιδα εν τω ουρανω εγνω τον καιρον

αυτης τρυγων και ςελιδων αγρου στρουχια εφυ-

λαξαν καιρους εισοδων αυτων ο δε λαος µου

ουκ εγνω τα κριµατα κυριου

8. πως ερειτε οτι σοφοι εσµεν ηµεις και νο-

µος κυριου εστιν µεχ ηµων εις µατην εγενηχη

σςοινος ψευδης γραµµατευσιν

9. ησςυνχησαν σοφοι και επτοηχησαν και

εαλωσαν οτι τον λογον κυριου απεδοκιµασαν

σοφια τις εστιν εν αυτοις

10. δια τουτο δωσω τας γυναικας αυτων ετε-

ϱοις και τους αγρους αυτων τοις κληρονοµοις

13. και συναξουσιν τα γενηµατα αυτων λεγει

κυριος ουκ εστιν σταφυλη εν ταις αµπελοις και

ουκ εστιν συκα εν ταις συκαις και τα ϕυλλα

κατερρυηκεν

14. επι τι ηµεις καχηµεχα συναςχητε και εισε-

λχωµεν εις τας πολεις τας οςυρας και απορρι-

ϕωµεν οτι ο χεος απερριψεν ηµας και εποτισεν

ηµας υδωρ ςολης οτι ηµαρτοµεν εναντιον αυτου

15. συνηςχηµεν εις ειρηνην και ουκ ην αγαχα

εις καιρον ιασεως και ιδου σπουδη

16. εκ δαν ακουσοµεχα ϕωνην οξυτητος ιπ-

πων αυτου απο ϕωνης ςρεµετισµου ιππασιας
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ιππων αυτου εσεισχη πασα η γη και ηξει και κα-

ταφαγεται την γην και το πληρωµα αυτης πολιν

και τους κατοικουντας εν αυτη

17. διοτι ιδου εγω εξαποστελλω εις υµας οφεις

χανατουντας οις ουκ εστιν επασαι και δηξονται

υµας

18. ανιατα µετ οδυνης καρδιας υµων απορο-

υµενης

19. ιδου ϕωνη κραυγης χυγατρος λαου µου

απο γης µακροχεν µη κυριος ουκ εστιν εν σιων

η ϐασιλευς ουκ εστιν εκει δια τι παρωργισαν µε

εν τοις γλυπτοις αυτων και εν µαταιοις αλλο-

τριοις

20. διηλχεν χερος παρηλχεν αµητος και ηµε-

ις ου διεσωχηµεν

21. επι συντριµµατι χυγατρος λαου µου εσκο-

τωχην απορια κατισςυσαν µε ωδινες ως τικτο-

υσης

22. µη ϱητινη ουκ εστιν εν γαλααδ η ιατρος

ουκ εστιν εκει δια τι ουκ ανεβη ιασις χυγατρος

λαου µου

23. τις δωσει κεφαλη µου υδωρ και οφχαλµο-

ις µου πηγην δακρυων και κλαυσοµαι τον λαον

µου τουτον ηµερας και νυκτος τους τετραυµατι-

σµενους χυγατρος λαου µου

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-jr9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 τις δωη µοι εν τη ερηµω σταχµον εσςατον

και καταλειψω τον λαον µου και απελευσοµαι

απ αυτων οτι παντες µοιςωνται συνοδος αχετο-

υντων

2. και ενετειναν την γλωσσαν αυτων ως το-

ξον ψευδος και ου πιστις ενισςυσεν επι της γης

οτι εκ κακων εις κακα εξηλχοσαν και εµε ουκ

εγνωσαν

3. εκαστος απο του πλησιον αυτου ϕυλαξασχε

και επ αδελφοις αυτων µη πεποιχατε οτι πας

αδελφος πτερνη πτερνιει και πας ϕιλος δολιως

πορευσεται

4. εκαστος κατα του ϕιλου αυτου καταπαιξε-

ται αληχειαν ου µη λαλησωσιν µεµαχηκεν η

γλωσσα αυτων λαλειν ψευδη ηδικησαν και ου

διελιπον του επιστρεψαι

5. τοκος επι τοκω δολος επι δολω ουκ ηχελον

ειδεναι µε

6. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω

πυρωσω αυτους και δοκιµω αυτους οτι ποιησω

απο προσωπου πονηριας χυγατρος λαου µου

7. ϐολις τιτρωσκουσα η γλωσσα αυτων δο-

λια τα ϱηµατα του στοµατος αυτων τω πλησιον

αυτου λαλει ειρηνικα και εν εαυτω εςει την

εςχραν

8. µη επι τουτοις ουκ επισκεψοµαι λεγει κυ-

ϱιος η εν λαω τω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυςη

µου

9. επι τα ορη λαβετε κοπετον και επι τας τρι-

ϐους της ερηµου χρηνον οτι εξελιπον παρα

το µη ειναι ανχρωπους ουκ ηκουσαν ϕωνην

υπαρξεως απο πετεινων του ουρανου και εως

κτηνων εξεστησαν ωςοντο

10. και δωσω την ιερουσαληµ εις µετοικιαν

και εις κατοικητηριον δρακοντων και τας πο-

λεις ιουδα εις αφανισµον χησοµαι παρα το µη

κατοικεισχαι

11. τις ο ανχρωπος ο συνετος και συνετω το-

υτο και ω λογος στοµατος κυριου προς αυτον

αναγγειλατω υµιν ενεκεν τινος απωλετο η γη

ανηφχη ως ερηµος παρα το µη διοδευεσχαι αυ-

την

12. και ειπεν κυριος προς µε δια το εγκαταλι-

πειν αυτους τον νοµον µου ον εδωκα προ προ-

σωπου αυτων και ουκ ηκουσαν της ϕωνης µου

13. αλλ επορευχησαν οπισω των αρεστων

της καρδιας αυτων της κακης και οπισω των

ειδωλων α εδιδαξαν αυτους οι πατερες αυτων

14. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ

ιδου εγω ψωµιω αυτους αναγκας και ποτιω αυ-

τους υδωρ ςολης

15. και διασκορπιω αυτους εν τοις εχνεσιν εις

ους ουκ εγινωσκον αυτοι και οι πατερες αυτων

και επαποστελω επ αυτους την µαςαιραν εως

του εξαναλωσαι αυτους εν αυτη

16. ταδε λεγει κυριος καλεσατε τας χρηνο-

υσας και ελχετωσαν και προς τας σοφας απο-

στειλατε και ϕχεγξασχωσαν

17. και λαβετωσαν εφ υµας χρηνον και κα-

ταγαγετωσαν οι οφχαλµοι υµων δακρυα και τα

ϐλεφαρα υµων ϱειτω υδωρ

18. οτι ϕωνη οικτου ηκουσχη εν σιων πως

εταλαιπωρησαµεν κατησςυνχηµεν σφοδρα οτι
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εγκατελιποµεν την γην και απερριψαµεν τα

σκηνωµατα ηµων

19. ακουσατε δη γυναικες λογον χεου και δε-

ξασχω τα ωτα υµων λογους στοµατος αυτου και

διδαξατε τας χυγατερας υµων οικτον και γυνη

την πλησιον αυτης χρηνον

20. οτι ανεβη χανατος δια των χυριδων υµων

εισηλχεν εις την γην υµων του εκτριψαι νηπια

εξωχεν και νεανισκους απο των πλατειων

21. και εσονται οι νεκροι των ανχρωπων εις

παραδειγµα επι προσωπου του πεδιου της γης

υµων και ως ςορτος οπισω χεριζοντος και ουκ

εσται ο συναγων

22. ταδε λεγει κυριος µη καυςασχω ο σοφος

εν τη σοφια αυτου και µη καυςασχω ο ισςυρος

εν τη ισςυι αυτου και µη καυςασχω ο πλουσιος

εν τω πλουτω αυτου

23. αλλ η εν τουτω καυςασχω ο καυςωµενος

συνιειν και γινωσκειν οτι εγω ειµι κυριος ποιων

ελεος και κριµα και δικαιοσυνην επι της γης οτι

εν τουτοις το χεληµα µου λεγει κυριος

24. ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος και επι-

σκεψοµαι επι παντας περιτετµηµενους ακροβυ-

στιας αυτων

25. επ αιγυπτον και επι την ιουδαιαν και επι

εδωµ και επι υιους αµµων και επι υιους µωαβ

και επι παντα περικειροµενον τα κατα προσω-

πον αυτου τους κατοικουντας εν τη ερηµω οτι

παντα τα εχνη απεριτµητα σαρκι και πας οικος

ισραηλ απεριτµητοι καρδιας αυτων

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-jr10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 ακουσατε τον λογον κυριου ον ελαλη-

σεν εφ υµας οικος ισραηλ

2. ταδε λεγει κυριος κατα τας οδους των

εχνων µη µανχανετε και απο των σηµειων του

ουρανου µη ϕοβεισχε οτι ϕοβουνται αυτα τοις

προσωποις αυτων

3. οτι τα νοµιµα των εχνων µαταια ξυλον εστιν

εκ του δρυµου εκκεκοµµενον εργον τεκτονος

και ςωνευµα

4. αργυριω και ςρυσιω κεκαλλωπισµενα εστιν

εν σφυραις και ηλοις εστερεωσαν αυτα και ου

κινηχησονται

5. αιροµενα αρχησονται οτι ουκ επιβησονται

µη ϕοβηχητε αυτα οτι ου µη κακοποιησωσιν και

αγαχον ουκ εστιν εν αυτοις

9. αργυριον τορευτον εστιν ου πορευσονται

αργυριον προσβλητον απο χαρσις ηξει ςρυσιον

µωφαζ και ςειρ ςρυσοςοων εργα τεςνιτων παντα

υακινχον και πορφυραν ενδυσουσιν αυτα

11. ουτως ερειτε αυτοις χεοι οι τον ουρανον

και την γην ουκ εποιησαν απολεσχωσαν απο

της γης και υποκατωχεν του ουρανου τουτου

12. κυριος ο ποιησας την γην εν τη ισςυι αυτου

ο ανορχωσας την οικουµενην εν τη σοφια αυτου

και τη ϕρονησει αυτου εξετεινεν τον ουρανον

13. και πληχος υδατος εν ουρανω και ανηγα-

γεν νεφελας εξ εσςατου της γης αστραπας εις

υετον εποιησεν και εξηγαγεν ϕως εκ χησαυρων

αυτου

14. εµωρανχη πας ανχρωπος απο γνωσεως

κατησςυνχη πας ςρυσοςοος επι τοις γλυπτοις

αυτου οτι ψευδη εςωνευσαν ουκ εστιν πνευµα

εν αυτοις

15. µαταια εστιν εργα εµπεπαιγµενα εν καιρω

επισκοπης αυτων απολουνται

16. ουκ εστιν τοιαυτη µερις τω ιακωβ οτι ο

πλασας τα παντα αυτος κληρονοµια αυτου κυ-

ϱιος ονοµα αυτω

17. συνηγαγεν εξωχεν την υποστασιν σου κα-

τοικουσα εν εκλεκτοις

18. οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω σκελιζω

τους κατοικουντας την γην ταυτην εν χλιψει

οπως ευρεχη η πληγη σου

19. ουαι επι συντριµµατι σου αλγηρα η πληγη

σου καγω ειπα οντως τουτο το τραυµα µου και

κατελαβεν µε

20. η σκηνη µου εταλαιπωρησεν ωλετο και

πασαι αι δερρεις µου διεσπασχησαν οι υιοι µου

και τα προβατα µου ουκ εισιν ουκ εστιν ετι τοπος

της σκηνης µου τοπος των δερρεων µου

21. οτι οι ποιµενες ηφρονευσαντο και τον κυ-

ϱιον ουκ εξεζητησαν δια τουτο ουκ ενοησεν πα-

σα η νοµη και διεσκορπισχησαν

22. ϕωνη ακοης ιδου ερςεται και σεισµος µε-

γας εκ γης ϐορρα του ταξαι τας πολεις ιουδα

εις αφανισµον και κοιτην στρουχων

23. οιδα κυριε οτι ουςι του ανχρωπου η οδος

αυτου ουδε ανηρ πορευσεται και κατορχωσει

πορειαν αυτου
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24. παιδευσον ηµας κυριε πλην εν κρισει και

µη εν χυµω ινα µη ολιγους ηµας ποιησης

25. εκςεον τον χυµον σου επι εχνη τα µη ειδο-

τα σε και επι γενεας αι το ονοµα σου ουκ επεκα-

λεσαντο οτι κατεφαγον τον ιακωβ και εξανηλω-

σαν αυτον και την νοµην αυτου ηρηµωσαν

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-jr11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς

ιερεµιαν λεγων

2. ακουσατε τους λογους της διαχηκης ταυτης

και λαλησεις προς ανδρας ιουδα και προς τους

κατοικουντας ιερουσαληµ

3. και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ο

χεος ισραηλ επικαταρατος ο ανχρωπος ος ουκ

ακουσεται των λογων της διαχηκης ταυτης

4. ης ενετειλαµην τοις πατρασιν υµων εν ηµε-

ϱα η ανηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου εκ κα-

µινου της σιδηρας λεγων ακουσατε της ϕωνης

µου και ποιησατε παντα οσα εαν εντειλωµαι

υµιν και εσεσχε µοι εις λαον και εγω εσοµαι

υµιν εις χεον

5. οπως στησω τον ορκον µου ον ωµοσα τοις

πατρασιν υµων του δουναι αυτοις γην ϱεουσαν

γαλα και µελι καχως η ηµερα αυτη και απε-

κριχην και ειπα γενοιτο κυριε

6. και ειπεν κυριος προς µε αναγνωχι τους

λογους τουτους εν πολεσιν ιουδα και εξωχεν

ιερουσαληµ λεγων ακουσατε τους λογους της

διαχηκης ταυτης και ποιησατε αυτους

8. και ουκ εποιησαν

9. και ειπεν κυριος προς µε ευρεχη συνδεσµος

εν ανδρασιν ιουδα και εν τοις κατοικουσιν ιε-

ϱουσαληµ

10. επεστραφησαν επι τας αδικιας των πα-

τερων αυτων των προτερον οι ουκ ηχελον εισα-

κουσαι των λογων µου και ιδου αυτοι ϐαδιζο-

υσιν οπισω χεων αλλοτριων του δουλευειν αυ-

τοις και διεσκεδασαν οικος ισραηλ και οικος

ιουδα την διαχηκην µου ην διεχεµην προς τους

πατερας αυτων

11. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω

επαγω επι τον λαον τουτον κακα εξ ων ου δυνη-

σονται εξελχειν εξ αυτων και κεκραξονται προς

µε και ουκ εισακουσοµαι αυτων

12. και πορευσονται πολεις ιουδα και οι κα-

τοικουντες ιερουσαληµ και κεκραξονται προς

τους χεους οις αυτοι χυµιωσιν αυτοις µη σωσο-

υσιν αυτους εν καιρω των κακων αυτων

13. οτι κατ αριχµον των πολεων σου ησαν χε-

οι σου ιουδα και κατ αριχµον εξοδων της ιερο-

υσαληµ εταξατε ϐωµους χυµιαν τη ϐααλ

14. και συ µη προσευςου περι του λαου τουτου

και µη αξιου περι αυτων εν δεησει και προσευςη

οτι ουκ εισακουσοµαι εν τω καιρω εν ω επικα-

λουνται µε εν καιρω κακωσεως αυτων

15. τι η ηγαπηµενη εν τω οικω µου εποιησεν

ϐδελυγµα µη ευςαι και κρεα αγια αφελουσιν

απο σου τας κακιας σου η τουτοις διαφευξη

16. ελαιαν ωραιαν ευσκιον τω ειδει εκαλεσεν

κυριος το ονοµα σου εις ϕωνην περιτοµης αυτης

ανηφχη πυρ επ αυτην µεγαλη η χλιψις επι σε

ηςρεωχησαν οι κλαδοι αυτης

17. και κυριος ο καταφυτευσας σε ελαλησεν

επι σε κακα αντι της κακιας οικου ισραηλ και

οικου ιουδα οτι εποιησαν εαυτοις του παροργι-

σαι µε εν τω χυµιαν αυτους τη ϐααλ

18. κυριε γνωρισον µοι και γνωσοµαι τοτε

ειδον τα επιτηδευµατα αυτων

19. εγω δε ως αρνιον ακακον αγοµενον του

χυεσχαι ουκ εγνων επ εµε ελογισαντο λογισµον

πονηρον λεγοντες δευτε και εµβαλωµεν ξυλον

εις τον αρτον αυτου και εκτριψωµεν αυτον απο

γης Ϲωντων και το ονοµα αυτου ου µη µνησχη

ετι

20. κυριε κρινων δικαια δοκιµαζων νεφρους

και καρδιας ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εξ

αυτων οτι προς σε απεκαλυψα το δικαιωµα µου

21. δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι τους αν-

δρας αναχωχ τους Ϲητουντας την ψυςην µου

τους λεγοντας ου µη προφητευσης επι τω ονο-

µατι κυριου ει δε µη αποχανη εν ταις ςερσιν

ηµων

22. ιδου εγω επισκεψοµαι επ αυτους οι νε-

ανισκοι αυτων εν µαςαιρα αποχανουνται και οι

υιοι αυτων και αι χυγατερες αυτων τελευτησο-

υσιν εν λιµω

23. και εγκαταλειµµα ουκ εσται αυτων οτι

επαξω κακα επι τους κατοικουντας εν αναχωχ

εν ενιαυτω επισκεψεως αυτων
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Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-jr12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 δικαιος ει κυριε οτι απολογησοµαι προς

σε πλην κριµατα λαλησω προς σε τι οτι οδος

ασεβων ευοδουται ευχηνησαν παντες οι αχετο-

υντες αχετηµατα

2. εφυτευσας αυτους και ερριζωχησαν ετεκνο-

ποιησαν και εποιησαν καρπον εγγυς ει συ του

στοµατος αυτων και πορρω απο των νεφρων αυ-

των

3. και συ κυριε γινωσκεις µε δεδοκιµακας την

καρδιαν µου εναντιον σου αγνισον αυτους εις

ηµεραν σφαγης αυτων

4. εως ποτε πενχησει η γη και πας ο ςορτος του

αγρου ξηρανχησεται απο κακιας των κατοικο-

υντων εν αυτη ηφανισχησαν κτηνη και πετεινα

οτι ειπαν ουκ οψεται ο χεος οδους ηµων

5. σου οι ποδες τρεςουσιν και εκλυουσιν σε

πως παρασκευαση εφ ιπποις και εν γη ειρηνης

συ πεποιχας πως ποιησεις εν ϕρυαγµατι του ιορ-

δανου

6. οτι και οι αδελφοι σου και ο οικος του πα-

τρος σου και ουτοι ηχετησαν σε και αυτοι εβοη-

σαν εκ των οπισω σου επισυνηςχησαν µη πι-

στευσης εν αυτοις οτι λαλησουσιν προς σε κα-

λα

7. εγκαταλελοιπα τον οικον µου αφηκα

την κληρονοµιαν µου εδωκα την ηγαπηµενην

ψυςην µου εις ςειρας εςχρων αυτης

8. εγενηχη η κληρονοµια µου εµοι ως λεων

εν δρυµω εδωκεν επ εµε την ϕωνην αυτης δια

τουτο εµισησα αυτην

9. µη σπηλαιον υαινης η κληρονοµια µου εµοι

η σπηλαιον κυκλω αυτης ϐαδισατε συναγαγετε

παντα τα χηρια του αγρου και ελχετωσαν του

ϕαγειν αυτην

10. ποιµενες πολλοι διεφχειραν τον αµπελω-

να µου εµολυναν την µεριδα µου εδωκαν µερι-

δα επιχυµητην µου εις ερηµον αβατον

11. ετεχη εις αφανισµον απωλειας δι εµε αφα-

νισµω ηφανισχη πασα η γη οτι ουκ εστιν ανηρ

τιχεµενος εν καρδια

12. επι πασαν διεκβολην εν τη ερηµω ηλχον

ταλαιπωρουντες οτι µαςαιρα του κυριου κατα-

ϕαγεται απ ακρου της γης εως ακρου της γης

ουκ εστιν ειρηνη παση σαρκι

13. σπειρατε πυρους και ακανχας χερισατε οι

κληροι αυτων ουκ ωφελησουσιν αυτους αισςυ-

νχητε απο καυςησεως υµων απο ονειδισµου

εναντι κυριου

14. οτι ταδε λεγει κυριος περι παντων των γε-

ιτονων των πονηρων των απτοµενων της κληρο-

νοµιας µου ης εµερισα τω λαω µου ισραηλ ιδου

εγω αποσπω αυτους απο της γης αυτων και τον

ιουδαν εκβαλω εκ µεσου αυτων

15. και εσται µετα το εκβαλειν µε αυτους επι-

στρεψω και ελεησω αυτους και κατοικιω αυ-

τους εκαστον εις την κληρονοµιαν αυτου και

εκαστον εις την γην αυτου

16. και εσται εαν µαχοντες µαχωσιν την οδον

του λαου µου του οµνυειν τω ονοµατι µου Ϲη κυ-

ϱιος καχως εδιδαξαν τον λαον µου οµνυειν τη

ϐααλ και οικοδοµηχησονται εν µεσω του λαου

µου

17. εαν δε µη επιστρεψωσιν και εξαρω το

εχνος εκεινο εξαρσει και απωλεια

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-jr13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 ταδε λεγει κυριος ϐαδισον και κτησαι

σεαυτω περιζωµα λινουν και περιχου περι την

οσφυν σου και εν υδατι ου διελευσεται

2. και εκτησαµην το περιζωµα κατα τον λογον

κυριου και περιεχηκα περι την οσφυν µου

3. και εγενηχη λογος κυριου προς µε λεγων

4. λαβε το περιζωµα το περι την οσφυν σου και

αναστηχι και ϐαδισον επι τον ευφρατην και κα-

τακρυψον αυτο εκει εν τη τρυµαλια της πετρας

5. και επορευχην και εκρυψα αυτο εν τω ευ-

ϕρατη καχως ενετειλατο µοι κυριος

6. και εγενετο µεχ ηµερας πολλας και ειπεν

κυριος προς µε αναστηχι ϐαδισον επι τον ευ-

ϕρατην και λαβε εκειχεν το περιζωµα ο ενετε-

ιλαµην σοι του κατακρυψαι εκει

7. και επορευχην επι τον ευφρατην ποταµον

και ωρυξα και ελαβον το περιζωµα εκ του τοπου

ου κατωρυξα αυτο εκει και ιδου διεφχαρµενον

ην ο ου µη ςρησχη εις ουχεν

8. και εγενηχη λογος κυριου προς µε λεγων

9. ταδε λεγει κυριος ουτω ϕχερω την υβριν

ιουδα και την υβριν ιερουσαληµ
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10. την πολλην ταυτην υβριν τους µη ϐουλο-

µενους υπακουειν των λογων µου και πορευ-

χεντας οπισω χεων αλλοτριων του δουλευειν

αυτοις και του προσκυνειν αυτοις και εσονται

ωσπερ το περιζωµα τουτο ο ου ςρησχησεται εις

ουχεν

11. οτι καχαπερ κολλαται το περιζωµα πε-

ϱι την οσφυν του ανχρωπου ουτως εκολλησα

προς εµαυτον τον οικον του ισραηλ και παν

οικον ιουδα του γενεσχαι µοι εις λαον ονοµα-

στον και εις καυςηµα και εις δοξαν και ουκ

εισηκουσαν µου

12. και ερεις προς τον λαον τουτον πας

ασκος πληρωχησεται οινου και εσται εαν ειπω-

σιν προς σε µη γνοντες ου γνωσοµεχα οτι πας

ασκος πληρωχησεται οινου

13. και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος

ιδου εγω πληρω τους κατοικουντας την γην ταυ-

την και τους ϐασιλεις αυτων τους καχηµενους

υιους δαυιδ επι χρονου αυτου και τους ιερεις

και τους προφητας και τον ιουδαν και παντας

τους κατοικουντας ιερουσαληµ µεχυσµατι

14. και διασκορπιω αυτους ανδρα και τον

αδελφον αυτου και τους πατερας αυτων και

τους υιους αυτων εν τω αυτω ουκ επιποχησω

λεγει κυριος και ου ϕεισοµαι και ουκ οικτιρησω

απο διαφχορας αυτων

15. ακουσατε και ενωτισασχε και µη επαιρε-

σχε οτι κυριος ελαλησεν

16. δοτε τω κυριω χεω υµων δοξαν προ του συ-

σκοτασαι και προς του προσκοψαι ποδας υµων

επ ορη σκοτεινα και αναµενειτε εις ϕως και εκει

σκια χανατου και τεχησονται εις σκοτος

17. εαν δε µη ακουσητε κεκρυµµενως κλαυ-

σεται η ψυςη υµων απο προσωπου υβρεως και

καταξουσιν οι οφχαλµοι υµων δακρυα οτι συ-

νετριβη το ποιµνιον κυριου

18. ειπατε τω ϐασιλει και τοις δυναστευουσιν

ταπεινωχητε και καχισατε οτι καχηρεχη απο

κεφαλης υµων στεφανος δοξης υµων

19. πολεις αι προς νοτον συνεκλεισχησαν και

ουκ ην ο ανοιγων απωκισχη ιουδας συνετελε-

σεν αποικιαν τελειαν

20. αναλαβε οφχαλµους σου ιερουσαληµ και

ιδε τους ερςοµενους απο ϐορρα που εστιν το

ποιµνιον ο εδοχη σοι προβατα δοξης σου

21. τι ερεις οταν επισκεπτωνται σε και συ εδι-

δαξας αυτους επι σε µαχηµατα εις αρςην ουκ

ωδινες καχεξουσιν σε καχως γυναικα τικτο-

υσαν

22. και εαν ειπης εν τη καρδια σου δια τι

απηντησεν µοι ταυτα δια το πληχος της αδικιας

σου ανεκαλυφχη τα οπισχια σου παραδειγµα-

τισχηναι τας πτερνας σου

23. ει αλλαξεται αιχιοψ το δερµα αυτου και

παρδαλις τα ποικιλµατα αυτης και υµεις δυνη-

σεσχε ευ ποιησαι µεµαχηκοτες τα κακα

24. και διεσπειρα αυτους ως ϕρυγανα ϕερο-

µενα υπο ανεµου εις ερηµον

25. ουτος ο κληρος σου και µερις του απειχειν

υµας εµοι λεγει κυριος ως επελαχου µου και

ηλπισας επι ψευδεσιν

26. καγω αποκαλυψω τα οπισω σου επι το

προσωπον σου και οφχησεται η ατιµια σου

27. και η µοιςεια σου και ο ςρεµετισµος σου

και η απαλλοτριωσις της πορνειας σου επι των

ϐουνων και εν τοις αγροις εωρακα τα ϐδελυγ-

µατα σου ουαι σοι ιερουσαληµ οτι ουκ εκαχα-

ϱισχης οπισω µου εως τινος ετι

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-jr14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν

περι της αβροςιας

2. επενχησεν η ιουδαια και αι πυλαι αυτης

εκενωχησαν και εσκοτωχησαν επι της γης και

η κραυγη της ιερουσαληµ ανεβη

3. και οι µεγιστανες αυτης απεστειλαν τους

νεωτερους αυτων εφ υδωρ ηλχοσαν επι τα ϕρε-

ατα και ους ευροσαν υδωρ και απεστρεψαν τα

αγγεια αυτων κενα

4. και τα εργα της γης εξελιπεν οτι ουκ ην

υετος ησςυνχησαν γεωργοι επεκαλυψαν την

κεφαλην αυτων

5. και ελαφοι εν αγρω ετεκον και εγκατελιπον

οτι ουκ ην ϐοτανη

6. ονοι αγριοι εστησαν επι ναπας ειλκυσαν

ανεµον εξελιπον οι οφχαλµοι αυτων οτι ουκ ην

ςορτος απο λαου αδικιας

7. ει αι αµαρτιαι ηµων αντεστησαν ηµιν κυριε

ποιησον ηµιν ενεκεν σου οτι πολλαι αι αµαρτιαι

ηµων εναντιον σου οτι σοι ηµαρτοµεν
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8. υποµονη ισραηλ κυριε και σωζεις εν καιρω

κακων ινα τι εγενηχης ωσει παροικος επι της

γης και ως αυτοςχων εκκλινων εις καταλυµα

9. µη εση ωσπερ ανχρωπος υπνων η ως ανηρ

ου δυναµενος σωζειν και συ εν ηµιν ει κυριε και

το ονοµα σου επικεκληται εφ ηµας µη επιλαχη

ηµων

10. ουτως λεγει κυριος τω λαω τουτω ηγαπη-

σαν κινειν ποδας αυτων και ουκ εφεισαντο και

ο χεος ουκ ευδοκησεν εν αυτοις νυν µνησχησε-

ται των αδικιων αυτων

11. και ειπεν κυριος προς µε µη προσευςου

περι του λαου τουτου εις αγαχα

12. οτι εαν νηστευσωσιν ουκ εισακουσοµαι της

δεησεως αυτων και εαν προσενεγκωσιν ολο-

καυτωµατα και χυσιας ουκ ευδοκησω εν αυτοις

οτι εν µαςαιρα και εν λιµω και εν χανατω εγω

συντελεσω αυτους

13. και ειπα ω κυριε ιδου οι προφηται αυτων

προφητευουσιν και λεγουσιν ουκ οψεσχε µαςα-

ιραν ουδε λιµος εσται εν υµιν οτι αληχειαν και

ειρηνην δωσω επι της γης και εν τω τοπω τουτω

14. και ειπεν κυριος προς µε ψευδη οι προφη-

ται προφητευουσιν επι τω ονοµατι µου ουκ απε-

στειλα αυτους και ουκ ενετειλαµην αυτοις και

ουκ ελαλησα προς αυτους οτι ορασεις ψευδεις

και µαντειας και οιωνισµατα και προαιρεσεις

καρδιας αυτων αυτοι προφητευουσιν υµιν

15. δια τουτο ταδε λεγει κυριος περι των προ-

ϕητων των προφητευοντων επι τω ονοµατι µου

ψευδη και εγω ουκ απεστειλα αυτους οι λεγο-

υσιν µαςαιρα και λιµος ουκ εσται επι της γης

ταυτης εν χανατω νοσερω αποχανουνται και εν

λιµω συντελεσχησονται οι προφηται

16. και ο λαος οις αυτοι προφητευουσιν αυτο-

ις και εσονται ερριµµενοι εν ταις διοδοις ιερο-

υσαληµ απο προσωπου µαςαιρας και του λιµου

και ουκ εσται ο χαπτων αυτους και αι γυναικες

αυτων και οι υιοι αυτων και αι χυγατερες αυτων

και εκςεω επ αυτους τα κακα αυτων

17. και ερεις προς αυτους τον λογον το-

υτον καταγαγετε επ οφχαλµους υµων δακρυα

ηµερας και νυκτος και µη διαλιπετωσαν οτι

συντριµµατι συνετριβη χυγατηρ λαου µου και

πληγη οδυνηρα σφοδρα

18. εαν εξελχω εις το πεδιον και ιδου τραυ-

µατιαι µαςαιρας και εαν εισελχω εις την πολιν

και ιδου πονος λιµου οτι ιερευς και προφητης

επορευχησαν εις γην ην ουκ ηδεισαν

19. µη αποδοκιµαζων απεδοκιµασας τον ιο-

υδαν και απο σιων απεστη η ψυςη σου ινα τι

επαισας ηµας και ουκ εστιν ηµιν ιασις υπεµε-

ιναµεν εις ειρηνην και ουκ ην αγαχα εις καιρον

ιασεως και ιδου ταραςη

20. εγνωµεν κυριε αµαρτηµατα ηµων αδικιας

πατερων ηµων οτι ηµαρτοµεν εναντιον σου

21. κοπασον δια το ονοµα σου µη απολεσης

χρονον δοξης σου µνησχητι µη διασκεδασης

την διαχηκην σου την µεχ ηµων

22. µη εστιν εν ειδωλοις των εχνων υετιζων

και ει ο ουρανος δωσει πλησµονην αυτου ουςι

συ ει αυτος και υποµενουµεν σε οτι συ εποιησας

παντα ταυτα

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-jr15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και ειπεν κυριος προς µε εαν στη µωυ-

σης και σαµουηλ προ προσωπου µου ουκ εστιν

η ψυςη µου προς αυτους εξαποστειλον τον λαον

τουτον και εξελχετωσαν

2. και εσται εαν ειπωσιν προς σε που εξελευ-

σοµεχα και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος

οσοι εις χανατον εις χανατον και οσοι εις µαςα-

ιραν εις µαςαιραν και οσοι εις λιµον εις λιµον

και οσοι εις αιςµαλωσιαν εις αιςµαλωσιαν

3. και εκδικησω επ αυτους τεσσαρα ειδη λεγει

κυριος την µαςαιραν εις σφαγην και τους κυ-

νας εις διασπασµον και τα χηρια της γης και τα

πετεινα του ουρανου εις ϐρωσιν και εις διαφχο-

ϱαν

4. και παραδωσω αυτους εις αναγκας πασαις

ταις ϐασιλειαις της γης δια µανασση υιον εζε-

κιου ϐασιλεα ιουδα περι παντων ων εποιησεν

εν ιερουσαληµ

5. τις ϕεισεται επι σοι ιερουσαληµ και τις δε-

ιλιασει επι σοι η τις ανακαµψει εις ειρηνην σοι

6. συ απεστραφης µε λεγει κυριος οπισω πο-

ϱευση και εκτενω την ςειρα µου και διαφχερω

σε και ουκετι ανησω αυτους

7. και διασπερω αυτους εν διασπορα εν πυλα-

ις λαου µου ητεκνωχησαν απωλεσαν τον λαον

µου δια τας κακιας αυτων
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8. επληχυνχησαν ςηραι αυτων υπερ την αµ-

µον της χαλασσης επηγαγον επι µητερα νεανι-

σκου ταλαιπωριαν εν µεσηµβρια επερριψα επ

αυτην εξαιφνης τροµον και σπουδην

9. εκενωχη η τικτουσα επτα απεκακησεν η

ψυςη αυτης επεδυ ο ηλιος αυτη ετι µεσουσης

της ηµερας κατησςυνχη και ωνειδισχη τους κα-

ταλοιπους αυτων εις µαςαιραν δωσω εναντιον

των εςχρων αυτων

10. οιµµοι εγω µητερ ως τινα µε ετεκες αν-

δρα δικαζοµενον και διακρινοµενον παση τη

γη ουτε ωφελησα ουτε ωφελησεν µε ουδεις η

ισςυς µου εξελιπεν εν τοις καταρωµενοις µε

11. γενοιτο δεσποτα κατευχυνοντων αυτων ει

µη παρεστην σοι εν καιρω των κακων αυτων

και εν καιρω χλιψεως αυτων εις αγαχα προς

τον εςχρον

12. ει γνωσχησεται σιδηρος και περιβολαιον

ςαλκουν

13. η ισςυς σου και τους χησαυρους σου εις

προνοµην δωσω ανταλλαγµα δια πασας τας

αµαρτιας σου και εν πασι τοις οριοις σου

14. και καταδουλωσω σε κυκλω τοις εςχροις

σου εν τη γη η ουκ ηδεις οτι πυρ εκκεκαυται εκ

του χυµου µου εφ υµας καυχησεται

15. κυριε µνησχητι µου και επισκεψαι µε και

αχωωσον µε απο των καταδιωκοντων µε µη εις

µακροχυµιαν γνωχι ως ελαβον περι σου ονειδι-

σµον

16. υπο των αχετουντων τους λογους σου συν-

τελεσον αυτους και εσται ο λογος σου εµοι εις

ευφροσυνην και ςαραν καρδιας µου οτι επικε-

κληται το ονοµα σου επ εµοι κυριε παντοκρα-

τωρ

17. ουκ εκαχισα εν συνεδριω αυτων παιζον-

των αλλα ευλαβουµην απο προσωπου ςειρος

σου κατα µονας εκαχηµην οτι πικριας ενεπλη-

σχην

18. ινα τι οι λυπουντες µε κατισςυουσιν µου

η πληγη µου στερεα ποχεν ιαχησοµαι γινοµενη

εγενηχη µοι ως υδωρ ψευδες ουκ εςον πιστιν

19. δια τουτο ταδε λεγει κυριος εαν επι-

στρεψης και αποκαταστησω σε και προ προ-

σωπου µου στηση και εαν εξαγαγης τιµιον απο

αναξιου ως στοµα µου εση και αναστρεψουσιν

αυτοι προς σε και συ ουκ αναστρεψεις προς αυ-

τους

20. και δωσω σε τω λαω τουτω ως τειςος οςυ-

ϱον ςαλκουν και πολεµησουσιν προς σε και ου

µη δυνωνται προς σε διοτι µετα σου ειµι του

σωζειν σε

21. και εξαιρεισχαι σε εκ ςειρος πονηρων και

λυτρωσοµαι σε εκ ςειρος λοιµων

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-jr16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και συ µη λαβης γυναικα λεγει κυριος

ο χεος ισραηλ

2. και ου γεννηχησεται σοι υιος ουδε χυγατηρ

εν τω τοπω τουτω

3. οτι ταδε λεγει κυριος περι των υιων και πε-

ϱι των χυγατερων των γεννωµενων εν τω τοπω

τουτω και περι των µητερων αυτων των τετοκυ-

ιων αυτους και περι των πατερων αυτων των

γεγεννηκοτων αυτους εν τη γη ταυτη

4. εν χανατω νοσερω αποχανουνται ου κοπη-

σονται και ου ταφησονται εις παραδειγµα επι

προσωπου της γης εσονται και τοις χηριοις της

γης και τοις πετεινοις του ουρανου εν µαςαιρα

πεσουνται και εν λιµω συντελεσχησονται

5. επικαταρατος ο ανχρωπος ος την ελπιδα

εςει επ ανχρωπον και στηρισει σαρκα ϐραςιο-

νος αυτου επ αυτον και απο κυριου αποστη η

καρδια αυτου

6. και εσται ως η αγριοµυρικη η εν τη ερηµω

ουκ οψεται οταν ελχη τα αγαχα και κατα-

σκηνωσει εν αλιµοις και εν ερηµω εν γη αλ-

µυρα ητις ου κατοικειται

7. και ευλογηµενος ο ανχρωπος ος πεποιχεν

επι τω κυριω και εσται κυριος ελπις αυτου

8. και εσται ως ξυλον ευχηνουν παρ υδατα και

επι ικµαδα ϐαλει ϱιζας αυτου και ου ϕοβηχησε-

ται οταν ελχη καυµα και εσται επ αυτω στελεςη

αλσωδη εν ενιαυτω αβροςιας ου ϕοβηχησεται

και ου διαλειψει ποιων καρπον

9. ϐαχεια η καρδια παρα παντα και ανχρωπος

εστιν και τις γνωσεται αυτον

10. εγω κυριος εταζων καρδιας και δοκιµαζων

νεφρους του δουναι εκαστω κατα τας οδους αυ-

του και κατα τους καρπους των επιτηδευµατων

αυτου
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11. εφωνησεν περδιξ συνηγαγεν α ουκ ετεκεν

ποιων πλουτον αυτου ου µετα κρισεως εν ηµισει

ηµερων αυτου εγκαταλειψουσιν αυτον και επ

εσςατων αυτου εσται αφρων

12. χρονος δοξης υψωµενος αγιασµα ηµων

13. υποµονη ισραηλ κυριε παντες οι καταλι-

ποντες σε καταισςυνχητωσαν αφεστηκοτες επι

της γης γραφητωσαν οτι εγκατελιπον πηγην

Ϲωης τον κυριον

14. ιασαι µε κυριε και ιαχησοµαι σωσον µε

και σωχησοµαι οτι καυςηµα µου συ ει

15. ιδου αυτοι λεγουσι προς µε που εστιν ο

λογος κυριου ελχατω

16. εγω δε ουκ εκοπιασα κατακολουχων

οπισω σου και ηµεραν ανχρωπου ουκ επεχυµη-

σα συ επιστη τα εκπορευοµενα δια των ςειλεων

µου προ προσωπου σου εστιν

17. µη γενηχης µοι εις αλλοτριωσιν ϕειδοµε-

νος µου εν ηµερα πονηρα

18. καταισςυνχητωσαν οι διωκοντες µε και

µη καταισςυνχειην εγω πτοηχειησαν αυτοι και

µη πτοηχειην εγω επαγαγε επ αυτους ηµεραν

πονηραν δισσον συντριµµα συντριψον αυτους

19. ταδε λεγει κυριος ϐαδισον και στηχι εν πυ-

λαις υιων λαου σου εν αις εισπορευονται εν αυ-

ταις ϐασιλεις ιουδα και εν αις εκπορευονται εν

αυταις και εν πασαις ταις πυλαις ιερουσαληµ

20. και ερεις προς αυτους ακουσατε λογον κυ-

ϱιου ϐασιλεις ιουδα και πασα ιουδαια και πασα

ιερουσαληµ οι εισπορευοµενοι εν ταις πυλαις

ταυταις

21. ταδε λεγει κυριος ϕυλασσεσχε τας ψυςας

υµων και µη αιρετε ϐασταγµατα εν τη ηµερα

των σαββατων και µη εκπορευεσχε ταις πυλαις

ιερουσαληµ

22. και µη εκφερετε ϐασταγµατα εξ οικιων

υµων εν τη ηµερα των σαββατων και παν ερ-

γον ου ποιησετε αγιασατε την ηµεραν των σαβ-

ϐατων καχως ενετειλαµην τοις πατρασιν υµων

και ουκ ηκουσαν και ουκ εκλιναν το ους αυτων

23. και εσκληρυναν τον τραςηλον αυτων

υπερ τους πατερας αυτων του µη ακουσαι µου

και του µη δεξασχαι παιδειαν

24. και εσται εαν ακοη ακουσητε µου λεγει

κυριος του µη εισφερειν ϐασταγµατα δια των

πυλων της πολεως ταυτης εν τη ηµερα των σαβ-

ϐατων και αγιαζειν την ηµεραν των σαββατων

του µη ποιειν παν εργον

25. και εισελευσονται δια των πυλων της πο-

λεως ταυτης ϐασιλεις και αρςοντες καχηµενοι

επι χρονου δαυιδ και επιβεβηκοτες εφ αρµασιν

και ιπποις αυτων αυτοι και οι αρςοντες αυτων

ανδρες ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ

και κατοικισχησεται η πολις αυτη εις τον αιωνα

26. και ηξουσιν εκ των πολεων ιουδα και κυ-

κλοχεν ιερουσαληµ και εκ γης ϐενιαµιν και εκ

της πεδινης και εκ του ορους και εκ της προς

νοτον ϕεροντες ολοκαυτωµατα και χυσιαν και

χυµιαµατα και µαναα και λιβανον ϕεροντες

αινεσιν εις οικον κυριου

27. και εσται εαν µη εισακουσητε µου του

αγιαζειν την ηµεραν των σαββατων του µη αιρε-

ιν ϐασταγµατα και µη εισπορευεσχαι ταις πυλα-

ις ιερουσαληµ εν τη ηµερα των σαββατων και

αναψω πυρ εν ταις πυλαις αυτης και καταφα-

γεται αµφοδα ιερουσαληµ και ου σβεσχησεται

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-jr18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς

ιερεµιαν λεγων

2. αναστηχι και καταβηχι εις οικον του κερα-

µεως και εκει ακουση τους λογους µου

3. και κατεβην εις τον οικον του κεραµεως και

ιδου αυτος εποιει εργον επι των λιχων

4. και διεπεσεν το αγγειον ο αυτος εποιει εν τα-

ις ςερσιν αυτου και παλιν αυτος εποιησεν αυτο

αγγειον ετερον καχως ηρεσεν ενωπιον αυτου

του ποιησαι

5. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

6. ει καχως ο κεραµευς ουτος ου δυνησοµαι

του ποιησαι υµας οικος ισραηλ ιδου ως ο πηλος

του κεραµεως υµεις εστε εν ταις ςερσιν µου

7. περας λαλησω επι εχνος η επι ϐασιλειαν

του εξαραι αυτους και του απολλυειν

8. και επιστραφη το εχνος εκεινο απο παντων

των κακων αυτων και µετανοησω περι των κα-

κων ων ελογισαµην του ποιησαι αυτοις

9. και περας λαλησω επι εχνος και επι ϐασι-

λειαν του ανοικοδοµεισχαι και του καταφυτευ-

εσχαι
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10. και ποιησωσιν τα πονηρα εναντιον µου του

µη ακουειν της ϕωνης µου και µετανοησω περι

των αγαχων ων ελαλησα του ποιησαι αυτοις

11. και νυν ειπον προς ανδρας ιουδα και

προς τους κατοικουντας ιερουσαληµ ιδου εγω

πλασσω εφ υµας κακα και λογιζοµαι εφ υµας

λογισµον αποστραφητω δη εκαστος απο οδου

αυτου της πονηρας και καλλιονα ποιησετε τα

επιτηδευµατα υµων

12. και ειπαν ανδριουµεχα οτι οπισω των απο-

στροφων ηµων πορευσοµεχα και εκαστος τα

αρεστα της καρδιας αυτου της πονηρας ποιη-

σοµεν

13. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ερωτησατε δη

εν εχνεσιν τις ηκουσεν τοιαυτα ϕρικτα α εποιη-

σεν σφοδρα παρχενος ισραηλ

14. µη εκλειψουσιν απο πετρας µαστοι η ςιων

απο του λιβανου µη εκκλινει υδωρ ϐιαιως

ανεµω ϕεροµενον

15. οτι επελαχοντο µου ο λαος µου εις κε-

νον εχυµιασαν και ασχενησουσιν εν ταις οδοις

αυτων σςοινους αιωνιους του επιβηναι τριβους

ουκ εςοντας οδον εις πορειαν

16. του ταξαι την γην αυτων εις αφανισµον

και συριγµα αιωνιον παντες οι διαπορευοµενοι

δι αυτης εκστησονται και κινησουσιν την κε-

ϕαλην αυτων

17. ως ανεµον καυσωνα διασπερω αυτους κα-

τα προσωπον εςχρων αυτων δειξω αυτοις ηµε-

ϱαν απωλειας αυτων

18. και ειπαν δευτε λογισωµεχα επι ιερεµιαν

λογισµον οτι ουκ απολειται νοµος απο ιερεως

και ϐουλη απο συνετου και λογος απο προφη-

του δευτε και παταξωµεν αυτον εν γλωσση και

ακουσοµεχα παντας τους λογους αυτου

19. εισακουσον µου κυριε και εισακουσον της

ϕωνης του δικαιωµατος µου

20. ει ανταποδιδοται αντι αγαχων κακα οτι

συνελαλησαν ϱηµατα κατα της ψυςης µου και

την κολασιν αυτων εκρυψαν µοι µνησχητι εσ-

τηκοτος µου κατα προσωπον σου του λαλησαι

υπερ αυτων αγαχα του αποστρεψαι τον χυµον

σου απ αυτων

21. δια τουτο δος τους υιους αυτων εις λιµον

και αχροισον αυτους εις ςειρας µαςαιρας γενε-

σχωσαν αι γυναικες αυτων ατεκνοι και ςηραι

και οι ανδρες αυτων γενεσχωσαν ανηρηµενοι

χανατω και οι νεανισκοι αυτων πεπτωκοτες µα-

ςαιρα εν πολεµω

22. γενηχητω κραυγη εν ταις οικιαις αυτων

επαξεις επ αυτους ληστας αφνω οτι ενεςειρη-

σαν λογον εις συλληµψιν µου και παγιδας

εκρυψαν επ εµε

23. και συ κυριε εγνως απασαν την ϐουλην

αυτων επ εµε εις χανατον µη αχωωσης τας αδι-

κιας αυτων και τας αµαρτιας αυτων απο προ-

σωπου σου µη εξαλειψης γενεσχω η ασχενεια

αυτων εναντιον σου εν καιρω χυµου σου ποιη-

σον εν αυτοις

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-jr19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 τοτε ειπεν κυριος προς µε ϐαδισον και

κτησαι ϐικον πεπλασµενον οστρακινον και αξε-

ις απο των πρεσβυτερων του λαου και απο των

πρεσβυτερων των ιερεων

2. και εξελευση εις το πολυανδριον υιων των

τεκνων αυτων ο εστιν επι των προχυρων πυλης

της ςαρσιχ και αναγνωχι εκει παντας τους λο-

γους ους αν λαλησω προς σε

3. και ερεις αυτοις ακουσατε τον λογον κυριου

ϐασιλεις ιουδα και ανδρες ιουδα και οι κατο-

ικουντες ιερουσαληµ και οι εισπορευοµενοι εν

ταις πυλαις ταυταις ταδε λεγει κυριος ο χεος

ισραηλ ιδου εγω επαγω επι τον τοπον τουτον

κακα ωστε παντος ακουοντος αυτα ηςησει αµ-

ϕοτερα τα ωτα αυτου

4. ανχ ων εγκατελιπον µε και απηλλοτριωσαν

τον τοπον τουτον και εχυµιασαν εν αυτω χεοις

αλλοτριοις οις ουκ ηδεισαν αυτοι και οι πατερες

αυτων και οι ϐασιλεις ιουδα επλησαν τον τοπον

τουτον αιµατων αχωων

5. και ωκοδοµησαν υψηλα τη ϐααλ του κα-

τακαιειν τους υιους αυτων εν πυρι α ουκ ενε-

τειλαµην ουδε ελαλησα ουδε διενοηχην εν τη

καρδια µου

6. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος

και ου κληχησεται τω τοπω τουτω ετι διαπτωσις

και πολυανδριον υιου εννοµ αλλ η πολυαν-

δριον της σφαγης
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7. και σφαξω την ϐουλην ιουδα και την ϐο-

υλην ιερουσαληµ εν τω τοπω τουτω και κατα-

ϐαλω αυτους εν µαςαιρα εναντιον των εςχρων

αυτων και εν ςερσιν των Ϲητουντων τας ψυςας

αυτων και δωσω τους νεκρους αυτων εις ϐρωσιν

τοις πετεινοις του ουρανου και τοις χηριοις της

γης

8. και ταξω την πολιν ταυτην εις αφανισµον

και εις συριγµον πας ο παραπορευοµενος επ

αυτης σκυχρωπασει και συριει υπερ πασης της

πληγης αυτης

9. και εδονται τας σαρκας των υιων αυτων και

τας σαρκας των χυγατερων αυτων και εκαστος

τας σαρκας του πλησιον αυτου εδονται εν τη

περιοςη και εν τη πολιορκια η πολιορκησουσιν

αυτους οι εςχροι αυτων

10. και συντριψεις τον ϐικον κατ οφχαλµους

των ανδρων των εκπορευοµενων µετα σου

11. και ερεις ταδε λεγει κυριος ουτως συν-

τριψω τον λαον τουτον και την πολιν ταυτην κα-

χως συντριβεται αγγος οστρακινον ο ου δυνη-

σεται ιαχηναι ετι

12. ουτως ποιησω λεγει κυριος τω τοπω τουτω

και τοις κατοικουσιν εν αυτω του δοχηναι την

πολιν ταυτην ως την διαπιπτουσαν

13. και οι οικοι ιερουσαληµ και οι οικοι ϐα-

σιλεων ιουδα εσονται καχως ο τοπος ο διαπιπ-

των των ακαχαρσιων εν πασαις ταις οικιαις εν

αις εχυµιασαν επι των δωµατων αυτων παση

τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδας

χεοις αλλοτριοις

14. και ηλχεν ιερεµιας απο της διαπτωσεως ου

απεστειλεν αυτον κυριος εκει του προφητευσαι

και εστη εν τη αυλη οικου κυριου και ειπε προς

παντα τον λαον

15. ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι την

πολιν ταυτην και επι πασας τας πολεις αυτης

και επι τας κωµας αυτης απαντα τα κακα α

ελαλησα επ αυτην οτι εσκληρυναν τον τρα-

ςηλον αυτων του µη εισακουειν των λογων µου

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-jr20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και ηκουσεν πασςωρ υιος εµµηρ ο ιερευς

και ουτος ην καχεσταµενος ηγουµενος οικου

κυριου του ιερεµιου προφητευοντος τους λογο-

υς τουτους

2. και επαταξεν αυτον και ενεβαλεν αυτον εις

τον καταρρακτην ος ην εν πυλη οικου αποτε-

ταγµενου του υπερωου ος ην εν οικω κυριου

3. και εξηγαγεν πασςωρ τον ιερεµιαν εκ του

καταρρακτου και ειπεν αυτω ιερεµιας ουςι πα-

σςωρ εκαλεσεν κυριος το ονοµα σου αλλ η µε-

τοικον

4. διοτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω διδωµι σε

εις µετοικιαν συν πασι τοις ϕιλοις σου και πεσο-

υνται εν µαςαιρα εςχρων αυτων και οι οφχαλ-

µοι σου οψονται και σε και παντα ιουδαν δωσω

εις ςειρας ϐασιλεως ϐαβυλωνος και µετοικιο-

υσιν αυτους και κατακοψουσιν αυτους εν µα-

ςαιραις

5. και δωσω την πασαν ισςυν της πολεως ταυ-

της και παντας τους πονους αυτης και παντας

τους χησαυρους του ϐασιλεως ιουδα εις ςειρας

εςχρων αυτου και αξουσιν αυτους εις ϐαβυλω-

να

6. και συ και παντες οι κατοικουντες εν τω

οικω σου πορευσεσχε εν αιςµαλωσια και εν ϐα-

ϐυλωνι αποχανη και εκει ταφηση συ και παντες

οι ϕιλοι σου οις επροφητευσας αυτοις ψευδη

7. ηπατησας µε κυριε και ηπατηχην εκρατη-

σας και ηδυνασχης εγενοµην εις γελωτα πασαν

ηµεραν διετελεσα µυκτηριζοµενος

8. οτι πικρω λογω µου γελασοµαι αχεσιαν και

ταλαιπωριαν επικαλεσοµαι οτι εγενηχη λογος

κυριου εις ονειδισµον εµοι και εις ςλευασµον

πασαν ηµεραν µου

9. και ειπα ου µη ονοµασω το ονοµα κυριου

και ου µη λαλησω ετι επι τω ονοµατι αυτου και

εγενετο ως πυρ καιοµενον ϕλεγον εν τοις οστε-

οις µου και παρειµαι παντοχεν και ου δυναµαι

ϕερειν

10. οτι ηκουσα ψογον πολλων συναχροιζο-

µενων κυκλοχεν επισυστητε και επισυστωµεν

αυτω παντες ανδρες ϕιλοι αυτου τηρησατε την

επινοιαν αυτου ει απατηχησεται και δυνησοµε-

χα αυτω και ληµψοµεχα την εκδικησιν ηµων εξ

αυτου

11. και κυριος µετ εµου καχως µαςητης

ισςυων δια τουτο εδιωξαν και νοησαι ουκ ηδυ-

ναντο ησςυνχησαν σφοδρα οτι ουκ ενοησαν

ατιµιας αυτων αι δι αιωνος ουκ επιλησχησονται
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12. κυριε δοκιµαζων δικαια συνιων νεφρους

και καρδιας ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εν

αυτοις οτι προς σε απεκαλυψα τα απολογηµατα

µου

13. ασατε τω κυριω αινεσατε αυτω οτι εξειλατο

ψυςην πενητος εκ ςειρος πονηρευοµενων

14. επικαταρατος η ηµερα εν η ετεςχην εν

αυτη η ηµερα εν η ετεκεν µε η µητηρ µου µη

εστω επευκτη

15. επικαταρατος ο ανχρωπος ο ευαγγελισα-

µενος τω πατρι µου λεγων ετεςχη σοι αρσεν ευ-

ϕραινοµενος

16. εστω ο ανχρωπος εκεινος ως αι πολεις ας

κατεστρεψεν κυριος εν χυµω και ου µετεµελ-

ηχη ακουσατω κραυγης το πρωι και αλαλαγ-

µου µεσηµβριας

17. οτι ουκ απεκτεινεν µε εν µητρα µητρος και

εγενετο µοι η µητηρ µου ταφος µου και η µητρα

συλληµψεως αιωνιας

18. ινα τι τουτο εξηλχον εκ µητρας του ϐλε-

πειν κοπους και πονους και διετελεσαν εν

αισςυνη αι ηµεραι µου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-jr21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς

ιερεµιαν οτε απεστειλεν προς αυτον ο ϐασιλευς

σεδεκιας τον πασςωρ υιον µελςιου και σοφο-

νιαν υιον µαασαιου τον ιερεα λεγων

2. επερωτησον περι ηµων τον κυριον οτι ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος εφεστηκεν εφ ηµας ει ποιησει

κυριος κατα παντα τα χαυµασια αυτου και απε-

λευσεται αφ ηµων

3. και ειπεν προς αυτους ιερεµιας ουτως ερειτε

προς σεδεκιαν ϐασιλεα ιουδα

4. ταδε λεγει κυριος ιδου εγω µεταστρεφω τα

οπλα τα πολεµικα εν οις υµεις πολεµειτε εν

αυτοις προς τους ςαλδαιους τους συγκεκλεικο-

τας υµας εξωχεν του τειςους εις το µεσον της

πολεως ταυτης

5. και πολεµησω εγω υµας εν ςειρι εκτεταµενη

και εν ϐραςιονι κραταιω µετα χυµου και οργης

και παροργισµου µεγαλου

6. και παταξω παντας τους κατοικουντας εν

τη πολει ταυτη τους ανχρωπους και τα κτηνη

εν χανατω µεγαλω και αποχανουνται

7. και µετα ταυτα ουτως λεγει κυριος δωσω τον

σεδεκιαν ϐασιλεα ιουδα και τους παιδας αυτου

και τον λαον τον καταλειφχεντα εν τη πολει

ταυτη απο του χανατου και απο του λιµου και

απο της µαςαιρας εις ςειρας εςχρων αυτων των

Ϲητουντων τας ψυςας αυτων και κατακοψουσιν

αυτους εν στοµατι µαςαιρας ου ϕεισοµαι επ αυ-

τοις και ου µη οικτιρησω αυτους

8. και προς τον λαον τουτον ερεις ταδε λεγει

κυριος ιδου εγω δεδωκα προ προσωπου υµων

την οδον της Ϲωης και την οδον του χανατου

9. ο καχηµενος εν τη πολει ταυτη αποχανειται

εν µαςαιρα και εν λιµω και ο εκπορευοµενος

προσςωρησαι προς τους ςαλδαιους τους συγκε-

κλεικοτας υµας Ϲησεται και εσται η ψυςη αυτου

εις σκυλα και Ϲησεται

10. διοτι εστηρικα το προσωπον µου επι την

πολιν ταυτην εις κακα και ουκ εις αγαχα εις ςε-

ιρας ϐασιλεως ϐαβυλωνος παραδοχησεται και

κατακαυσει αυτην εν πυρι

11. ο οικος ϐασιλεως ιουδα ακουσατε λογον

κυριου

12. οικος δαυιδ ταδε λεγει κυριος κρινατε το

πρωι κριµα και κατευχυνατε και εξελεσχε διηρ-

πασµενον εκ ςειρος αδικουντος αυτον οπως µη

αναφχη ως πυρ η οργη µου και καυχησεται και

ουκ εσται ο σβεσων

13. ιδου εγω προς σε τον κατοικουντα την κο-

ιλαδα σορ την πεδινην τους λεγοντας τις πτοη-

σει ηµας η τις εισελευσεται προς το κατοικητη-

ϱιον ηµων

14. και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτης και

εδεται παντα τα κυκλω αυτης

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-jr22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 ταδε λεγει κυριος πορευου και καταβηχι

εις τον οικον του ϐασιλεως ιουδα και λαλησεις

εκει τον λογον τουτον

2. και ερεις ακουε λογον κυριου ϐασιλευ ιο-

υδα ο καχηµενος επι χρονου δαυιδ συ και ο

οικος σου και ο λαος σου και οι εισπορευοµενοι

ταις πυλαις ταυταις

3. ταδε λεγει κυριος ποιειτε κρισιν και δικαιο-

συνην και εξαιρεισχε διηρπασµενον εκ ςειρος
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αδικουντος αυτον και προσηλυτον και ορφανον

και ςηραν µη καταδυναστευετε και µη ασεβειτε

και αιµα αχωον µη εκςεητε εν τω τοπω τουτω

4. διοτι εαν ποιουντες ποιησητε τον λογον το-

υτον και εισελευσονται εν ταις πυλαις του οικου

τουτου ϐασιλεις καχηµενοι επι χρονου δαυιδ

και επιβεβηκοτες εφ αρµατων και ιππων αυτοι

και οι παιδες αυτων και ο λαος αυτων

5. εαν δε µη ποιησητε τους λογους τουτους κατ

εµαυτου ωµοσα λεγει κυριος οτι εις ερηµωσιν

εσται ο οικος ουτος

6. οτι ταδε λεγει κυριος κατα του οικου ϐασι-

λεως ιουδα γαλααδ συ µοι αρςη του λιβανου

εαν µη χω σε εις ερηµον πολεις µη κατοικηχη-

σοµενας

7. και επαξω επι σε ανδρα ολεχρευοντα και

τον πελεκυν αυτου και εκκοψουσιν τας εκλεκ-

τας κεδρους σου και εµβαλουσιν εις το πυρ

8. και διελευσονται εχνη δια της πολεως ταυ-

της και ερουσιν εκαστος προς τον πλησιον αυ-

του δια τι εποιησεν κυριος ουτως τη πολει τη

µεγαλη ταυτη

9. και ερουσιν ανχ ων εγκατελιπον την δια-

χηκην κυριου χεου αυτων και προσεκυνησαν

χεοις αλλοτριοις και εδουλευσαν αυτοις

10. µη κλαιετε τον τεχνηκοτα µηδε χρηνειτε

αυτον κλαυσατε κλαυχµω τον εκπορευοµενον

οτι ουκ επιστρεψει ετι και ου µη ιδη την γην

πατριδος αυτου

11. διοτι ταδε λεγει κυριος επι σελληµ υιον

ιωσια τον ϐασιλευοντα αντι ιωσια του πατρος

αυτου ος εξηλχεν εκ του τοπου τουτου ουκ ανα-

στρεψει εκει ουκετι

12. αλλ η εν τω τοπω ου µετωκισα αυτον εκει

αποχανειται και την γην ταυτην ουκ οψεται ετι

13. ω ο οικοδοµων οικιαν αυτου ου µετα δι-

καιοσυνης και τα υπερωα αυτου ουκ εν κριµατι

παρα τω πλησιον αυτου εργαται δωρεαν και τον

µισχον αυτου ου µη αποδωσει αυτω

14. ωκοδοµησας σεαυτω οικον συµµετρον

υπερωα ϱιπιστα διεσταλµενα χυρισιν και

εξυλωµενα εν κεδρω και κεςρισµενα εν µιλτω

15. µη ϐασιλευσεις οτι συ παροξυνη εν αςαζ

τω πατρι σου ου ϕαγονται και ου πιονται ϐελτιον

ην σε ποιειν κριµα και δικαιοσυνην καλην

16. ουκ εγνωσαν ουκ εκριναν κρισιν ταπεινω

ουδε κρισιν πενητος ου τουτο εστιν το µη γνωναι

σε εµε λεγει κυριος

17. ιδου ουκ εισιν οι οφχαλµοι σου ουδε η

καρδια σου καλη αλλ εις την πλεονεξιαν σου

και εις το αιµα το αχωον του εκςεειν αυτο και

εις αδικηµα και εις ϕονον του ποιειν

18. δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι ιωακιµ

υιον ιωσια ϐασιλεα ιουδα ουαι επι τον ανδρα

τουτον ου µη κοψωνται αυτον ω αδελφε ουδε

µη κλαυσονται αυτον οιµµοι κυριε

19. ταφην ονου ταφησεται συµψησχεις ϱιφη-

σεται επεκεινα της πυλης ιερουσαληµ

20. αναβηχι εις τον λιβανον και κεκραξον και

εις την ϐασαν δος την ϕωνην σου και ϐοησον

εις το περαν της χαλασσης οτι συνετριβησαν

παντες οι ερασται σου

21. ελαλησα προς σε εν τη παραπτωσει σου

και ειπας ουκ ακουσοµαι αυτη η οδος σου εκ

νεοτητος σου ουκ ηκουσας της ϕωνης µου

22. παντας τους ποιµενας σου ποιµανει ανε-

µος και οι ερασται σου εν αιςµαλωσια εξελευ-

σονται οτι τοτε αισςυνχηση και ατιµωχηση απο

παντων των ϕιλουντων σε

23. κατοικουσα εν τω λιβανω εννοσσευουσα

εν ταις κεδροις καταστεναξεις εν τω ελχειν σοι

ωδινας ως τικτουσης

24. Ϲω εγω λεγει κυριος εαν γενοµενος γενη-

ται ιεςονιας υιος ιωακιµ ϐασιλευς ιουδα αποσ-

ϕραγισµα επι της ςειρος της δεξιας µου εκειχεν

εκσπασω σε

25. και παραδωσω σε εις ςειρας των Ϲητουν-

των την ψυςην σου ων συ ευλαβη απο προσω-

που αυτων εις ςειρας των ςαλδαιων

26. και απορριψω σε και την µητερα σου την

τεκουσαν σε εις γην ου ουκ ετεςχης εκει και

εκει αποχανεισχε

27. εις δε την γην ην αυτοι ευςονται ταις ψυςα-

ις αυτων ου µη αποστρεψωσιν

28. ητιµωχη ιεςονιας ως σκευος ου ουκ εστιν

ςρεια αυτου οτι εξερριφη και εξεβληχη εις γην

ην ουκ ηδει

29. γη γη ακουε λογον κυριου

30. γραψον τον ανδρα τουτον εκκηρυκτον

ανχρωπον οτι ου µη αυξηχη εκ του σπερµα-

τος αυτου ανηρ καχηµενος επι χρονου δαυιδ

αρςων ετι εν τω ιουδα
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Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-jr23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 ω οι ποιµενες οι διασκορπιζοντες και

απολλυοντες τα προβατα της νοµης µου

2. δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι τους πο-

ιµαινοντας τον λαον µου υµεις διεσκορπισατε

τα προβατα µου και εξωσατε αυτα και ουκ επε-

σκεψασχε αυτα ιδου εγω εκδικω εφ υµας κατα

τα πονηρα επιτηδευµατα υµων

3. και εγω εισδεξοµαι τους καταλοιπους του

λαου µου απο πασης της γης ου εξωσα αυτους

εκει και καταστησω αυτους εις την νοµην αυτων

και αυξηχησονται και πληχυνχησονται

4. και αναστησω αυτοις ποιµενας οι ποιµανο-

υσιν αυτους και ου ϕοβηχησονται ετι ουδε πτο-

ηχησονται λεγει κυριος

5. ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος και ανα-

στησω τω δαυιδ ανατολην δικαιαν και ϐασιλευ-

σει ϐασιλευς και συνησει και ποιησει κριµα και

δικαιοσυνην επι της γης

6. εν ταις ηµεραις αυτου σωχησεται ιουδας και

ισραηλ κατασκηνωσει πεποιχως και τουτο το

ονοµα αυτου ο καλεσει αυτον κυριος ιωσεδεκ

7. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος

και ουκ ερουσιν ετι Ϲη κυριος ος ανηγαγεν τον

οικον ισραηλ εκ γης αιγυπτου

8. αλλα Ϲη κυριος ος συνηγαγεν απαν το

σπερµα ισραηλ απο γης ϐορρα και απο πασων

των ςωρων ου εξωσεν αυτους εκει και απεκατε-

στησεν αυτους εις την γην αυτων

9. εν τοις προφηταις συνετριβη η καρδια µου

εν εµοι εσαλευχη παντα τα οστα µου εγενηχην

ως ανηρ συντετριµµενος και ως ανχρωπος συ-

νεςοµενος απο οινου απο προσωπου κυριου και

απο προσωπου ευπρεπειας δοξης αυτου

10. οτι απο προσωπου τουτων επενχησεν η γη

εξηρανχησαν αι νοµαι της ερηµου και εγενετο

ο δροµος αυτων πονηρος και η ισςυς αυτων ους

ουτως

11. οτι ιερευς και προφητης εµολυνχησαν και

εν τω οικω µου ειδον πονηριας αυτων

12. δια τουτο γενεσχω η οδος αυτων αυτοις εις

ολισχηµα εν γνοφω και υποσκελισχησονται και

πεσουνται εν αυτη διοτι επαξω επ αυτους κακα

εν ενιαυτω επισκεψεως αυτων ϕησιν κυριος

13. και εν τοις προφηταις σαµαρειας ειδον

ανοµηµατα επροφητευσαν δια της ϐααλ και

επλανησαν τον λαον µου ισραηλ

14. και εν τοις προφηταις ιερουσαληµ εωρακα

ϕρικτα µοιςωµενους και πορευοµενους εν ψευ-

δεσι και αντιλαµβανοµενους ςειρων πονηρων

του µη αποστραφηναι εκαστον απο της οδου

αυτου της πονηρας εγενηχησαν µοι παντες ως

σοδοµα και οι κατοικουντες αυτην ωσπερ γο-

µορρα

15. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω ψω-

µιω αυτους οδυνην και ποτιω αυτους υδωρ πι-

κρον οτι απο των προφητων ιερουσαληµ εξη-

λχεν µολυσµος παση τη γη

16. ουτως λεγει κυριος παντοκρατωρ µη ακο-

υετε τους λογους των προφητων οτι µαταιουσιν

εαυτοις ορασιν απο καρδιας αυτων λαλουσιν

και ουκ απο στοµατος κυριου

17. λεγουσιν τοις απωχουµενοις τον λογον

κυριου ειρηνη εσται υµιν και πασιν τοις πορευ-

οµενοις τοις χεληµασιν αυτων παντι τω πορευ-

οµενω πλανη καρδιας αυτου ειπαν ους ηξει επι

σε κακα

18. οτι τις εστη εν υποστηµατι κυριου και ειδεν

τον λογον αυτου τις ενωτισατο και ηκουσεν

19. ιδου σεισµος παρα κυριου και οργη εκπο-

ϱευεται εις συσσεισµον συστρεφοµενη επι τους

ασεβεις ηξει

20. και ουκετι αποστρεψει ο χυµος κυριου εως

αν ποιηση αυτο και εως αν αναστηση αυτο απο

εγςειρηµατος καρδιας αυτου επ εσςατου των

ηµερων νοησουσιν αυτα

21. ουκ απεστελλον τους προφητας και αυτοι

ετρεςον ουκ ελαλησα προς αυτους και αυτοι

επροφητευον

22. και ει εστησαν εν τη υποστασει µου και

εισηκουσαν των λογων µου και τον λαον µου

αν απεστρεφον αυτους απο των πονηρων επι-

τηδευµατων αυτων

23. χεος εγγιζων εγω ειµι λεγει κυριος και ουςι

χεος πορρωχεν

24. ει κρυβησεται ανχρωπος εν κρυφαιοις και

εγω ουκ οψοµαι αυτον µη ουςι τον ουρανον και

την γην εγω πληρω λεγει κυριος

25. ηκουσα α λαλουσιν οι προφηται α προ-

ϕητευουσιν επι τω ονοµατι µου ψευδη λεγοντες

ηνυπνιασαµην ενυπνιον
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26. εως ποτε εσται εν καρδια των προφητων

των προφητευοντων ψευδη και εν τω προφη-

τευειν αυτους τα χεληµατα καρδιας αυτων

27. των λογιζοµενων του επιλαχεσχαι του νο-

µου µου εν τοις ενυπνιοις αυτων α διηγουντο

εκαστος τω πλησιον αυτου καχαπερ επελαχον-

το οι πατερες αυτων του ονοµατος µου εν τη

ϐααλ

28. ο προφητης εν ω το ενυπνιον εστιν διη-

γησασχω το ενυπνιον αυτου και εν ω ο λογος

µου προς αυτον διηγησασχω τον λογον µου επ

αληχειας τι το αςυρον προς τον σιτον ουτως οι

λογοι µου λεγει κυριος

29. ουςι οι λογοι µου ωσπερ πυρ ϕλεγον λεγει

κυριος και ως πελυξ κοπτων πετραν

30. δια τουτο ιδου εγω προς τους προφητας

λεγει κυριος ο χεος τους κλεπτοντας τους λο-

γους µου εκαστος παρα του πλησιον αυτου

31. ιδου εγω προς τους προφητας τους εκβαλ-

λοντας προφητειας γλωσσης και νυσταζοντας

νυσταγµον εαυτων

32. ιδου εγω προς τους προφητας τους προ-

ϕητευοντας ενυπνια ψευδη και διηγουντο αυτα

και επλανησαν τον λαον µου εν τοις ψευδεσιν

αυτων και εν τοις πλανοις αυτων και εγω ουκ

απεστειλα αυτους και ουκ ενετειλαµην αυτοις

και ωφελειαν ουκ ωφελησουσιν τον λαον το-

υτον

33. και εαν ερωτησωσι σε ο λαος ουτος η ιε-

ϱευς η προφητης λεγων τι το ληµµα κυριου και

ερεις αυτοις υµεις εστε το ληµµα και ϱαξω υµας

λεγει κυριος

34. και ο προφητης και ο ιερευς και ο λαος

οι αν ειπωσιν ληµµα κυριου και εκδικησω τον

ανχρωπον εκεινον και τον οικον αυτου

35. οτι ουτως ερειτε εκαστος προς τον πλησιον

αυτου και εκαστος προς τον αδελφον αυτου τι

απεκριχη κυριος και τι ελαλησεν κυριος

36. και ληµµα κυριου µη ονοµαζετε ετι οτι το

ληµµα τω ανχρωπω εσται ο λογος αυτου

37. και δια τι ελαλησεν κυριος ο χεος ηµων

38. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο χεος ανχ

ων ειπατε τον λογον τουτον ληµµα κυριου και

απεστειλα προς υµας λεγων ουκ ερειτε ληµµα

κυριου

39. δια τουτο ιδου εγω λαµβανω και ϱασσω

υµας και την πολιν ην εδωκα υµιν και τοις πα-

τρασιν υµων

40. και δωσω εφ υµας ονειδισµον αιωνιον και

ατιµιαν αιωνιον ητις ουκ επιλησχησεται

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-jr24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 εδειξεν µοι κυριος δυο καλαχους συκων

κειµενους κατα προσωπον ναου κυριου µετα το

αποικισαι ναβουςοδονοσορ ϐασιλεα ϐαβυλω-

νος τον ιεςονιαν υιον ιωακιµ ϐασιλεα ιουδα και

τους αρςοντας και τους τεςνιτας και τους δε-

σµωτας και τους πλουσιους εξ ιερουσαληµ και

ηγαγεν αυτους εις ϐαβυλωνα

2. ο καλαχος ο εις συκων ςρηστων σφοδρα

ως τα συκα τα προιµα και ο καλαχος ο ετερος

συκων πονηρων σφοδρα α ου ϐρωχησεται απο

πονηριας αυτων

3. και ειπεν κυριος προς µε τι συ ορας ιερε-

µια και ειπα συκα τα ςρηστα ςρηστα λιαν και

τα πονηρα πονηρα λιαν α ου ϐρωχησεται απο

πονηριας αυτων

4. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

5. ταδε λεγει κυριος ο χεος ισραηλ ως τα συ-

κα τα ςρηστα ταυτα ουτως επιγνωσοµαι τους

αποικισχεντας ιουδα ους εξαπεσταλκα εκ του

τοπου τουτου εις γην ςαλδαιων εις αγαχα

6. και στηριω τους οφχαλµους µου επ αυτο-

υς εις αγαχα και αποκαταστησω αυτους εις την

γην ταυτην εις αγαχα και ανοικοδοµησω αυτο-

υς και ου µη καχελω και καταφυτευσω αυτους

και ου µη εκτιλω

7. και δωσω αυτοις καρδιαν του ειδεναι αυ-

τους εµε οτι εγω ειµι κυριος και εσονται µοι

εις λαον και εγω εσοµαι αυτοις εις χεον οτι

επιστραφησονται επ εµε εξ ολης της καρδιας

αυτων

8. και ως τα συκα τα πονηρα α ου ϐρωχησεται

απο πονηριας αυτων ταδε λεγει κυριος ουτως

παραδωσω τον σεδεκιαν ϐασιλεα ιουδα και το-

υς µεγιστανας αυτου και το καταλοιπον ιερο-

υσαληµ τους υπολελειµµενους εν τη γη ταυτη

και τους κατοικουντας εν αιγυπτω

Biblia Grecka L R 771



Rozdział 25 L R Księga Jeremiasza

9. και δωσω αυτους εις διασκορπισµον εις πα-

σας τας ϐασιλειας της γης και εσονται εις ονε-

ιδισµον και εις παραβολην και εις µισος και εις

καταραν εν παντι τοπω ου εξωσα αυτους εκει

10. και αποστελω εις αυτους τον λιµον και τον

χανατον και την µαςαιραν εως αν εκλιπωσιν

απο της γης ης εδωκα αυτοις

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-jr25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν επι

παντα τον λαον ιουδα εν τω ετει τω τεταρτω του

ιωακιµ υιου ιωσια ϐασιλεως ιουδα

2. τη αιγυπτω επι δυναµιν ϕαραω νεςαω ϐα-

σιλεως αιγυπτου ος ην επι τω ποταµω ευφρατη

εν ςαρςαµις ον επαταξε ναβουςοδονοσορ ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος εν τω ετει τω τεταρτω ιωακιµ

ϐασιλεως ιουδα

3. αναλαβετε οπλα και ασπιδας και προσα-

γαγετε εις πολεµον

4. επισαξατε τους ιππους επιβητε οι ιππεις και

καταστητε εν ταις περικεφαλαιαις υµων προβα-

λετε τα δορατα και ενδυσασχε τους χωρακας

υµων

5. τι οτι αυτοι πτοουνται και αποςωρουσιν

οπισω διοτι οι ισςυροι αυτων κοπησονται ϕυγη

εφυγον και ουκ ανεστρεψαν περιεςοµενοι κυ-

κλοχεν λεγει κυριος

6. µη ϕευγετω ο κουφος και µη ανασωζεσχω

ο ισςυρος επι ϐορραν τα παρα τον ευφρατην

ησχενησαν πεπτωκασιν

7. τις ουτος ως ποταµος αναβησεται και ως

ποταµοι κυµαινουσιν υδωρ

8. υδατα αιγυπτου ωσει ποταµος αναβησεται

και ειπεν αναβησοµαι και κατακαλυψω γην και

απολω κατοικουντας εν αυτη

9. επιβητε επι τους ιππους παρασκευασατε τα

αρµατα εξελχατε οι µαςηται αιχιοπων και λι-

ϐυες καχωπλισµενοι οπλοις και λυδοι αναβητε

εντεινατε τοξον

10. και η ηµερα εκεινη κυριω τω χεω ηµων

ηµερα εκδικησεως του εκδικησαι τους εςχρο-

υς αυτου και καταφαγεται η µαςαιρα κυριου

και εµπλησχησεται και µεχυσχησεται απο του

αιµατος αυτων οτι χυσια τω κυριω σαβαωχ απο

γης ϐορρα επι ποταµω ευφρατη

11. αναβηχι γαλααδ και λαβε ϱητινην τη πα-

ϱχενω χυγατρι αιγυπτου εις κενον επληχυνας

ιαµατα σου ωφελεια ουκ εστιν σοι

12. ηκουσαν εχνη ϕωνην σου και της κραυγης

σου επλησχη η γη οτι µαςητης προς µαςητην

ησχενησεν επι το αυτο επεσαν αµφοτεροι

13. α ελαλησεν κυριος εν ςειρι ιερεµιου του

ελχειν ναβουςοδονοσορ τον ϐασιλεα ϐαβυλω-

νος του κοψαι την γην αιγυπτου

14. αναγγειλατε εις µαγδωλον και παραγγε-

ιλατε εις µεµφιν ειπατε επιστηχι και ετοιµασον

οτι κατεφαγεν µαςαιρα την σµιλακα σου

15. δια τι εφυγεν ο απις ο µοσςος ο εκλεκτος

σου ουκ εµεινεν οτι κυριος παρελυσεν αυτον

16. και το πληχος σου ησχενησεν και επεσεν

και εκαστος προς τον πλησιον αυτου ελαλει

αναστωµεν και αναστρεψωµεν προς τον λαον

ηµων εις την πατριδα ηµων απο προσωπου µα-

ςαιρας ελληνικης

17. καλεσατε το ονοµα ϕαραω νεςαω ϐασι-

λεως αιγυπτου σαωνεσβιεµωηδ

18. Ϲω εγω λεγει κυριος ο χεος οτι ως το ιτα-

ϐυριον εν τοις ορεσιν και ως ο καρµηλος εν τη

χαλασση ηξει

19. σκευη αποικισµου ποιησον σεαυτη κατο-

ικουσα χυγατερ αιγυπτου οτι µεµφις εις αφανι-

σµον εσται και κληχησεται ουαι δια το µη υπαρ-

ςειν κατοικουντας εν αυτη

20. δαµαλις κεκαλλωπισµενη αιγυπτος απο-

σπασµα απο ϐορρα ηλχεν επ αυτην

21. και οι µισχωτοι αυτης εν αυτη ωσπερ µο-

σςοι σιτευτοι τρεφοµενοι εν αυτη διοτι και αυ-

τοι απεστραφησαν και εφυγον οµοχυµαδον ουκ

εστησαν οτι ηµερα απωλειας ηλχεν επ αυτους

και καιρος εκδικησεως αυτων

22. ϕωνη ως οφεως συριζοντος οτι εν αµµω

πορευσονται εν αξιναις ηξουσιν επ αυτην ως

κοπτοντες ξυλα

23. εκκοψουσιν τον δρυµον αυτης λεγει κυ-

ϱιος ο χεος οτι ου µη εικασχη οτι πληχυνει υπερ

ακριδα και ουκ εστιν αυτοις αριχµος

24. κατησςυνχη χυγατηρ αιγυπτου παρεδοχη

εις ςειρας λαου απο ϐορρα
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25. ιδου εγω εκδικω τον αµων τον υιον αυτης

επι ϕαραω και επι τους πεποιχοτας επ αυτω

27. συ δε µη ϕοβηχης δουλος µου ιακωβ µηδε

πτοηχης ισραηλ διοτι ιδου εγω σωζων σε µα-

κροχεν και το σπερµα σου εκ της αιςµαλωσιας

αυτων και αναστρεψει ιακωβ και ησυςασει και

υπνωσει και ουκ εσται ο παρενοςλων αυτον

28. µη ϕοβου παις µου ιακωβ λεγει κυριος

οτι µετα σου εγω ειµι οτι ποιησω συντελειαν εν

παντι εχνει εις ους εξωσα σε εκει σε δε ου µη

ποιησω εκλιπειν και παιδευσω σε εις κριµα και

αχωον ουκ αχωωσω σε

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-jr27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 λογος κυριου ον ελαλησεν επι ϐαβυλω-

να

2. αναγγειλατε εν τοις εχνεσιν και ακουστα

ποιησατε και µη κρυψητε ειπατε εαλωκεν ϐα-

ϐυλων κατησςυνχη ϐηλος η απτοητος η τρυφε-

ϱα παρεδοχη µαρωδας

3. οτι ανεβη επ αυτην εχνος απο ϐορρα ουτος

χησει την γην αυτης εις αφανισµον και ουκ εσ-

ται ο κατοικων εν αυτη απο ανχρωπου και εως

κτηνους

4. εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω καιρω

εκεινω ηξουσιν οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι υιοι

ιουδα επι το αυτο ϐαδιζοντες και κλαιοντες πο-

ϱευσονται τον κυριον χεον αυτων Ϲητουντες

5. εως σιων ερωτησουσιν την οδον ωδε γαρ

το προσωπον αυτων δωσουσιν και ηξουσιν και

καταφευξονται προς κυριον τον χεον διαχηκη

γαρ αιωνιος ουκ επιλησχησεται

6. προβατα απολωλοτα εγενηχη ο λαος µου οι

ποιµενες αυτων εξωσαν αυτους επι τα ορη απε-

πλανησαν αυτους εξ ορους επι ϐουνον ωςοντο

επελαχοντο κοιτης αυτων

7. παντες οι ευρισκοντες αυτους καταναλι-

σκον αυτους οι εςχροι αυτων ειπαν µη ανωµεν

αυτους ανχ ων ηµαρτον τω κυριω νοµη δικαιο-

συνης τω συναγαγοντι τους πατερας αυτων

8. απαλλοτριωχητε εκ µεσου ϐαβυλωνος και

απο γης ςαλδαιων και εξελχατε και γενεσχε

ωσπερ δρακοντες κατα προσωπον προβατων

9. οτι ιδου εγω εγειρω επι ϐαβυλωνα συνα-

γωγας εχνων εκ γης ϐορρα και παραταξονται

αυτη εκειχεν αλωσεται ως ϐολις µαςητου συνε-

του ουκ επιστρεψει κενη

10. και εσται η ςαλδαια εις προνοµην παντες

οι προνοµευοντες αυτην εµπλησχησονται

11. οτι ηυφραινεσχε και κατεκαυςασχε διαρ-

παζοντες την κληρονοµιαν µου διοτι εσκιρτατε

ως ϐοιδια εν ϐοτανη και εκερατιζετε ως ταυροι

12. ησςυνχη η µητηρ υµων σφοδρα µητηρ επ

αγαχα εσςατη εχνων ερηµος

13. απο οργης κυριου ου κατοικηχησεται και

εσται εις αφανισµον πασα και πας ο διοδευων

δια ϐαβυλωνος σκυχρωπασει και συριουσιν επι

πασαν την πληγην αυτης

14. παραταξασχε επι ϐαβυλωνα κυκλω παν-

τες τεινοντες τοξον τοξευσατε επ αυτην µη ϕε-

ισησχε επι τοις τοξευµασιν υµων

15. κατακροτησατε επ αυτην παρελυχησαν

αι ςειρες αυτης επεσαν αι επαλξεις αυτης και

κατεσκαφη το τειςος αυτης οτι εκδικησις παρα

χεου εστιν εκδικειτε επ αυτην καχως εποιησεν

ποιησατε αυτη

16. εξολεχρευσατε σπερµα εκ ϐαβυλωνος κα-

τεςοντα δρεπανον εν καιρω χερισµου απο προ-

σωπου µαςαιρας ελληνικης εκαστος εις τον λα-

ον αυτου αποστρεψουσιν και εκαστος εις την

γην αυτου ϕευξεται

17. προβατον πλανωµενον ισραηλ λεοντες

εξωσαν αυτον ο πρωτος εφαγεν αυτον ϐασιλευς

ασσουρ και ουτος υστερον τα οστα αυτου ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος

18. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκ-

δικω επι τον ϐασιλεα ϐαβυλωνος και επι την

γην αυτου καχως εξεδικησα επι τον ϐασιλεα

ασσουρ

19. και αποκαταστησω τον ισραηλ εις την

νοµην αυτου και νεµησεται εν τω καρµηλω και

εν ορει εφραιµ και εν τω γαλααδ και πλησχη-

σεται η ψυςη αυτου

20. εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω καιρω

εκεινω Ϲητησουσιν την αδικιαν ισραηλ και ους

υπαρξει και τας αµαρτιας ιουδα και ου µη ευ-

ϱεχωσιν οτι ιλεως εσοµαι τοις υπολελειµµενοις

επι της γης λεγει κυριος

21. πικρως επιβηχι επ αυτην και επι τους κα-

τοικουντας επ αυτην εκδικησον µαςαιρα και
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αφανισον λεγει κυριος και ποιει κατα παντα

οσα εντελλοµαι σοι

22. ϕωνη πολεµου και συντριβη µεγαλη εν γη

ςαλδαιων

23. πως συνεκλασχη και συνετριβη η σφυρα

πασης της γης πως εγενηχη εις αφανισµον ϐα-

ϐυλων εν εχνεσιν

24. επιχησονται σοι και αλωση ω ϐαβυλων

και ου γνωση ευρεχης και εληµφχης οτι τω κυ-

ϱιω αντεστης

25. ηνοιξεν κυριος τον χησαυρον αυτου και

εξηνεγκεν τα σκευη οργης αυτου οτι εργον τω

κυριω χεω εν γη ςαλδαιων

26. οτι εληλυχασιν οι καιροι αυτης ανοιξα-

τε τας αποχηκας αυτης ερευνησατε αυτην ως

σπηλαιον και εξολεχρευσατε αυτην µη γενε-

σχω αυτης καταλειµµα

27. αναξηρανατε αυτης παντας τους καρπους

και καταβητωσαν εις σφαγην ουαι αυτοις οτι

ηκει η ηµερα αυτων και καιρος εκδικησεως αυ-

των

28. ϕωνη ϕευγοντων και ανασωζοµενων εκ

γης ϐαβυλωνος του αναγγειλαι εις σιων την εκ-

δικησιν παρα κυριου χεου ηµων

29. παραγγειλατε επι ϐαβυλωνα πολλοις

παντι εντεινοντι τοξον παρεµβαλετε επ αυτην

κυκλοχεν µη εστω αυτης ανασωζοµενος αντα-

ποδοτε αυτη κατα τα εργα αυτης κατα παντα

οσα εποιησεν ποιησατε αυτη οτι προς τον κυ-

ϱιον αντεστη χεον αγιον του ισραηλ

30. δια τουτο πεσουνται οι νεανισκοι αυτης εν

ταις πλατειαις αυτης και παντες οι ανδρες οι

πολεµισται αυτης ϱιφησονται ειπεν κυριος

31. ιδου εγω επι σε την υβριστριαν λεγει κυ-

ϱιος οτι ηκει η ηµερα σου και ο καιρος εκδικη-

σεως σου

32. και ασχενησει η υβρις σου και πεσειται

και ουκ εσται ο ανιστων αυτην και αναψω πυρ

εν τω δρυµω αυτης και καταφαγεται παντα τα

κυκλω αυτης

33. ταδε λεγει κυριος καταδεδυναστευνται οι

υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα αµα παντες οι αις-

µαλωτευσαντες αυτους κατεδυναστευσαν αυτο-

υς οτι ουκ ηχελησαν εξαποστειλαι αυτους

34. και ο λυτρουµενος αυτους ισςυρος κυριος

παντοκρατωρ ονοµα αυτω κρισιν κρινει προς

τους αντιδικους αυτου οπως εξαρη την γην και

παροξυνει τοις κατοικουσι ϐαβυλωνα

35. µαςαιραν επι τους ςαλδαιους και επι τους

κατοικουντας ϐαβυλωνα και επι τους µεγιστα-

νας αυτης και επι τους συνετους αυτης

36. µαςαιραν επι τους µαςητας αυτης και πα-

ϱαλυχησονται

37. µαςαιραν επι τους ιππους αυτων και επι

τα αρµατα αυτων µαςαιραν επι τους µαςητας

αυτων και επι τον συµµικτον τον εν µεσω αυτης

και εσονται ωσει γυναικες µαςαιραν επι τους

χησαυρους αυτης και διασκορπισχησονται

38. επι τω υδατι αυτης επεποιχει και κατα-

ισςυνχησονται οτι γη των γλυπτων εστιν και εν

ταις νησοις ου κατεκαυςωντο

39. δια τουτο κατοικησουσιν ινδαλµατα εν τα-

ις νησοις και κατοικησουσιν εν αυτη χυγατερες

σειρηνων ου µη κατοικηχη ουκετι εις τον αιωνα

40. καχως κατεστρεψεν ο χεος σοδοµα και

γοµορρα και τας οµορουσας αυταις ειπεν κυ-

ϱιος ου µη κατοικηση εκει ανχρωπος και ου µη

παροικηση εκει υιος ανχρωπου

41. ιδου λαος ερςεται απο ϐορρα και εχνος

µεγα και ϐασιλεις πολλοι εξεγερχησονται απ

εσςατου της γης

42. τοξον και εγςειριδιον εςοντες ιταµος εσ-

τιν και ου µη ελεηση ϕωνη αυτων ως χαλασσα

ηςησει εφ ιπποις ιππασονται παρεσκευασµενοι

ωσπερ πυρ εις πολεµον προς σε χυγατερ ϐα-

ϐυλωνος

43. ηκουσεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος την ακοην

αυτων και παρελυχησαν αι ςειρες αυτου χλιψις

κατεκρατησεν αυτου ωδινες ως τικτουσης

44. ιδου ωσπερ λεων αναβησεται απο του ιορ-

δανου εις τοπον αιχαµ οτι ταςεως εκδιωξω αυ-

τους απ αυτης και παντα νεανισκον επ αυτην

επιστησω οτι τις ωσπερ εγω και τις αντιστησε-

ται µοι και τις ουτος ποιµην ος στησεται κατα

προσωπον µου

45. δια τουτο ακουσατε την ϐουλην κυριου ην

ϐεβουλευται επι ϐαβυλωνα και λογισµους αυ-

του ους ελογισατο επι τους κατοικουντας ςαλ-

δαιους εαν µη διαφχαρη τα αρνια των προβα-

των αυτων εαν µη αφανισχη νοµη απ αυτων

46. οτι απο ϕωνης αλωσεως ϐαβυλωνος σε-

ισχησεται η γη και κραυγη εν εχνεσιν ακουσχη-

σεται
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Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-jr28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εξεγειρω επι

ϐαβυλωνα και επι τους κατοικουντας ςαλδαιο-

υς ανεµον καυσωνα διαφχειροντα

2. και εξαποστελω εις ϐαβυλωνα υβριστας και

καχυβρισουσιν αυτην και λυµανουνται την γην

αυτης ουαι επι ϐαβυλωνα κυκλοχεν εν ηµερα

κακωσεως αυτης

3. επ αυτην τεινετω ο τεινων το τοξον αυτου και

περιχεσχω ω εστιν οπλα αυτω και µη ϕεισησχε

επι νεανισκους αυτης και αφανισατε πασαν την

δυναµιν αυτης

4. και πεσουνται τραυµατιαι εν γη ςαλδαιων

και κατακεκεντηµενοι εξωχεν αυτης

5. διοτι ουκ εςηρευσεν ισραηλ και ιουδας απο

χεου αυτων απο κυριου παντοκρατορος οτι η γη

αυτων επλησχη αδικιας απο των αγιων ισραηλ

6. ϕευγετε εκ µεσου ϐαβυλωνος και ανασωζε-

τε εκαστος την ψυςην αυτου και µη απορριφητε

εν τη αδικια αυτης οτι καιρος εκδικησεως αυτης

εστιν παρα κυριου ανταποδοµα αυτος ανταπο-

διδωσιν αυτη

7. ποτηριον ςρυσουν ϐαβυλων εν ςειρι κυριου

µεχυσκον πασαν την γην απο του οινου αυτης

επιοσαν εχνη δια τουτο εσαλευχησαν

8. και αφνω επεσεν ϐαβυλων και συνετριβη

χρηνειτε αυτην λαβετε ϱητινην τη διαφχορα

αυτης ει πως ιαχησεται

9. ιατρευσαµεν την ϐαβυλωνα και ουκ ιαχη

εγκαταλιπωµεν αυτην και απελχωµεν εκαστος

εις την γην αυτου οτι ηγγισεν εις ουρανον το

κριµα αυτης εξηρεν εως των αστρων

10. εξηνεγκεν κυριος το κριµα αυτου δευτε

και αναγγειλωµεν εις σιων τα εργα κυριου χεου

ηµων

11. παρασκευαζετε τα τοξευµατα πληρουτε

τας ϕαρετρας ηγειρεν κυριος το πνευµα ϐασι-

λεως µηδων οτι εις ϐαβυλωνα η οργη αυτου του

εξολεχρευσαι αυτην οτι εκδικησις κυριου εστιν

εκδικησις λαου αυτου εστιν

12. επι τειςεων ϐαβυλωνος αρατε σηµειον επι-

στησατε ϕαρετρας εγειρατε ϕυλακας ετοιµασα-

τε οπλα οτι ενεςειρησεν και ποιησει κυριος α

ελαλησεν επι τους κατοικουντας ϐαβυλωνα

13. κατασκηνουντας εφ υδασι πολλοις και επι

πληχει χησαυρων αυτης ηκει το περας σου αλ-

ηχως εις τα σπλαγςα σου

14. οτι ωµοσεν κυριος κατα του ϐραςιονος αυ-

του διοτι πληρωσω σε ανχρωπων ωσει ακριδων

και ϕχεγξονται επι σε οι καταβαινοντες

15. ποιων γην εν τη ισςυι αυτου ετοιµαζων

οικουµενην εν τη σοφια αυτου εν τη συνεσει

αυτου εξετεινεν τον ουρανον

16. εις ϕωνην εχετο ηςος υδατος εν τω ουρανω

και ανηγαγεν νεφελας απ εσςατου της γης

αστραπας εις υετον εποιησεν και εξηγαγεν ϕως

εκ χησαυρων αυτου

17. εµωρανχη πας ανχρωπος απο γνωσεως

κατησςυνχη πας ςρυσοςοος απο των γλυπτων

αυτου οτι ψευδη εςωνευσαν ουκ εστιν πνευµα

εν αυτοις

18. µαταια εστιν εργα µεµωκηµενα εν καιρω

επισκεψεως αυτων απολουνται

19. ου τοιαυτη µερις τω ιακωβ οτι ο πλασας

τα παντα αυτος εστιν κληρονοµια αυτου κυριος

ονοµα αυτω

20. διασκορπιζεις συ µοι σκευη πολεµου και

διασκορπιω εν σοι εχνη και εξαρω εκ σου ϐα-

σιλεις

21. και διασκορπιω εν σοι ιππον και αναβα-

την αυτου και διασκορπιω εν σοι αρµατα και

αναβατας αυτων

22. και διασκορπιω εν σοι νεανισκον και πα-

ϱχενον και διασκορπιω εν σοι ανδρα και γυνα-

ικα

23. και διασκορπιω εν σοι ποιµενα και το πο-

ιµνιον αυτου και διασκορπιω εν σοι γεωργον

και το γεωργιον αυτου και διασκορπιω εν σοι

ηγεµονας και στρατηγους σου

24. και ανταποδωσω τη ϐαβυλωνι και πασι το-

ις κατοικουσι ςαλδαιοις πασας τας κακιας αυ-

των ας εποιησαν επι σιων κατ οφχαλµους υµων

λεγει κυριος

25. ιδου εγω προς σε το ορος το διεφχαρµενον

το διαφχειρον πασαν την γην και εκτενω την

ςειρα µου επι σε και κατακυλιω σε απο των

πετρων και δωσω σε ως ορος εµπεπυρισµενον

26. και ου µη λαβωσιν απο σου λιχον εις

γωνιαν και λιχον εις χεµελιον οτι εις αφανι-

σµον εις τον αιωνα εση λεγει κυριος
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27. αρατε σηµειον επι της γης σαλπισατε εν

εχνεσιν σαλπιγγι αγιασατε επ αυτην εχνη πα-

ϱαγγειλατε επ αυτην ϐασιλειαις αραρατ παρ

εµου και τοις ασςαναζαιοις επιστησατε επ αυ-

την ϐελοστασεις αναβιβασατε επ αυτην ιππον

ως ακριδων πληχος

28. αγιασατε επ αυτην εχνη τον ϐασιλεα των

µηδων και πασης της γης τους ηγουµενους αυ-

του και παντας τους στρατηγους αυτου

29. εσεισχη η γη και επονεσεν διοτι εξανεστη

επι ϐαβυλωνα λογισµος κυριου του χειναι την

γην ϐαβυλωνος εις αφανισµον και µη κατοικε-

ισχαι αυτην

30. εξελιπεν µαςητης ϐαβυλωνος του πολεµε-

ιν καχησονται εκει εν περιοςη εχραυσχη η δυ-

ναστεια αυτων εγενηχησαν ωσει γυναικες ενε-

πυρισχη τα σκηνωµατα αυτης συνετριβησαν οι

µοςλοι αυτης

31. διωκων εις απαντησιν διωκοντος διωξεται

και αναγγελλων εις απαντησιν αναγγελλον-

τος του αναγγειλαι τω ϐασιλει ϐαβυλωνος οτι

εαλωκεν η πολις αυτου

32. απ εσςατου των διαβασεων αυτου εληµ-

ϕχησαν και τα συστεµατα αυτων ενεπρησαν εν

πυρι και ανδρες αυτου οι πολεµισται εξερςονται

33. διοτι ταδε λεγει κυριος οικοι ϐασιλεως ϐα-

ϐυλωνος ως αλων ωριµος αλοηχησονται ετι µι-

κρον και ηξει ο αµητος αυτης

34. κατεφαγεν µε εµερισατο µε κατελαβεν µε

σκευος λεπτον ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐα-

ϐυλωνος κατεπιεν µε ως δρακων επλησεν την

κοιλιαν αυτου απο της τρυφης µου εξωσεν µε

35. οι µοςχοι µου και αι ταλαιπωριαι µου εις

ϐαβυλωνα ερει κατοικουσα σιων και το αιµα

µου επι τους κατοικουντας ςαλδαιους ερει ιε-

ϱουσαληµ

36. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω κρινω

την αντιδικον σου και εκδικησω την εκδικη-

σιν σου και ερηµωσω την χαλασσαν αυτης και

ξηρανω την πηγην αυτης

37. και εσται ϐαβυλων εις αφανισµον και ου

κατοικηχησεται

38. αµα ως λεοντες εξηγερχησαν και ως

σκυµνοι λεοντων

39. εν τη χερµασια αυτων δωσω ποτηµα αυ-

τοις και µεχυσω αυτους οπως καρωχωσιν και

υπνωσωσιν υπνον αιωνιον και ου µη εγερχωσι

λεγει κυριος

40. καταβιβασω αυτους ως αρνας εις σφαγην

και ως κριους µετ εριφων

41. πως εαλω και εχηρευχη το καυςηµα πα-

σης της γης πως εγενετο ϐαβυλων εις αφανι-

σµον εν τοις εχνεσιν

42. ανεβη επι ϐαβυλωνα η χαλασσα εν ηςω

κυµατων αυτης και κατεκαλυφχη

43. εγενηχησαν αι πολεις αυτης γη ανυδρος

και αβατος ου κατοικησει εν αυτη ουδε εις ουδε

µη καταλυση εν αυτη υιος ανχρωπου

44. και εκδικησω επι ϐαβυλωνα και εξοισω

α κατεπιεν εκ του στοµατος αυτης και ου µη

συναςχωσιν προς αυτην ετι τα εχνη

49. και εν ϐαβυλωνι πεσουνται τραυµατιαι

πασης της γης

50. ανασωζοµενοι εκ γης πορευεσχε και µη

ιστασχε οι µακροχεν µνησχητε του κυριου και

ιερουσαληµ αναβητω επι την καρδιαν υµων

51. ησςυνχηµεν οτι ηκουσαµεν ονειδισµον

ηµων κατεκαλυψεν ατιµια το προσωπον ηµων

εισηλχον αλλογενεις εις τα αγια ηµων εις οικον

κυριου

52. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυ-

ϱιος και εκδικησω επι τα γλυπτα αυτης και εν

παση τη γη αυτης πεσουνται τραυµατιαι

53. οτι εαν αναβη ϐαβυλων ως ο ουρανος και

οτι εαν οςυρωση υψος ισςυος αυτης παρ εµου

ηξουσιν εξολεχρευοντες αυτην λεγει κυριος

54. ϕωνη κραυγης εν ϐαβυλωνι και συντριβη

µεγαλη εν γη ςαλδαιων

55. οτι εξωλεχρευσεν κυριος την ϐαβυλω-

να και απωλεσεν απ αυτης ϕωνην µεγαλην

ηςουσαν ως υδατα πολλα εδωκεν εις ολεχρον

ϕωνην αυτης

56. οτι ηλχεν επι ϐαβυλωνα ταλαιπωρια

εαλωσαν οι µαςηται αυτης επτοηται το τοξον

αυτων οτι χεος ανταποδιδωσιν αυτοις κυριος

ανταποδιδωσιν αυτη την ανταποδοσιν

57. και µεχυσει µεχη τους ηγεµονας αυτης και

τους σοφους αυτης και τους στρατηγους αυτης

λεγει ο ϐασιλευς κυριος παντοκρατωρ ονοµα

αυτω

58. ταδε λεγει κυριος τειςος ϐαβυλωνος

επλατυνχη κατασκαπτοµενον κατασκαφησεται
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και αι πυλαι αυτης αι υψηλαι εµπυρισχησονται

και ου κοπιασουσιν λαοι εις κενον και εχνη εν

αρςη εκλειψουσιν

59. ο λογος ον ενετειλατο κυριος ιερεµια τω

προφητη ειπειν τω σαραια υιω νηριου υιου µα-

ασαιου οτε επορευετο παρα σεδεκιου ϐασιλεως

ιουδα εις ϐαβυλωνα εν τω ετει τω τεταρτω της

ϐασιλειας αυτου και σαραιας αρςων δωρων

60. και εγραψεν ιερεµιας παντα τα κακα α

ηξει επι ϐαβυλωνα εν ϐιβλιω ενι παντας το-

υς λογους τουτους τους γεγραµµενους επι ϐα-

ϐυλωνα

61. και ειπεν ιερεµιας προς σαραιαν οταν

ελχης εις ϐαβυλωνα και οψη και αναγνωση

παντας τους λογους τουτους

62. και ερεις κυριε κυριε συ ελαλησας επι τον

τοπον τουτον του εξολεχρευσαι αυτον και του

µη ειναι εν αυτω κατοικουντας απο ανχρωπου

εως κτηνους οτι αφανισµος εις τον αιωνα εσται

63. και εσται οταν παυση του αναγινωσκειν το

ϐιβλιον τουτο και επιδησεις επ αυτο λιχον και

ϱιψεις αυτο εις µεσον του ευφρατου

64. και ερεις ουτως καταδυσεται ϐαβυλων και

ου µη αναστη απο προσωπου των κακων ων εγω

επαγω επ αυτην

Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-jr29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 επι τους αλλοφυλους

2. ταδε λεγει κυριος ιδου υδατα αναβαινει απο

ϐορρα και εσται εις ςειµαρρουν κατακλυζοντα

και κατακλυσει γην και το πληρωµα αυτης πο-

λιν και τους κατοικουντας εν αυτη και κεκρα-

ξονται οι ανχρωποι και αλαλαξουσιν απαντες

οι κατοικουντες την γην

3. απο ϕωνης ορµης αυτου απο των οπλων

των ποδων αυτου και απο σεισµου των αρµα-

των αυτου ηςου τροςων αυτου ουκ επεστρεψαν

πατερες εφ υιους αυτων απο εκλυσεως ςειρων

αυτων

4. εν τη ηµερα τη ερςοµενη του απολεσαι παν-

τας τους αλλοφυλους και αφανιω την τυρον

και την σιδωνα και παντας τους καταλοιπους

της ϐοηχειας αυτων οτι εξολεχρευσει κυριος

τους καταλοιπους των νησων

5. ηκει ϕαλακρωµα επι γαζαν απερριφη

ασκαλων και οι καταλοιποι ενακιµ εως τινος

κοψεις

6. η µαςαιρα του κυριου εως τινος ους ησυςα-

σεις αποκαταστηχι εις τον κολεον σου αναπαυ-

σαι και επαρχητι

7. πως ησυςασει και κυριος ενετειλατο αυτη

επι την ασκαλωνα και επι τας παραχαλασσιους

επι τας καταλοιπους επεγερχηναι

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-jr30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 τη ιδουµαια ταδε λεγει κυριος ουκ εστιν

ετι σοφια εν χαιµαν απωλετο ϐουλη εκ συνετων

ωςετο σοφια αυτων

2. ηπατηχη ο τοπος αυτων ϐαχυνατε εις κα-

χισιν οι κατοικουντες εν δαιδαν οτι δυσκολα

εποιησεν ηγαγον επ αυτον εν ςρονω ω επεσκεψ-

αµην επ αυτον

3. οτι τρυγηται ηλχον σοι ου καταλειψουσιν

σοι καταλειµµατα ως κλεπται εν νυκτι επιχη-

σουσιν ςειρα αυτων

4. οτι εγω κατεσυρα τον ησαυ ανεκαλυψα τα

κρυπτα αυτων κρυβηναι ου µη δυνωνται ωλον-

το δια ςειρα αδελφου αυτου και γειτονος αυτου

και ουκ εστιν

5. υπολειπεσχαι ορφανον σου ινα Ϲησηται και

εγω Ϲησοµαι και ςηραι επ εµε πεποιχασιν

6. οτι ταδε ειπεν κυριος οις ουκ ην νοµος πιε-

ιν το ποτηριον επιον και συ αχωωµενη ου µη

αχωωχης οτι πινων πιεσαι

7. οτι κατ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριος οτι εις

αβατον και εις ονειδισµον και εις καταρασιν

εση εν µεσω αυτης και πασαι αι πολεις αυτης

εσονται ερηµοι εις αιωνα

8. ακοην ηκουσα παρα κυριου και αγγελους

εις εχνη απεστειλεν συναςχητε και παραγενε-

σχε εις αυτην αναστητε εις πολεµον

9. µικρον εδωκα σε εν εχνεσιν ευκαταφρονη-

τον εν ανχρωποις

10. η παιγνια σου ενεςειρησεν σοι ιταµια καρ-

διας σου κατελυσεν τρυµαλιας πετρων συνελα-

ϐεν ισςυν ϐουνου υψηλου οτι υψωσεν ωσπερ

αετος νοσσιαν αυτου εκειχεν καχελω σε
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11. και εσται η ιδουµαια εις αβατον πας ο πα-

ϱαπορευοµενος επ αυτην συριει

12. ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και γοµορρα

και αι παροικοι αυτης ειπεν κυριος παντοκρα-

τωρ ου µη καχιση εκει ανχρωπος και ου µη

ενοικηση εκει υιος ανχρωπου

13. ιδου ωσπερ λεων αναβησεται εκ µεσου

του ιορδανου εις τοπον αιχαµ οτι ταςυ εκδιωξω

αυτους απ αυτης και τους νεανισκους επ αυτην

επιστησατε οτι τις ωσπερ εγω και τις αντιστησε-

ται µοι και τις ουτος ποιµην ος στησεται κατα

προσωπον µου

14. δια τουτο ακουσατε ϐουλην κυριου ην

εβουλευσατο επι την ιδουµαιαν και λογισµον

αυτου ον ελογισατο επι τους κατοικουντας χα-

ιµαν εαν µη συµψησχωσιν τα ελαςιστα των προ-

ϐατων εαν µη αβατωχη επ αυτην καταλυσις αυ-

των

15. οτι απο ϕωνης πτωσεως αυτων εσεισχη η

γη και κραυγη σου εν χαλασση ηκουσχη

16. ιδου ωσπερ αετος οψεται και εκτενει τας

πτερυγας επ οςυρωµατα αυτης και εσται η καρ-

δια των ισςυρων της ιδουµαιας εν τη ηµερα εκε-

ινη ως καρδια γυναικος ωδινουσης

17. τοις υιοις αµµων ουτως ειπεν κυριος µη

υιοι ουκ εισιν εν ισραηλ η παραληµψοµενος

ουκ εστιν αυτοις δια τι παρελαβεν µελςοµ τον

γαδ και ο λαος αυτων εν πολεσιν αυτων ενο-

ικησει

18. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται ϕησιν κυ-

ϱιος και ακουτιω επι ϱαββαχ χορυβον πολεµων

και εσονται εις αβατον και εις απωλειαν και

ϐωµοι αυτης εν πυρι κατακαυχησονται και πα-

ϱαληµψεται ισραηλ την αρςην αυτου

19. αλαλαξον εσεβων οτι ωλετο γαι κεκρα-

ξατε χυγατερες ϱαββαχ περιζωσασχε σακκους

και επιληµπτευσασχε και κοψασχε επι µελςοµ

οτι εν αποικια ϐαδιειται οι ιερεις αυτου και οι

αρςοντες αυτου αµα

20. τι αγαλλιαση εν τοις πεδιοις ενακιµ χυγα-

τερ ιταµιας η πεποιχυια επι χησαυροις αυτης η

λεγουσα τις εισελευσεται επ εµε

21. ιδου εγω ϕερω ϕοβον επι σε ειπεν κυριος

απο πασης της περιοικου σου και διασπαρησε-

σχε εκαστος εις προσωπον αυτου και ουκ εσται

ο συναγων

23. τη κηδαρ ϐασιλισση της αυλης ην επα-

ταξεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος

ουτως ειπεν κυριος αναστητε και αναβητε επι

κηδαρ και πλησατε τους υιους κεδεµ

24. σκηνας αυτων και προβατα αυτων ληµψ-

ονται ιµατια αυτων και παντα τα σκευη αυτων

και καµηλους αυτων ληµψονται εαυτοις και

καλεσατε επ αυτους απωλειαν κυκλοχεν

25. ϕευγετε λιαν ϐαχυνατε εις καχισιν κα-

χηµενοι εν τη αυλη οτι εβουλευσατο εφ υµας

ϐασιλευς ϐαβυλωνος ϐουλην και ελογισατο εφ

υµας λογισµον

26. αναστηχι και αναβηχι επ εχνος ευσταχο-

υν καχηµενον εις αναψυςην οις ουκ εισιν χυραι

ου ϐαλανοι ου µοςλοι µονοι καταλυουσιν

27. και εσονται καµηλοι αυτων εις προνοµην

και πληχος κτηνων αυτων εις απωλειαν και

λικµησω αυτους παντι πνευµατι κεκαρµενους

προ προσωπου αυτων εκ παντος περαν αυτων

οισω την τροπην αυτων ειπεν κυριος

28. και εσται η αυλη διατριβη στρουχων και

αβατος εως αιωνος ου µη καχιση εκει ανχρω-

πος και ου µη κατοικηση εκει υιος ανχρωπου

29. τη δαµασκω κατησςυνχη ηµαχ και αρφαδ

οτι ηκουσαν ακοην πονηραν εξεστησαν εχυµ-

ωχησαν αναπαυσασχαι ου µη δυνωνται

30. εξελυχη δαµασκος απεστραφη εις ϕυγην

τροµος επελαβετο αυτης

31. πως ουςι εγκατελιπεν πολιν εµην κωµην

ηγαπησαν

32. δια τουτο πεσουνται νεανισκοι εν πλατε-

ιαις σου και παντες οι ανδρες οι πολεµισται σου

πεσουνται ϕησιν κυριος

33. και καυσω πυρ εν τειςει δαµασκου και

καταφαγεται αµφοδα υιου αδερ

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-jr31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 τη µωαβ ουτως ειπεν κυριος ουαι επι

ναβαυ οτι ωλετο εληµφχη καριαχαιµ ησςυνχη

αµαχ και ηττηχη

2. ουκ εστιν ετι ιατρεια µωαβ αγαυριαµα εν

εσεβων ελογισαντο επ αυτην κακα εκοψαµεν

αυτην απο εχνους και παυσιν παυσεται οπισχεν

σου ϐαδιειται µαςαιρα
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3. οτι ϕωνη κεκραγοτων εξ ωρωναιµ ολεχρος

και συντριµµα µεγα

4. συνετριβη µωαβ αναγγειλατε εις Ϲογορα

5. οτι επλησχη αλαωχ εν κλαυχµω αναβησε-

ται κλαιων εν οδω ωρωναιµ κραυγην συντριµ-

µατος ηκουσατε

6. ϕευγετε και σωσατε τας ψυςας υµων και

εσεσχε ωσπερ ονος αγριος εν ερηµω

7. επειδη επεποιχεις εν οςυρωµασιν σου και

συ συλληµφχηση και εξελευσεται ςαµως εν

αποικια οι ιερεις αυτου και οι αρςοντες αυτου

αµα

8. και ηξει ολεχρος επι πασαν πολιν και πολις

ου µη σωχη και απολειται ο αυλων και εξολε-

χρευχησεται η πεδινη καχως ειπεν κυριος

9. δοτε σηµεια τη µωαβ οτι αφη αναφχησεται

και πασαι αι πολεις αυτης εις αβατον εσονται

ποχεν ενοικος αυτη

10. επικαταρατος ο ποιων τα εργα κυριου

αµελως εξαιρων µαςαιραν αυτου αφ αιµατος

11. ανεπαυσατο µωαβ εκ παιδαριου και πεπο-

ιχως ην επι τη δοξη αυτου ουκ ενεςεεν εξ αγ-

γειου εις αγγειον και εις αποικισµον ουκ ωςετο

δια τουτο εστη γευµα αυτου εν αυτω και οσµη

αυτου ουκ εξελιπεν

12. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται ϕησιν κυ-

ϱιος και αποστελω αυτω κλινοντας και κλινο-

υσιν αυτον και τα σκευη αυτου λεπτυνουσιν και

τα κερατα αυτου συγκοψουσιν

13. και καταισςυνχησεται µωαβ απο ςαµως

ωσπερ κατησςυνχη οικος ισραηλ απο ϐαιχηλ

ελπιδος αυτων πεποιχοτες επ αυτοις

14. πως ερειτε ισςυροι εσµεν και ανχρωπος

ισςυων εις τα πολεµικα

15. ωλετο µωαβ πολις αυτου και εκλεκτοι νε-

ανισκοι αυτου κατεβησαν εις σφαγην

16. εγγυς ηµερα µωαβ ελχειν και πονηρια αυ-

του ταςεια σφοδρα

17. κινησατε αυτω παντες κυκλοχεν αυτου

παντες ειδοτες ονοµα αυτου ειπατε πως συνε-

τριβη ϐακτηρια ευκλεης ϱαβδος µεγαλωµατος

18. καταβηχι απο δοξης και καχισον εν υγρα-

σια καχηµενη δαιβων εκτριβητε οτι ωλετο µωαβ

ανεβη εις σε λυµαινοµενος οςυρωµα σου

19. εφ οδου στηχι και επιδε καχηµενη εν

αροηρ και ερωτησον ϕευγοντα και σωζοµενον

και ειπον τι εγενετο

20. κατησςυνχη µωαβ οτι συνετριβη ολολυ-

ξον και κεκραξον αναγγειλον εν αρνων οτι

ωλετο µωαβ

21. και κρισις ερςεται εις γην του µισωρ επι

ςαιλων και επι ιασσα και επι µωφαχ

22. και επι δαιβων και επι ναβαυ και επ οικον

δεβλαχαιµ

23. και επι καριαχαιµ και επ οικον γαµωλ και

επ οικον µαων

24. και επι καριωχ και επι ϐοσορ και επι πα-

σας τας πολεις µωαβ τας πορρω και τας εγγυς

25. κατεαςχη κερας µωαβ και το επιςειρον

αυτου συνετριβη

26. µεχυσατε αυτον οτι επι κυριον εµεγαλυ-

νχη και επικρουσει µωαβ εν ςειρι αυτου και

εσται εις γελωτα και αυτος

27. και ει µη εις γελοιασµον ην σοι ισραηλ ει

εν κλοπαις σου ευρεχη οτι επολεµεις αυτον

28. κατελιπον τας πολεις και ωκησαν εν πε-

τραις οι κατοικουντες µωαβ εγενηχησαν ως πε-

ϱιστεραι νοσσευουσαι εν πετραις στοµατι ϐοχυ-

νου

29. ηκουσα υβριν µωαβ υβρισεν λιαν υβριν

αυτου και υπερηφανιαν αυτου και υψωχη η

καρδια αυτου

30. εγω δε εγνων εργα αυτου ουςι το ικανον

αυτου ους ουτως εποιησεν

31. δια τουτο επι µωαβ ολολυζετε παντοχεν

ϐοησατε επ ανδρας κιραδας αυςµου

32. ως κλαυχµον ιαζηρ αποκλαυσοµαι σοι

αµπελος σεβηµα κληµατα σου διηλχεν χαλασ-

σαν ιαζηρ ηψαντο επι οπωραν σου επι τρυγηταις

σου ολεχρος επεπεσεν

33. συνεψησχη ςαρµοσυνη και ευφροσυνη εκ

της µωαβιτιδος και οινος ην επι ληνοις σου πρωι

ουκ επατησαν ουδε δειλης ουκ εποιησαν αιδαδ

34. απο κραυγης εσεβων εως ελεαλη αι πολε-

ις αυτων εδωκαν ϕωνην αυτων απο Ϲογορ εως

ωρωναιµ και αγλαχσαλισια οτι και το υδωρ νε-

ϐριµ εις κατακαυµα εσται

35. και απολω τον µωαβ ϕησιν κυριος αναβα-

ινοντα επι ϐωµον και χυµιωντα χεοις αυτου

36. δια τουτο καρδια µου µωαβ ωσπερ αυλοι

ϐοµβησουσιν καρδια µου επ ανχρωπους κιρα-

δας ωσπερ αυλος ϐοµβησει δια τουτο α περιε-

ποιησατο απωλετο απο ανχρωπου
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37. πασαν κεφαλην εν παντι τοπω ξυρησονται

και πας πωγων ξυρηχησεται και πασαι ςειρες

κοψονται και επι πασης οσφυος σακκος

38. και επι παντων των δωµατων µωαβ και επι

πλατειαις αυτης οτι συνετριψα τον µωαβ ϕησιν

κυριος ως αγγειον ου ουκ εστιν ςρεια αυτου

39. πως κατηλλαξεν πως εστρεψεν νωτον

µωαβ ησςυνχη και εγενετο µωαβ εις γελωτα και

εγκοτηµα πασιν τοις κυκλω αυτης

40. οτι ουτως ειπεν κυριος

41. εληµφχη ακκαριωχ και τα οςυρωµατα συ-

νεληµφχη

42. και απολειται µωαβ απο οςλου οτι επι τον

κυριον εµεγαλυνχη

43. παγις και ϕοβος και ϐοχυνος επι σοι κα-

χηµενος µωαβ

44. ο ϕευγων απο προσωπου του ϕοβου εµ-

πεσειται εις τον ϐοχυνον και ο αναβαινων εκ

του ϐοχυνου συλληµφχησεται εν τη παγιδι οτι

επαξω ταυτα επι µωαβ εν ενιαυτω επισκεψεως

αυτης

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-jr32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 3οσα επροφητευσεν ιερεµιας επι παντα

τα εχνη

15. ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ λαβε

το ποτηριον του οινου του ακρατου τουτου εκ

ςειρος µου και ποτιεις παντα τα εχνη προς α

εγω αποστελλω σε προς αυτους

16. και πιονται και εξεµουνται και µανησονται

απο προσωπου της µαςαιρας ης εγω αποστελλω

ανα µεσον αυτων

17. και ελαβον το ποτηριον εκ ςειρος κυριου

και εποτισα τα εχνη προς α απεστειλεν µε κυ-

ϱιος επ αυτα

18. την ιερουσαληµ και τας πολεις ιουδα και

ϐασιλεις ιουδα και αρςοντας αυτου του χειναι

αυτας εις ερηµωσιν και εις αβατον και εις συ-

ϱιγµον

19. και τον ϕαραω ϐασιλεα αιγυπτου και τους

παιδας αυτου και τους µεγιστανας αυτου και

παντα τον λαον αυτου

20. και παντας τους συµµικτους αυτου

και παντας τους ϐασιλεις αλλοφυλων την

ασκαλωνα και την γαζαν και την ακκαρων και

το επιλοιπον αζωτου

21. και την ιδουµαιαν και την µωαβιτιν και

τους υιους αµµων

22. και παντας ϐασιλεις τυρου και ϐασιλεις

σιδωνος και ϐασιλεις τους εν τω περαν της χα-

λασσης

23. και την δαιδαν και την χαιµαν και την

ϱως και παν περικεκαρµενον κατα προσωπον

αυτου

24. και παντας τους συµµικτους τους καταλυ-

οντας εν τη ερηµω

25. και παντας ϐασιλεις αιλαµ και παντας ϐα-

σιλεις περσων

26. και παντας ϐασιλεις απο απηλιωτου τους

πορρω και τους εγγυς εκαστον προς τον αδελ-

ϕον αυτου και πασας τας ϐασιλειας τας επι προ-

σωπου της γης

27. και ερεις αυτοις ουτως ειπεν κυριος παντο-

κρατωρ πιετε και µεχυσχητε και εξεµεσατε και

πεσεισχε και ου µη αναστητε απο προσωπου της

µαςαιρας ης εγω αποστελλω ανα µεσον υµων

28. και εσται οταν µη ϐουλωνται δεξασχαι το

ποτηριον εκ της ςειρος σου ωστε πιειν και ερεις

ουτως ειπεν κυριος πιοντες πιεσχε

29. οτι εν πολει εν η ωνοµασχη το ονοµα µου

επ αυτην εγω αρςοµαι κακωσαι και υµεις κα-

χαρσει ου µη καχαρισχητε οτι µαςαιραν εγω

καλω επι τους καχηµενους επι της γης

30. και συ προφητευσεις επ αυτους τους λο-

γους τουτους και ερεις κυριος αφ υψηλου ςρη-

µατιει απο του αγιου αυτου δωσει ϕωνην αυτου

λογον ςρηµατιει επι του τοπου αυτου και αιδαδ

ωσπερ τρυγωντες αποκριχησονται και επι τους

καχηµενους επι την γην

31. ηκει ολεχρος επι µερος της γης οτι κρισις

τω κυριω εν τοις εχνεσιν κρινεται αυτος προς

πασαν σαρκα οι δε ασεβεις εδοχησαν εις µαςα-

ιραν λεγει κυριος

32. ουτως ειπεν κυριος ιδου κακα ερςεται απο

εχνους επι εχνος και λαιλαψ µεγαλη εκπορευ-

εται απ εσςατου της γης

33. και εσονται τραυµατιαι υπο κυριου εν ηµε-

ϱα κυριου εκ µερους της γης και εως εις µερος

της γης ου µη κατορυγωσιν εις κοπρια επι προ-

σωπου της γης εσονται
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34. αλαλαξατε ποιµενες και κεκραξατε και

κοπτεσχε οι κριοι των προβατων οτι επληρωχη-

σαν αι ηµεραι υµων εις σφαγην και πεσεισχε

ωσπερ οι κριοι οι εκλεκτοι

35. και απολειται ϕυγη απο των ποιµενων και

σωτηρια απο των κριων των προβατων

36. ϕωνη κραυγης των ποιµενων και αλαλαγ-

µος των προβατων και των κριων οτι ωλεχρευ-

σεν κυριος τα ϐοσκηµατα αυτων

37. και παυσεται τα καταλοιπα της ειρηνης

απο προσωπου οργης χυµου µου

38. εγκατελιπεν ωσπερ λεων καταλυµα αυτου

οτι εγενηχη η γη αυτων εις αβατον απο προσω-

που της µαςαιρας της µεγαλης

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-jr33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 εν αρςη ϐασιλεως ιωακιµ υιου ιωσια

εγενηχη ο λογος ουτος παρα κυριου

2. ουτως ειπεν κυριος ποιησον δεσµους και

κλοιους και περιχου περι τον τραςηλον σου

3. και αποστελεις αυτους προς ϐασιλεα ιδο-

υµαιας και προς ϐασιλεα µωαβ και προς ϐασι-

λεα υιων αµµων και προς ϐασιλεα τυρου και

προς ϐασιλεα σιδωνος εν ςερσιν αγγελων αυ-

των των ερςοµενων εις απαντησιν αυτων εις ιε-

ϱουσαληµ προς σεδεκιαν ϐασιλεα ιουδα

4. και συνταξεις αυτοις προς τους κυριους αυ-

των ειπειν ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ

ουτως ερειτε προς τους κυριους υµων

5. οτι εγω εποιησα την γην εν τη ισςυι µου τη

µεγαλη και εν τω επιςειρω µου τω υψηλω και

δωσω αυτην ω εαν δοξη εν οφχαλµοις µου

6. εδωκα την γην τω ναβουςοδονοσορ ϐασιλει

ϐαβυλωνος δουλευειν αυτω και τα χηρια του

αγρου εργαζεσχαι αυτω

7. και ηκουσαν οι ιερεις και οι ψευδοπροφηται

και πας ο λαος του ιερεµιου λαλουντος τους

λογους τουτους εν οικω κυριου

8. και το εχνος και η ϐασιλεια οσοι εαν µη

εµβαλωσιν τον τραςηλον αυτων υπο τον Ϲυγον

ϐασιλεως ϐαβυλωνος εν µαςαιρα και εν λιµω

επισκεψοµαι αυτους ειπεν κυριος εως εκλιπω-

σιν εν ςειρι αυτου

9. και υµεις µη ακουετε των ψευδοπροφητων

υµων και των µαντευοµενων υµιν και των ενυπ-

νιαζοµενων υµιν και των οιωνισµατων υµων και

των ϕαρµακων υµων των λεγοντων ου µη εργα-

σησχε τω ϐασιλει ϐαβυλωνος

10. οτι ψευδη αυτοι προφητευουσιν υµιν προς

το µακρυναι υµας απο της γης υµων

11. και το εχνος ο εαν εισαγαγη τον τραςηλον

αυτου υπο τον Ϲυγον ϐασιλεως ϐαβυλωνος και

εργασηται αυτω και καταλειψω αυτον επι της

γης αυτου και εργαται αυτω και ενοικησει εν

αυτη

12. και προς σεδεκιαν ϐασιλεα ιουδα ελαλη-

σα κατα παντας τους λογους τουτους λεγων

εισαγαγετε τον τραςηλον υµων

13. και νυν ϐελτιους ποιησατε τας οδους υµων

και τα εργα υµων και ακουσατε της ϕωνης κυ-

ϱιου και παυσεται κυριος απο των κακων ων

ελαλησεν εφ υµας

14. και εργασασχε τω ϐασιλει ϐαβυλωνος οτι

αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν

15. οτι ουκ απεστειλα αυτους ϕησιν κυριος

και προφητευουσιν τω ονοµατι µου επ αδικω

προς το απολεσαι υµας και απολεισχε υµεις

και οι προφηται υµων οι προφητευοντες υµιν

επ αδικω ψευδη

16. υµιν και παντι τω λαω τουτω και τοις ιε-

ϱευσιν ελαλησα λεγων ουτως ειπεν κυριος µη

ακουετε των λογων των προφητων των προφη-

τευοντων υµιν λεγοντων ιδου σκευη οικου κυ-

ϱιου επιστρεψει εκ ϐαβυλωνος οτι αδικα αυτοι

προφητευουσιν υµιν ουκ απεστειλα αυτους

17. και ανεστησαν ανδρες των πρεσβυτερων

της γης και ειπαν παση τη συναγωγη του λαου

18. ει προφηται εισιν και ει εστιν λογος κυριου

εν αυτοις απαντησατωσαν µοι

19. οτι ουτως ειπεν κυριος και των επιλοιπων

σκευων

20. ων ουκ ελαβεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος οτε

απωκισεν τον ιεςονιαν εξ ιερουσαληµ

21. και ηκουσεν ο ϐασιλευς ιωακιµ και παν-

τες οι αρςοντες παντας τους λογους αυτου και

εζητουν αποκτειναι αυτον και ηκουσεν ουριας

και εισηλχεν εις αιγυπτον

22. εις ϐαβυλωνα εισελευσεται λεγει κυριος
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23. και εξηγαγοσαν αυτον εκειχεν και ειση-

γαγοσαν αυτον προς τον ϐασιλεα και επαταξεν

αυτον εν µαςαιρα και ερριψεν αυτον εις το µνη-

µα υιων λαου αυτου

24. πλην ςειρ αςικαµ υιου σαφαν ην µετα ιε-

ϱεµιου του µη παραδουναι αυτον εις ςειρας του

λαου του µη ανελειν αυτον

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-jr35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 και εγενετο εν τω τεταρτω ετει σεδεκια

ϐασιλεως ιουδα εν µηνι τω πεµπτω ειπεν µοι

ανανιας υιος αζωρ ο ψευδοπροφητης ο απο γα-

ϐαων εν οικω κυριου κατ οφχαλµους των ιε-

ϱεων και παντος του λαου λεγων

2. ουτως ειπεν κυριος συνετριψα τον Ϲυγον του

ϐασιλεως ϐαβυλωνος

3. ετι δυο ετη ηµερων εγω αποστρεψω εις τον

τοπον τουτον τα σκευη οικου κυριου

4. και ιεςονιαν και την αποικιαν ιουδα οτι συν-

τριψω τον Ϲυγον ϐασιλεως ϐαβυλωνος

5. και ειπεν ιερεµιας προς ανανιαν κατ

οφχαλµους παντος του λαου και κατ οφχαλ-

µους των ιερεων των εστηκοτων εν οικω κυριου

6. και ειπεν ιερεµιας αληχως ουτω ποιησαι κυ-

ϱιος στησαι τον λογον σου ον συ προφητευεις

του επιστρεψαι τα σκευη οικου κυριου και πα-

σαν την αποικιαν εκ ϐαβυλωνος εις τον τοπον

τουτον

7. πλην ακουσατε τον λογον κυριου ον εγω

λεγω εις τα ωτα υµων και εις τα ωτα παντος του

λαου

8. οι προφηται οι γεγονοτες προτεροι µου και

προτεροι υµων απο του αιωνος και επροφητευ-

σαν επι γης πολλης και επι ϐασιλειας µεγαλας

εις πολεµον

9. ο προφητης ο προφητευσας εις ειρηνην

ελχοντος του λογου γνωσονται τον προφητην

ον απεστειλεν αυτοις κυριος εν πιστει

10. και ελαβεν ανανιας εν οφχαλµοις παν-

τος του λαου τους κλοιους απο του τραςηλου

ιερεµιου και συνετριψεν αυτους

11. και ειπεν ανανιας κατ οφχαλµους παν-

τος του λαου λεγων ουτως ειπεν κυριος ουτως

συντριψω τον Ϲυγον ϐασιλεως ϐαβυλωνος απο

τραςηλων παντων των εχνων και ωςετο ιερε-

µιας εις την οδον αυτου

12. και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν

µετα το συντριψαι ανανιαν τους κλοιους απο

του τραςηλου αυτου λεγων

13. ϐαδιζε και ειπον προς ανανιαν λεγων

ουτως ειπεν κυριος κλοιους ξυλινους συνετριψ-

ας και ποιησω αντ αυτων κλοιους σιδηρους

14. οτι ουτως ειπεν κυριος Ϲυγον σιδηρουν

εχηκα επι τον τραςηλον παντων των εχνων ερ-

γαζεσχαι τω ϐασιλει ϐαβυλωνος

15. και ειπεν ιερεµιας τω ανανια ουκ απε-

σταλκεν σε κυριος και πεποιχεναι εποιησας τον

λαον τουτον επ αδικω

16. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω εξα-

ποστελλω σε απο προσωπου της γης τουτω τω

ενιαυτω αποχανη

17. και απεχανεν εν τω µηνι τω εβδοµω

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-jr36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 και ουτοι οι λογοι της ϐιβλου ους

απεστειλεν ιερεµιας εξ ιερουσαληµ προς τους

πρεσβυτερους της αποικιας και προς τους ιε-

ϱεις και προς τους ψευδοπροφητας επιστολην

εις ϐαβυλωνα τη αποικια και προς απαντα τον

λαον

2. υστερον εξελχοντος ιεςονιου του ϐασιλεως

και της ϐασιλισσης και των ευνουςων και παν-

τος ελευχερου και δεσµωτου και τεςνιτου εξ ιε-

ϱουσαληµ

3. εν ςειρι ελεασα υιου σαφαν και γαµαριου

υιου ςελκιου ον απεστειλεν σεδεκιας ϐασιλευς

ιουδα προς ϐασιλεα ϐαβυλωνος εις ϐαβυλωνα

λεγων

4. ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ επι την

αποικιαν ην απωκισα απο ιερουσαληµ

5. οικοδοµησατε οικους και κατοικησατε και

ϕυτευσατε παραδεισους και ϕαγετε τους καρ-

πους αυτων

6. και λαβετε γυναικας και τεκνοποιησατε υιο-

υς και χυγατερας και λαβετε τοις υιοις υµων γυ-

ναικας και τας χυγατερας υµων ανδρασιν δοτε

και πληχυνεσχε και µη σµικρυνχητε
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7. και Ϲητησατε εις ειρηνην της γης εις ην απω-

κισα υµας εκει και προσευξασχε περι αυτων

προς κυριον οτι εν ειρηνη αυτης εσται ειρηνη

υµιν

8. οτι ουτως ειπεν κυριος µη αναπειχετωσαν

υµας οι ψευδοπροφηται οι εν υµιν και µη ανα-

πειχετωσαν υµας οι µαντεις υµων και µη ακο-

υετε εις τα ενυπνια υµων α υµεις ενυπνιαζεσχε

9. οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν επι τω

ονοµατι µου και ουκ απεστειλα αυτους

10. οτι ουτως ειπεν κυριος οταν µελλη πληρο-

υσχαι ϐαβυλωνι εβδοµηκοντα ετη επισκεψοµαι

υµας και επιστησω τους λογους µου εφ υµας

του τον λαον υµων αποστρεψαι εις τον τοπον

τουτον

11. και λογιουµαι εφ υµας λογισµον ειρηνης

και ου κακα του δουναι υµιν ταυτα

12. και προσευξασχε προς µε και εισακουσο-

µαι υµων

13. και εκζητησατε µε και ευρησετε µε οτι

Ϲητησετε µε εν ολη καρδια υµων

14. και επιφανουµαι υµιν

15. οτι ειπατε κατεστησεν ηµιν κυριος προφη-

τας εν ϐαβυλωνι

21. ουτως ειπεν κυριος επι αςιαβ και επι

σεδεκιαν ιδου εγω διδωµι αυτους εις ςειρας

ϐασιλεως ϐαβυλωνος και παταξει αυτους κατ

οφχαλµους υµων

22. και ληµψονται απ αυτων καταραν εν παση

τη αποικια ιουδα εν ϐαβυλωνι λεγοντες ποιησαι

σε κυριος ως σεδεκιαν εποιησεν και ως αςιαβ

ους απετηγανισεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος εν πυρι

23. δι ην εποιησαν ανοµιαν εν ισραηλ και

εµοιςωντο τας γυναικας των πολιτων αυτων και

λογον εςρηµατισαν εν τω ονοµατι µου ον ου συ-

νεταξα αυτοις και εγω µαρτυς ϕησιν κυριος

24. και προς σαµαιαν τον νελαµιτην ερεις

25. ουκ απεστειλα σε τω ονοµατι µου και προς

σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα ειπε

26. κυριος εδωκεν σε εις ιερεα αντι ιωδαε

του ιερεως γενεσχαι επιστατην εν τω οικω κυ-

ϱιου παντι ανχρωπω προφητευοντι και παντι

ανχρωπω µαινοµενω και δωσεις αυτον εις το

αποκλεισµα και εις τον καταρρακτην

27. και νυν δια τι συνελοιδορησατε ιερεµιαν

τον εξ αναχωχ τον προφητευσαντα υµιν

28. ου δια τουτο απεστειλεν προς υµας εις

ϐαβυλωνα λεγων µακραν εστιν οικοδοµησατε

οικιας και κατοικησατε και ϕυτευσατε κηπους

και ϕαγεσχε τον καρπον αυτων

29. και ανεγνω σοφονιας το ϐιβλιον εις τα ωτα

ιερεµιου

30. και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν

λεγων

31. αποστειλον προς την αποικιαν λεγων

ουτως ειπεν κυριος επι σαµαιαν τον νελαµιτην

επειδη επροφητευσεν υµιν σαµαιας και εγω ουκ

απεστειλα αυτον και πεποιχεναι εποιησεν υµας

επ αδικοις

32. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω επι-

σκεψοµαι επι σαµαιαν και επι το γενος αυτου

και ουκ εσται αυτων ανχρωπος εν µεσω υµων

του ιδειν τα αγαχα α εγω ποιησω υµιν ουκ οψ-

ονται

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-jr37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν παρα

κυριου ειπειν

2. ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ λεγων

γραψον παντας τους λογους ους εςρηµατισα

προς σε επι ϐιβλιου

3. οτι ιδου ηµεραι ερςονται ϕησιν κυριος και

αποστρεψω την αποικιαν λαου µου ισραηλ και

ιουδα ειπεν κυριος και αποστρεψω αυτους εις

την γην ην εδωκα τοις πατρασιν αυτων και κυ-

ϱιευσουσιν αυτης

4. και ουτοι οι λογοι ους ελαλησεν κυριος επι

ισραηλ και ιουδα

5. ουτως ειπεν κυριος ϕωνην ϕοβου ακουσε-

σχε ϕοβος και ουκ εστιν ειρηνη

6. ερωτησατε και ιδετε ει ετεκεν αρσεν και πε-

ϱι ϕοβου εν ω καχεξουσιν οσφυν και σωτηριαν

διοτι εωρακα παντα ανχρωπον και αι ςειρες αυ-

του επι της οσφυος αυτου εστραφησαν προσω-

πα εις ικτερον

7. εγενηχη οτι µεγαλη η ηµερα εκεινη και ουκ

εστιν τοιαυτη και ςρονος στενος εστιν τω ιακωβ

και απο τουτου σωχησεται
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8. εν τη ηµερα εκεινη ειπεν κυριος συντριψω

τον Ϲυγον απο του τραςηλου αυτων και τους δε-

σµους αυτων διαρρηξω και ουκ εργωνται αυτοι

ετι αλλοτριοις

9. και εργωνται τω κυριω χεω αυτων και τον

δαυιδ ϐασιλεα αυτων αναστησω αυτοις

12. ουτως ειπεν κυριος ανεστησα συντριµµα

αλγηρα η πληγη σου

13. ουκ εστιν κρινων κρισιν σου εις αλγηρον

ιατρευχης ωφελεια ουκ εστιν σοι

14. παντες οι ϕιλοι σου επελαχοντο σου ου

µη επερωτησουσιν οτι πληγην εςχρου επαισα σε

παιδειαν στερεαν επι πασαν αδικιαν σου επλ-

ηχυναν αι αµαρτιαι σου

16. δια τουτο παντες οι εσχοντες σε ϐρωχη-

σονται και παντες οι εςχροι σου κρεας αυτων

παν εδονται επι πληχος αδικιων σου επληχυ-

νχησαν αι αµαρτιαι σου εποιησαν ταυτα σοι και

εσονται οι διαφορουντες σε εις διαφορηµα και

παντας τους προνοµευοντας σε δωσω εις προ-

νοµην

17. οτι αναξω το ιαµα σου απο πληγης οδυνη-

ϱας ιατρευσω σε ϕησιν κυριος οτι εσπαρµενη

εκληχης χηρευµα υµων εστιν οτι Ϲητων ουκ εσ-

τιν αυτην

18. ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω αποστρεψω

την αποικιαν ιακωβ και αιςµαλωσιαν αυτου

ελεησω και οικοδοµηχησεται πολις επι το υψος

αυτης και ο ναος κατα το κριµα αυτου καχεδε-

ιται

19. και εξελευσονται απ αυτων αδοντες και

ϕωνη παιζοντων και πλεονασω αυτους και ου

µη ελαττωχωσιν

20. και εισελευσονται οι υιοι αυτων ως το προ-

τερον και τα µαρτυρια αυτων κατα προσωπον

µου ορχωχησεται και επισκεψοµαι τους χλι-

ϐοντας αυτους

21. και εσονται ισςυροτεροι αυτου επ αυτους

και ο αρςων αυτου εξ αυτου εξελευσεται και

συναξω αυτους και αποστρεψουσιν προς µε οτι

τις εστιν ουτος ος εδωκεν την καρδιαν αυτου

αποστρεψαι προς µε ϕησιν κυριος

23. οτι οργη κυριου εξηλχεν χυµωδης εξη-

λχεν οργη στρεφοµενη επ ασεβεις ηξει

24. ου µη αποστραφη οργη χυµου κυριου εως

ποιηση και εως καταστηση εγςειρηµα καρδιας

αυτου επ εσςατων των ηµερων γνωσεσχε αυτα

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
*O-jr38*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

38 εν τω ςρονω εκεινω ειπεν κυριος εσοµαι

εις χεον τω γενει ισραηλ και αυτοι εσονται µοι

εις λαον

2. ουτως ειπεν κυριος ευρον χερµον εν ερηµω

µετα ολωλοτων εν µαςαιρα ϐαδισατε και µη

ολεσητε τον ισραηλ

3. κυριος πορρωχεν ωφχη αυτω αγαπησιν

αιωνιαν ηγαπησα σε δια τουτο ειλκυσα σε εις

οικτιρηµα

4. ετι οικοδοµησω σε και οικοδοµηχηση πα-

ϱχενος ισραηλ ετι ληµψη τυµπανον σου και

εξελευση µετα συναγωγης παιζοντων

5. ετι ϕυτευσατε αµπελωνας εν ορεσιν σαµα-

ϱειας ϕυτευσατε και αινεσατε

6. οτι εστιν ηµερα κλησεως απολογουµενων

εν ορεσιν εφραιµ αναστητε και αναβητε εις

σιων προς κυριον τον χεον ηµων

7. οτι ουτως ειπεν κυριος τω ιακωβ ευφρανχη-

τε και ςρεµετισατε επι κεφαλην εχνων ακουστα

ποιησατε και αινεσατε ειπατε εσωσεν κυριος τον

λαον αυτου το καταλοιπον του ισραηλ

8. ιδου εγω αγω αυτους απο ϐορρα και συναξω

αυτους απ εσςατου της γης εν εορτη ϕασεκ και

τεκνοποιηση οςλον πολυν και αποστρεψουσιν

ωδε

9. εν κλαυχµω εξηλχον και εν παρακλησει

αναξω αυτους αυλιζων επι διωρυγας υδατων

εν οδω ορχη και ου µη πλανηχωσιν εν αυτη

οτι εγενοµην τω ισραηλ εις πατερα και εφραιµ

πρωτοτοκος µου εστιν

10. ακουσατε λογον κυριου εχνη και αναγ-

γειλατε εις νησους τας µακροτερον ειπατε ο

λικµησας τον ισραηλ συναξει αυτον και ϕυλα-

ξει αυτον ως ο ϐοσκων το ποιµνιον αυτου

11. οτι ελυτρωσατο κυριος τον ιακωβ εξειλατο

αυτον εκ ςειρος στερεωτερων αυτου

12. και ηξουσιν και ευφρανχησονται εν τω

ορει σιων και ηξουσιν επ αγαχα κυριου επι γην

σιτου και οινου και καρπων και κτηνων και

προβατων και εσται η ψυςη αυτων ωσπερ ξυλον

εγκαρπον και ου πεινασουσιν ετι

13. τοτε ςαρησονται παρχενοι εν συνα-

γωγη νεανισκων και πρεσβυται ςαρησονται και
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στρεψω το πενχος αυτων εις ςαρµονην και πο-

ιησω αυτους ευφραινοµενους

14. µεγαλυνω και µεχυσω την ψυςην των ιε-

ϱεων υιων λευι και ο λαος µου των αγαχων µου

εµπλησχησεται

15. ουτως ειπεν κυριος ϕωνη εν ϱαµα ηκο-

υσχη χρηνου και κλαυχµου και οδυρµου ϱα-

ςηλ αποκλαιοµενη ουκ ηχελεν παυσασχαι επι

τοις υιοις αυτης οτι ουκ εισιν

16. ουτως ειπεν κυριος διαλιπετω η ϕωνη σου

απο κλαυχµου και οι οφχαλµοι σου απο δα-

κρυων σου οτι εστιν µισχος τοις σοις εργοις και

επιστρεψουσιν εκ γης εςχρων

17. µονιµον τοις σοις τεκνοις

18. ακοην ηκουσα εφραιµ οδυροµενου επα-

ιδευσας µε και επαιδευχην εγω ωσπερ µοσςος

ουκ εδιδαςχην επιστρεψον µε και επιστρεψω οτι

συ κυριος ο χεος µου

19. οτι υστερον αιςµαλωσιας µου µετενοησα

και υστερον του γνωναι µε εστεναξα εφ ηµερας

αισςυνης και υπεδειξα σοι οτι ελαβον ονειδι-

σµον εκ νεοτητος µου

20. υιος αγαπητος εφραιµ εµοι παιδιον εντρυ-

ϕων οτι ανχ ων οι λογοι µου εν αυτω µνεια

µνησχησοµαι αυτου δια τουτο εσπευσα επ αυτω

ελεων ελεησω αυτον ϕησιν κυριος

21. στησον σεαυτην σιων ποιησον τιµωριαν

δος καρδιαν σου εις τους ωµους οδον ην επο-

ϱευχης αποστραφητι παρχενος ισραηλ απο-

στραφητι εις τας πολεις σου πενχουσα

22. εως ποτε αποστρεψεις χυγατηρ ητιµωµενη

οτι εκτισεν κυριος σωτηριαν εις καταφυτευσιν

καινην εν σωτηρια περιελευσονται ανχρωποι

23. ουτως ειπεν κυριος ετι ερουσιν τον λογον

τουτον εν γη ιουδα και εν πολεσιν αυτου οταν

αποστρεψω την αιςµαλωσιαν αυτου ευλογηµε-

νος κυριος επι δικαιον ορος το αγιον αυτου

24. και ενοικουντες εν ταις πολεσιν ιουδα και

εν παση τη γη αυτου αµα γεωργω και αρχησεται

εν ποιµνιω

25. οτι εµεχυσα πασαν ψυςην διψωσαν και

πασαν ψυςην πεινωσαν ενεπλησα

26. δια τουτο εξηγερχην και ειδον και ο υπνος

µου ηδυς µοι εγενηχη

27. δια τουτο ιδου ηµεραι ερςονται ϕησιν κυ-

ϱιος και σπερω τον ισραηλ και τον ιουδαν σπερ-

µα ανχρωπου και σπερµα κτηνους

28. και εσται ωσπερ εγρηγορουν επ αυτους

καχαιρειν και κακουν ουτως γρηγορησω επ αυ-

τους του οικοδοµειν και καταφυτευειν ϕησιν κυ-

ϱιος

29. εν ταις ηµεραις εκειναις ου µη ειπωσιν

οι πατερες εφαγον οµφακα και οι οδοντες των

τεκνων ηµωδιασαν

30. αλλ η εκαστος εν τη εαυτου αµαρτια απο-

χανειται και του ϕαγοντος τον οµφακα αιµω-

διασουσιν οι οδοντες αυτου

31. ιδου ηµεραι ερςονται ϕησιν κυριος και

διαχησοµαι τω οικω ισραηλ και τω οικω ιουδα

διαχηκην καινην

32. ου κατα την διαχηκην ην διεχεµην το-

ις πατρασιν αυτων εν ηµερα επιλαβοµενου

µου της ςειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης

αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεµειναν εν τη διαχηκη

µου και εγω ηµελησα αυτων ϕησιν κυριος

33. οτι αυτη η διαχηκη ην διαχησοµαι τω οικω

ισραηλ µετα τας ηµερας εκεινας ϕησιν κυριος

διδους δωσω νοµους µου εις την διανοιαν αυ-

των και επι καρδιας αυτων γραψω αυτους και

εσοµαι αυτοις εις χεον και αυτοι εσονται µοι εις

λαον

34. και ου µη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην

αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων

γνωχι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν µε απο

µικρου αυτων και εως µεγαλου αυτων οτι ιλεως

εσοµαι ταις αδικιαις αυτων και των αµαρτιων

αυτων ου µη µνησχω ετι

35. εαν υψωχη ο ουρανος εις το µετεωρον

ϕησιν κυριος και εαν ταπεινωχη το εδαφος

της γης κατω και εγω ουκ αποδοκιµω το γενος

ισραηλ ϕησιν κυριος περι παντων ων εποιησαν

36. ουτως ειπεν κυριος ο δους τον ηλιον εις

ϕως της ηµερας σεληνην και αστερας εις ϕως

της νυκτος και κραυγην εν χαλασση και εβοµ-

ϐησεν τα κυµατα αυτης κυριος παντοκρατωρ

ονοµα αυτω

37. εαν παυσωνται οι νοµοι ουτοι απο προ-

σωπου µου ϕησιν κυριος και το γενος ισραηλ

παυσεται γενεσχαι εχνος κατα προσωπον µου

πασας τας ηµερας

38. ιδου ηµεραι ερςονται ϕησιν κυριος και

οικοδοµηχησεται πολις τω κυριω απο πυργου

αναµεηλ εως πυλης της γωνιας
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39. και εξελευσεται η διαµετρησις αυτης απε-

ναντι αυτων εως ϐουνων γαρηβ και περικυκλ-

ωχησεται κυκλω εξ εκλεκτων λιχων

40. και παντες ασαρηµωχ εως ναςαλ κεδρων

εως γωνιας πυλης ιππων ανατολης αγιασµα τω

κυριω και ουκετι ου µη εκλιπη και ου µη κα-

χαιρεχη εως του αιωνος

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-jr39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς

ιερεµιαν εν τω ενιαυτω τω δεκατω τω ϐασιλει

σεδεκια ουτος ενιαυτος οκτωκαιδεκατος τω ϐα-

σιλει ναβουςοδονοσορ ϐασιλει ϐαβυλωνος

2. και δυναµις ϐασιλεως ϐαβυλωνος εςαρα-

κωσεν επι ιερουσαληµ και ιερεµιας εφυλασσε-

το εν αυλη της ϕυλακης η εστιν εν οικω του

ϐασιλεως

3. εν η κατεκλεισεν αυτον ο ϐασιλευς σεδε-

κιας λεγων δια τι συ προφητευεις λεγων ουτως

ειπεν κυριος ιδου εγω διδωµι την πολιν ταυτην

εν ςερσιν ϐασιλεως ϐαβυλωνος και ληµψεται

αυτην

4. και σεδεκιας ου µη σωχη εκ ςειρος των ςαλ-

δαιων οτι παραδοσει παραδοχησεται εις ςειρας

ϐασιλεως ϐαβυλωνος και λαλησει στοµα αυ-

του προς στοµα αυτου και οι οφχαλµοι αυτου

τους οφχαλµους αυτου οψονται

5. και εισελευσεται σεδεκιας εις ϐαβυλωνα

και εκει καχιειται

6. και λογος κυριου εγενηχη προς ιερεµιαν

λεγων

7. ιδου αναµεηλ υιος σαλωµ αδελφου πατρος

σου ερςεται προς σε λεγων κτησαι σεαυτω τον

αγρον µου τον εν αναχωχ οτι σοι κριµα παρα-

λαβειν εις κτησιν

8. και ηλχεν προς µε αναµεηλ υιος σαλωµ

αδελφου πατρος µου εις την αυλην της ϕυλα-

κης και ειπεν µοι κτησαι τον αγρον µου τον εν

γη ϐενιαµιν τον εν αναχωχ οτι σοι κριµα κτησα-

σχαι και συ πρεσβυτερος και εγνων οτι λογος

κυριου εστιν

9. και εκτησαµην τον αγρον αναµεηλ υιου

αδελφου πατρος µου και εστησα αυτω επτα σι-

κλους και δεκα αργυριου

10. και εγραψα εις ϐιβλιον και εσφραγισαµην

και διεµαρτυραµην µαρτυρας και εστησα το αρ-

γυριον εν Ϲυγω

11. και ελαβον το ϐιβλιον της κτησεως το εσ-

ϕραγισµενον και το ανεγνωσµενον

12. και εδωκα αυτο τω ϐαρους υιω νηριου

υιου µαασαιου κατ οφχαλµους αναµεηλ υιου

αδελφου πατρος µου και κατ οφχαλµους των

εστηκοτων και γραφοντων εν τω ϐιβλιω της κτη-

σεως και κατ οφχαλµους των ιουδαιων των εν

τη αυλη της ϕυλακης

13. και συνεταξα τω ϐαρους κατ οφχαλµους

αυτων λεγων

14. ουτως ειπεν κυριος παντοκρατωρ λαβε

το ϐιβλιον της κτησεως τουτο και το ϐιβλιον

το ανεγνωσµενον και χησεις αυτο εις αγγειον

οστρακινον ινα διαµεινη ηµερας πλειους

15. οτι ουτως ειπεν κυριος ετι κτηχησονται

αγροι και οικιαι και αµπελωνες εν τη γη ταυτη

16. και προσευξαµην προς κυριον µετα το δο-

υναι µε το ϐιβλιον της κτησεως προς ϐαρους

υιον νηριου λεγων

17. ω κυριε συ εποιησας τον ουρανον και την

γην τη ισςυι σου τη µεγαλη και τω ϐραςιονι σου

τω υψηλω και τω µετεωρω ου µη αποκρυβη απο

σου ουχεν

18. ποιων ελεος εις ςιλιαδας και αποδιδους

αµαρτιας πατερων εις κολπους τεκνων αυτων

µετ αυτους ο χεος ο µεγας και ισςυρος

19. κυριος µεγαλης ϐουλης και δυνατος το-

ις εργοις ο χεος ο µεγας ο παντοκρατωρ και

µεγαλωνυµος κυριος οι οφχαλµοι σου εις τας

οδους των υιων των ανχρωπων δουναι εκαστω

κατα την οδον αυτου

20. ος εποιησας σηµεια και τερατα εν γη

αιγυπτω εως της ηµερας ταυτης και εν ισραηλ

και εν τοις γηγενεσιν και εποιησας σεαυτω ονο-

µα ως η ηµερα αυτη

21. και εξηγαγες τον λαον σου ισραηλ εκ γης

αιγυπτου εν σηµειοις και εν τερασιν και εν ςειρι

κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω και εν οραµα-

σιν µεγαλοις

22. και εδωκας αυτοις την γην ταυτην ην ωµο-

σας τοις πατρασιν αυτων γην ϱεουσαν γαλα και

µελι
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23. και εισηλχοσαν και ελαβοσαν αυτην και

ουκ ηκουσαν της ϕωνης σου και εν τοις προ-

σταγµασιν σου ουκ επορευχησαν απαντα α ενε-

τειλω αυτοις ουκ εποιησαν και εποιησας συµβη-

ναι αυτοις παντα τα κακα ταυτα

24. ιδου οςλος ηκει εις την πολιν ταυτην συλ-

λαβειν αυτην και η πολις εδοχη εις ςειρας ςαλ-

δαιων των πολεµουντων αυτην απο προσωπου

µαςαιρας και του λιµου ως ελαλησας ουτως

εγενετο

25. και συ λεγεις προς µε κτησαι σεαυτω

αγρον αργυριου και εγραψα ϐιβλιον και εσ-

ϕραγισαµην και επεµαρτυραµην µαρτυρας και

η πολις εδοχη εις ςειρας ςαλδαιων

26. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

27. εγω κυριος ο χεος πασης σαρκος µη απ

εµου κρυβησεται τι

28. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ο χεος

ισραηλ δοχεισα παραδοχησεται η πολις αυτη

εις ςειρας ϐασιλεως ϐαβυλωνος και ληµψεται

αυτην

29. και ηξουσιν οι ςαλδαιοι πολεµουντες επι

την πολιν ταυτην και καυσουσιν την πολιν ταυ-

την εν πυρι και κατακαυσουσιν τας οικιας εν

αις εχυµιωσαν επι των δωµατων αυτων τη ϐα-

αλ και εσπενδον σπονδας χεοις ετεροις προς το

παραπικραναι µε

30. οτι ησαν οι υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα

µονοι ποιουντες το πονηρον κατ οφχαλµους

µου εκ νεοτητος αυτων

31. οτι επι την οργην µου και επι τον χυµον

µου ην η πολις αυτη αφ ης ηµερας ωκοδοµησαν

αυτην και εως της ηµερας ταυτης απαλλαξαι

αυτην απο προσωπου µου

32. δια πασας τας πονηριας των υιων ισραηλ

και ιουδα ων εποιησαν πικραναι µε αυτοι και

οι ϐασιλεις αυτων και οι αρςοντες αυτων και

οι ιερεις αυτων και οι προφηται αυτων ανδρες

ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ

33. και επεστρεψαν προς µε νωτον και ου προ-

σωπον και εδιδαξα αυτους ορχρου και εδιδαξα

και ουκ ηκουσαν επιλαβειν παιδειαν

34. και εχηκαν τα µιασµατα αυτων εν τω οικω

ου επεκληχη το ονοµα µου επ αυτω εν ακαχαρ-

σιαις αυτων

35. και ωκοδοµησαν τους ϐωµους τη ϐααλ

τους εν ϕαραγγι υιου εννοµ του αναφερειν τους

υιους αυτων και τας χυγατερας αυτων τω µολος

ϐασιλει α ου συνεταξα αυτοις και ουκ ανεβη

επι καρδιαν µου του ποιησαι το ϐδελυγµα τουτο

προς το εφαµαρτειν τον ιουδαν

36. και νυν ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ

επι την πολιν ην συ λεγεις παραδοχησεται εις

ςειρας ϐασιλεως ϐαβυλωνος εν µαςαιρα και εν

λιµω και εν αποστολη

37. ιδου εγω συναγω αυτους εκ πασης της

γης ου διεσπειρα αυτους εκει εν οργη µου και

τω χυµω µου και παροξυσµω µεγαλω και επι-

στρεψω αυτους εις τον τοπον τουτον και καχιω

αυτους πεποιχοτας

38. και εσονται µοι εις λαον και εγω εσοµαι

αυτοις εις χεον

39. και δωσω αυτοις οδον ετεραν και καρ-

διαν ετεραν ϕοβηχηναι µε πασας τας ηµερας

εις αγαχον αυτοις και τοις τεκνοις αυτων µετ

αυτους

40. και διαχησοµαι αυτοις διαχηκην αιωνιαν

ην ου µη αποστρεψω οπισχεν αυτων και τον

ϕοβον µου δωσω εις την καρδιαν αυτων προς

το µη αποστηναι αυτους απ εµου

41. και επισκεψοµαι του αγαχωσαι αυτους και

ϕυτευσω αυτους εν τη γη ταυτη εν πιστει και εν

παση καρδια και εν παση ψυςη

42. οτι ουτως ειπεν κυριος καχα επηγαγον επι

τον λαον τουτον παντα τα κακα τα µεγαλα ταυ-

τα ουτως εγω επαξω επ αυτους παντα τα αγαχα

α ελαλησα επ αυτους

43. και κτηχησονται ετι αγροι εν τη γη η συ λε-

γεις αβατος εστιν απο ανχρωπων και κτηνους

και παρεδοχησαν εις ςειρας ςαλδαιων

44. και κτησονται αγρους εν αργυριω και

γραψεις ϐιβλιον και σφραγιη και διαµαρτυρη

µαρτυρας εν γη ϐενιαµιν και κυκλω ιερο-

υσαληµ και εν πολεσιν ιουδα και εν πολεσιν

του ορους και εν πολεσιν της σεφηλα και εν

πολεσιν της ναγεβ οτι αποστρεψω τας αποικιας

αυτων

Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-jr40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν

δευτερον και αυτος ην ετι δεδεµενος εν τη αυλη

της ϕυλακης λεγων
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2. ουτως ειπεν κυριος ποιων γην και πλασσων

αυτην του ανορχωσαι αυτην κυριος ονοµα αυτω

3. κεκραξον προς µε και αποκριχησοµαι σοι

και απαγγελω σοι µεγαλα και ισςυρα α ουκ

εγνως αυτα

4. οτι ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ περι

οικων της πολεως ταυτης και περι οικων ϐασι-

λεως ιουδα των καχηρηµενων εις ςαρακας και

προµαςωνας

5. του µαςεσχαι προς τους ςαλδαιους και

πληρωσαι αυτην των νεκρων των ανχρωπων

ους επαταξα εν οργη µου και εν χυµω µου και

απεστρεψα το προσωπον µου απ αυτων περι πα-

σων των πονηριων αυτων

6. ιδου εγω αναγω αυτη συνουλωσιν και ιαµα

και ϕανερωσω αυτοις εισακουειν και ιατρευσω

αυτην και ποιησω αυτοις ειρηνην και πιστιν

7. και επιστρεψω την αποικιαν ιουδα και την

αποικιαν ισραηλ και οικοδοµησω αυτους κα-

χως το προτερον

8. και καχαριω αυτους απο πασων των αδι-

κιων αυτων ων ηµαρτοσαν µοι και ου µη µνη-

σχησοµαι αµαρτιων αυτων ων ηµαρτον µοι και

απεστησαν απ εµου

9. και εσται εις ευφροσυνην και εις αινεσιν και

εις µεγαλειοτητα παντι τω λαω της γης οιτινες

ακουσονται παντα τα αγαχα α εγω ποιησω και

ϕοβηχησονται και πικρανχησονται περι παν-

των των αγαχων και περι πασης της ειρηνης

ης εγω ποιησω αυτοις

10. ουτως ειπεν κυριος ετι ακουσχησεται εν

τω τοπω τουτω ω υµεις λεγετε ερηµος εστιν απο

ανχρωπων και κτηνων εν πολεσιν ιουδα και

εξωχεν ιερουσαληµ ταις ηρηµωµεναις παρα το

µη ειναι ανχρωπον και κτηνη

11. ϕωνη ευφροσυνης και ϕωνη ςαρµοσυνης

ϕωνη νυµφιου και ϕωνη νυµφης ϕωνη λε-

γοντων εξοµολογεισχε κυριω παντοκρατορι οτι

ςρηστος κυριος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυ-

του και εισοισουσιν δωρα εις οικον κυριου οτι

αποστρεψω πασαν την αποικιαν της γης εκεινης

κατα το προτερον ειπεν κυριος

12. ουτως ειπεν κυριος των δυναµεων ετι εσ-

ται εν τω τοπω τουτω τω ερηµω παρα το µη ειναι

ανχρωπον και κτηνος και εν πασαις ταις πολε-

σιν αυτου καταλυµατα ποιµενων κοιταζοντων

προβατα

13. εν πολεσιν της ορεινης και εν πολεσιν της

σεφηλα και εν πολεσιν της ναγεβ και εν γη

ϐενιαµιν και εν ταις κυκλω ιερουσαληµ και εν

πολεσιν ιουδα ετι παρελευσεται προβατα επι

ςειρα αριχµουντος ειπεν κυριος

Dostępne przekłady 41 Rozdziału
*O-jr41*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

41 ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν πα-

ϱα κυριου και ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐα-

ϐυλωνος και παν το στρατοπεδον αυτου και

πασα η γη αρςης αυτου επολεµουν επι ιερο-

υσαληµ και επι πασας τας πολεις ιουδα λεγων

2. ουτως ειπεν κυριος ϐαδισον προς σεδεκιαν

ϐασιλεα ιουδα και ερεις αυτω ουτως ειπεν κυ-

ϱιος παραδοσει παραδοχησεται η πολις αυτη

εις ςειρας ϐασιλεως ϐαβυλωνος και συλληµψ-

εται αυτην και καυσει αυτην εν πυρι

3. και συ ου µη σωχης εκ ςειρος αυτου και

συλληµψει συλληµφχηση και εις ςειρας αυτου

δοχηση και οι οφχαλµοι σου τους οφχαλµο-

υς αυτου οψονται και το στοµα αυτου µετα του

στοµατος σου λαλησει και εις ϐαβυλωνα εισε-

λευση

4. αλλα ακουσον τον λογον κυριου σεδεκια

ϐασιλευ ιουδα ουτως λεγει κυριος

5. εν ειρηνη αποχανη και ως εκλαυσαν τους

πατερας σου τους ϐασιλευσαντας προτερον σου

κλαυσονται και σε και ω αδων κοψονται σε οτι

λογον εγω ελαλησα ειπεν κυριος

6. και ελαλησεν ιερεµιας προς τον ϐασιλεα

σεδεκιαν παντας τους λογους τουτους εν ιερο-

υσαληµ

7. και η δυναµις ϐασιλεως ϐαβυλωνος επολε-

µει επι ιερουσαληµ και επι τας πολεις ιουδα επι

λαςις και επι αζηκα οτι αυται κατελειφχησαν

εν πολεσιν ιουδα πολεις οςυραι

8. ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν παρα

κυριου µετα το συντελεσαι τον ϐασιλεα σεδε-

κιαν διαχηκην προς τον λαον του καλεσαι αφε-

σιν

9. του εξαποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτου

και εκαστον την παιδισκην αυτου τον εβραιον

και την εβραιαν ελευχερους προς το µη δο-

υλευειν ανδρα εξ ιουδα
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10. και επεστραφησαν παντες οι µεγιστανες

και πας ο λαος οι εισελχοντες εν τη διαχηκη

του αποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτου και

εκαστον την παιδισκην αυτου

11. και εωσαν αυτους εις παιδας και παιδι-

σκας

12. και εγενηχη λογος κυριου προς ιερεµιαν

λεγων

13. ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ εγω

εχεµην διαχηκην προς τους πατερας υµων εν

τη ηµερα η εξειλαµην αυτους εκ γης αιγυπτου

εξ οικου δουλειας λεγων

14. οταν πληρωχη εξ ετη αποστελεις τον

αδελφον σου τον εβραιον ος πραχησεται σοι

και εργαται σοι εξ ετη και εξαποστελεις αυτον

ελευχερον και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλι-

ναν το ους αυτων

15. και επεστρεψαν σηµερον ποιησαι το ευ-

χες προ οφχαλµων µου του καλεσαι αφεσιν

εκαστον του πλησιον αυτου και συνετελεσαν

διαχηκην κατα προσωπον µου εν τω οικω ου

επεκληχη το ονοµα µου επ αυτω

16. και επεστρεψατε και εβεβηλωσατε το ονο-

µα µου του επιστρεψαι εκαστον τον παιδα αυτου

και εκαστον την παιδισκην αυτου ους εξαπε-

στειλατε ελευχερους τη ψυςη αυτων υµιν εις

παιδας και παιδισκας

17. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος υµεις ουκ

ηκουσατε µου του καλεσαι αφεσιν εκαστος

προς τον πλησιον αυτου ιδου εγω καλω αφεσιν

υµιν εις µαςαιραν και εις τον χανατον και εις

τον λιµον και δωσω υµας εις διασποραν πασαις

ταις ϐασιλειαις της γης

18. και δωσω τους ανδρας τους παρεληλυ-

χοτας την διαχηκην µου τους µη στησαντας την

διαχηκην µου ην εποιησαν κατα προσωπον µου

τον µοσςον ον εποιησαν εργαζεσχαι αυτω

19. τους αρςοντας ιουδα και τους δυναστας

και τους ιερεις και τον λαον

20. και δωσω αυτους τοις εςχροις αυτων και

εσται τα χνησιµαια αυτων ϐρωσις τοις πετεινοις

του ουρανου και τοις χηριοις της γης

21. και τον σεδεκιαν ϐασιλεα της ιουδαιας και

τους αρςοντας αυτων δωσω εις ςειρας εςχρων

αυτων και δυναµις ϐασιλεως ϐαβυλωνος τοις

αποτρεςουσιν απ αυτων

22. ιδου εγω συντασσω ϕησιν κυριος και επι-

στρεψω αυτους εις την γην ταυτην και πολεµη-

σουσιν επ αυτην και ληµψονται αυτην και κα-

τακαυσουσιν αυτην εν πυρι και τας πολεις ιο-

υδα και δωσω αυτας ερηµους απο κατοικουν-

των

Dostępne przekłady 42 Rozdziału
*O-jr42*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

42 ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν πα-

ϱα κυριου εν ηµεραις ιωακιµ ϐασιλεως ιουδα

λεγων

2. ϐαδισον εις οικον αρςαβιν και αξεις αυτους

εις οικον κυριου εις µιαν των αυλων και ποτιεις

αυτους οινον

3. και εξηγαγον τον ιεζονιαν υιον ιερεµιν υιου

ςαβασιν και τους αδελφους αυτου και τους υιο-

υς αυτου και πασαν την οικιαν αρςαβιν

4. και εισηγαγον αυτους εις οικον κυριου εις

το παστοφοριον υιων ανανιου υιου γοδολιου

ανχρωπου του χεου ο εστιν εγγυς του οικου των

αρςοντων των επανω του οικου µαασαιου υιου

σελωµ του ϕυλασσοντος την αυλην

5. και εδωκα κατα προσωπον αυτων κεραµιον

οινου και ποτηρια και ειπα πιετε οινον

6. και ειπαν ου µη πιωµεν οινον οτι ιωναδαβ

υιος ϱηςαβ ο πατηρ ηµων ενετειλατο ηµιν λε-

γων ου µη πιητε οινον υµεις και οι υιοι υµων

εως αιωνος

7. και οικιαν ου µη οικοδοµησητε και σπερµα

ου µη σπειρητε και αµπελων ουκ εσται υµιν οτι

εν σκηναις οικησετε πασας τας ηµερας υµων

οπως αν Ϲησητε ηµερας πολλας επι της γης εφ

ης διατριβετε υµεις επ αυτης

8. και ηκουσαµεν της ϕωνης ιωναδαβ του πα-

τρος ηµων προς το µη πιειν οινον πασας τας

ηµερας ηµων ηµεις και αι γυναικες ηµων και οι

υιοι ηµων και αι χυγατερες ηµων

9. και προς το µη οικοδοµειν οικιας του κατο-

ικειν εκει και αµπελων και αγρος και σπερµα

ουκ εγενετο ηµιν

10. και ωκησαµεν εν σκηναις και ηκουσαµεν

και εποιησαµεν κατα παντα α ενετειλατο ηµιν

ιωναδαβ ο πατηρ ηµων
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11. και εγενηχη οτε ανεβη ναβουςοδονοσορ

επι την γην και ειπαµεν εισελχατε και εισε-

λχωµεν εις ιερουσαληµ απο προσωπου της δυ-

ναµεως των ςαλδαιων και απο προσωπου της

δυναµεως των ασσυριων και ωκουµεν εκει

12. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

13. ουτως λεγει κυριος πορευου και ειπον

ανχρωπω ιουδα και τοις κατοικουσιν ιερο-

υσαληµ ου µη λαβητε παιδειαν του ακουειν

τους λογους µου

14. εστησαν ϱηµα υιοι ιωναδαβ υιου ϱηςαβ ο

ενετειλατο τοις τεκνοις αυτου προς το µη πιειν

οινον και ουκ επιοσαν και εγω ελαλησα προς

υµας ορχρου και ελαλησα και ουκ ηκουσατε

15. και απεστειλα προς υµας τους παιδας µου

τους προφητας λεγων αποστραφητε εκαστος

απο της οδου αυτου της πονηρας και ϐελτιω

ποιησατε τα επιτηδευµατα υµων και ου πορευ-

σεσχε οπισω χεων ετερων του δουλευειν αυτοις

και οικησετε επι της γης ης εδωκα υµιν και τοις

πατρασιν υµων και ουκ εκλινατε τα ωτα υµων

και ουκ ηκουσατε

16. και εστησαν υιοι ιωναδαβ υιου ϱηςαβ την

εντολην του πατρος αυτων ο δε λαος ουτος ουκ

ηκουσαν µου

17. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω

ϕερω επι ιουδαν και επι τους κατοικουντας ιε-

ϱουσαληµ παντα τα κακα α ελαλησα επ αυτους

18. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος επειδη ηκο-

υσαν υιοι ιωναδαβ υιου ϱηςαβ την εντολην του

πατρος αυτων ποιειν καχοτι ενετειλατο αυτοις

ο πατηρ αυτων

19. ου µη εκλιπη ανηρ των υιων ιωναδαβ υιου

ϱηςαβ παρεστηκως κατα προσωπον µου πασας

τας ηµερας της γης

Dostępne przekłady 43 Rozdziału
*O-jr43*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

43 και εν τω ενιαυτω τω τεταρτω ιωακιµ

υιου ιωσια ϐασιλεως ιουδα εγενηχη λογος κυ-

ϱιου προς µε λεγων

2. λαβε σεαυτω ςαρτιον ϐιβλιου και γραψον

επ αυτου παντας τους λογους ους εςρηµατισα

προς σε επι ιερουσαληµ και επι ιουδαν και επι

παντα τα εχνη αφ ης ηµερας λαλησαντος µου

προς σε αφ ηµερων ιωσια ϐασιλεως ιουδα και

εως της ηµερας ταυτης

3. ισως ακουσεται ο οικος ιουδα παντα τα κα-

κα α εγω λογιζοµαι ποιησαι αυτοις ινα απο-

στρεψωσιν απο οδου αυτων της πονηρας και

ιλεως εσοµαι ταις αδικιαις αυτων και ταις αµαρ-

τιαις αυτων

4. και εκαλεσεν ιερεµιας τον ϐαρους υιον

νηριου και εγραψεν απο στοµατος ιερεµιου

παντας τους λογους κυριου ους εςρηµατισεν

προς αυτον εις ςαρτιον ϐιβλιου

5. και ενετειλατο ιερεµιας τω ϐαρους λεγων

εγω ϕυλασσοµαι ου µη δυνωµαι εισελχειν εις

οικον κυριου

6. και αναγνωση εν τω ςαρτιω τουτω εις τα ωτα

του λαου εν οικω κυριου εν ηµερα νηστειας και

εν ωσι παντος ιουδα των ερςοµενων εκ πολεως

αυτων αναγνωση αυτοις

7. ισως πεσειται ελεος αυτων κατα προσωπον

κυριου και αποστρεψουσιν εκ της οδου αυτων

της πονηρας οτι µεγας ο χυµος και η οργη κυ-

ϱιου ην ελαλησεν επι τον λαον τουτον

8. και εποιησεν ϐαρους κατα παντα α ενετε-

ιλατο αυτω ιερεµιας του αναγνωναι εν τω ϐι-

ϐλιω λογους κυριου εν οικω κυριου

9. και εγενηχη εν τω ετει τω ογδοω ϐασιλει

ιωακιµ τω µηνι τω ενατω εξεκκλησιασαν νηστε-

ιαν κατα προσωπον κυριου πας ο λαος εν ιερο-

υσαληµ και οικος ιουδα

10. και ανεγινωσκε ϐαρους εν τω ϐιβλιω τους

λογους ιερεµιου εν οικω κυριου εν οικω γαµα-

ϱιου υιου σαφαν του γραµµατεως εν τη αυλη τη

επανω εν προχυροις πυλης του οικου κυριου

της καινης εν ωσι παντος του λαου

11. και ηκουσεν µιςαιας υιος γαµαριου υιου

σαφαν απαντας τους λογους κυριου εκ του ϐι-

ϐλιου

12. και κατεβη εις οικον του ϐασιλεως εις τον

οικον του γραµµατεως και ιδου εκει παντες οι

αρςοντες εκαχηντο ελισαµα ο γραµµατευς και

δαλαιας υιος σελεµιου και ελναχαν υιος ακ-

ςοβωρ και γαµαριας υιος σαφαν και σεδεκιας

υιος ανανιου και παντες οι αρςοντες

13. και ανηγγειλεν αυτοις µιςαιας παντας το-

υς λογους ους ηκουσεν αναγινωσκοντος του

ϐαρους εις τα ωτα του λαου
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14. και απεστειλαν παντες οι αρςοντες προς

ϐαρους υιον νηριου τον ιουδιν υιον ναχανιου

υιου σελεµιου υιου ςουσι λεγοντες το ςαρτιον

εν ω συ αναγινωσκεις εν αυτω εν ωσι του λαου

λαβε αυτο εις την ςειρα σου και ηκε και ελαβεν

ϐαρους το ςαρτιον και κατεβη προς αυτους

15. και ειπαν αυτω παλιν αναγνωχι εις τα ωτα

ηµων και ανεγνω ϐαρους

16. και εγενηχη ως ηκουσαν παντας τους λο-

γους συνεβουλευσαντο εκαστος προς τον πλη-

σιον αυτου και ειπαν αναγγελλοντες αναγγε-

ιλωµεν τω ϐασιλει απαντας τους λογους τουτο-

υς

17. και τον ϐαρους ηρωτησαν λεγοντες ποχεν

εγραψας παντας τους λογους τουτους

18. και ειπεν ϐαρους απο στοµατος αυτου

ανηγγειλεν µοι ιερεµιας παντας τους λογους

τουτους και εγραφον εν ϐιβλιω

19. και ειπαν τω ϐαρους ϐαδισον κατακρυ-

ϐηχι συ και ιερεµιας ανχρωπος µη γνωτω που

υµεις

20. και εισηλχον προς τον ϐασιλεα εις την

αυλην και το ςαρτιον εδωκαν ϕυλασσειν εν

οικω ελισαµα και ανηγγειλαν τω ϐασιλει παν-

τας τους λογους

21. και απεστειλεν ο ϐασιλευς τον ιουδιν λα-

ϐειν το ςαρτιον και ελαβεν αυτο εξ οικου ελισα-

µα και ανεγνω ιουδιν εις τα ωτα του ϐασιλεως

και εις τα ωτα παντων των αρςοντων των εστη-

κοτων περι τον ϐασιλεα

22. και ο ϐασιλευς εκαχητο εν οικω ςειµερινω

και εσςαρα πυρος κατα προσωπον αυτου

23. και εγενηχη αναγινωσκοντος ιουδιν τρεις

σελιδας και τεσσαρας απετεµνεν αυτας τω ξυρω

του γραµµατεως και ερριπτεν εις το πυρ το επι

της εσςαρας εως εξελιπεν πας ο ςαρτης εις το

πυρ το επι της εσςαρας

24. και ουκ εζητησαν και ου διερρηξαν τα ιµα-

τια αυτων ο ϐασιλευς και οι παιδες αυτου οι

ακουοντες παντας τους λογους τουτους

25. και ελναχαν και γοδολιας και γαµαριας

υπεχεντο τω ϐασιλει προς το µη κατακαυσαι το

ςαρτιον

26. και ενετειλατο ο ϐασιλευς τω ιερεµεηλ

υιω του ϐασιλεως και τω σαραια υιω εσριηλ

συλλαβειν τον ϐαρους και τον ιερεµιαν και κα-

τεκρυβησαν

27. και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν

µετα το κατακαυσαι τον ϐασιλεα το ςαρτιον

παντας τους λογους ους εγραψεν ϐαρους απο

στοµατος ιερεµιου λεγων

28. παλιν λαβε συ ςαρτιον ετερον και γραψον

παντας τους λογους τους οντας επι του ςαρτιου

ους κατεκαυσεν ο ϐασιλευς ιωακιµ

29. και ερεις ουτως ειπεν κυριος συ κατεκαυ-

σας το ςαρτιον τουτο λεγων δια τι εγραψας επ

αυτω λεγων εισπορευοµενος εισπορευσεται ο

ϐασιλευς ϐαβυλωνος και εξολεχρευσει την γην

ταυτην και εκλειψει απ αυτης ανχρωπος και

κτηνη

30. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος επι ιωακιµ

ϐασιλεα ιουδα ουκ εσται αυτω καχηµενος επι

χρονου δαυιδ και το χνησιµαιον αυτου εσται

ερριµµενον εν τω καυµατι της ηµερας και εν τω

παγετω της νυκτος

31. και επισκεψοµαι επ αυτον και επι το γενος

αυτου και επι τους παιδας αυτου και επαξω επ

αυτους και επι τους κατοικουντας ιερουσαληµ

και επι γην ιουδα παντα τα κακα α ελαλησα

προς αυτους και ουκ ηκουσαν

32. και ελαβεν ϐαρους ςαρτιον ετερον και

εγραψεν επ αυτω απο στοµατος ιερεµιου απαν-

τας τους λογους του ϐιβλιου ου κατεκαυσεν

ιωακιµ και ετι προσετεχησαν αυτω λογοι πλε-

ιονες ως ουτοι

Dostępne przekłady 44 Rozdziału
*O-jr44*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

44 και εβασιλευσεν σεδεκιας υιος ιωσια αν-

τι ιωακιµ ον εβασιλευσεν ναβουςοδονοσορ ϐα-

σιλευειν του ιουδα

2. και ουκ ηκουσεν αυτος και οι παιδες αυ-

του και ο λαος της γης τους λογους κυριου ους

ελαλησεν εν ςειρι ιερεµιου

3. και απεστειλεν ο ϐασιλευς σεδεκιας τον

ιωαςαλ υιον σελεµιου και τον σοφονιαν υιον

µαασαιου τον ιερεα προς ιερεµιαν λεγων προ-

σευξαι δη περι ηµων προς κυριον

4. και ιερεµιας ηλχεν και διηλχεν δια µεσου

της πολεως και ουκ εδωκαν αυτον εις οικον της

ϕυλακης
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5. και δυναµις ϕαραω εξηλχεν εξ αιγυπτου

και ηκουσαν οι ςαλδαιοι την ακοην αυτων και

ανεβησαν απο ιερουσαληµ

6. και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν λε-

γων

7. ουτως ειπεν κυριος ουτως ερεις προς ϐασι-

λεα ιουδα τον αποστειλαντα προς σε του εκζη-

τησαι µε ιδου δυναµις ϕαραω η εξελχουσα υµιν

εις ϐοηχειαν αποστρεψουσιν εις γην αιγυπτου

8. και αναστρεψουσιν αυτοι οι ςαλδαιοι και

πολεµησουσιν επι την πολιν ταυτην και συλ-

ληµψονται αυτην και καυσουσιν αυτην εν πυρι

9. οτι ουτως ειπεν κυριος µη υπολαβητε ταις

ψυςαις υµων λεγοντες αποτρεςοντες απελευ-

σονται αφ ηµων οι ςαλδαιοι οτι ου µη απελχω-

σιν

10. και εαν παταξητε πασαν δυναµιν των

ςαλδαιων τους πολεµουντας υµας και κατα-

λειφχωσιν τινες εκκεκεντηµενοι εκαστος εν τω

τοπω αυτου ουτοι αναστησονται και καυσουσιν

την πολιν ταυτην εν πυρι

11. και εγενετο οτε ανεβη η δυναµις των ςαλ-

δαιων απο ιερουσαληµ απο προσωπου της δυ-

ναµεως ϕαραω

12. εξηλχεν ιερεµιας απο ιερουσαληµ του πο-

ϱευχηναι εις γην ϐενιαµιν του αγορασαι εκε-

ιχεν εν µεσω του λαου

13. και εγενετο αυτος εν πυλη ϐενιαµιν και

εκει ανχρωπος παρ ω κατελυεν σαρουιας υιος

σελεµιου υιου ανανιου και συνελαβεν τον ιερε-

µιαν λεγων προς τους ςαλδαιους συ ϕευγεις

14. και ειπεν ψευδος ουκ εις τους ςαλδαιους

εγω ϕευγω και ουκ ηκουσεν αυτου και συνελα-

ϐεν σαρουιας τον ιερεµιαν και εισηγαγεν αυτον

προς τους αρςοντας

15. και επικρανχησαν οι αρςοντες επι ιερε-

µιαν και επαταξαν αυτον και απεστειλαν αυτον

εις την οικιαν ιωναχαν του γραµµατεως οτι ταυ-

την εποιησαν εις οικιαν ϕυλακης

16. και ηλχεν ιερεµιας εις οικιαν του λακ-

κου και εις την ςερεχ και εκαχισεν εκει ηµερας

πολλας

17. και απεστειλεν σεδεκιας και εκαλεσεν αυ-

τον και ηρωτα αυτον ο ϐασιλευς κρυφαιως ειπε-

ιν ει εστιν λογος παρα κυριου και ειπεν εστιν εις

ςειρας ϐασιλεως ϐαβυλωνος παραδοχηση

18. και ειπεν ιερεµιας τω ϐασιλει τι ηδικησα

σε και τους παιδας σου και τον λαον τουτον οτι

συ διδως µε εις οικιαν ϕυλακης

19. και που εισιν οι προφηται υµων οι προφη-

τευσαντες υµιν λεγοντες οτι ου µη ελχη ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος επι την γην ταυτην

20. και νυν κυριε ϐασιλευ πεσετω το ελεος

µου κατα προσωπον σου και τι αποστρεφεις µε

εις οικιαν ιωναχαν του γραµµατεως και ου µη

αποχανω εκει

21. και συνεταξεν ο ϐασιλευς και ενεβαλο-

σαν αυτον εις οικιαν της ϕυλακης και εδιδοσαν

αυτω αρτον ενα της ηµερας εξωχεν ου πεσσο-

υσιν εως εξελιπον οι αρτοι εκ της πολεως και

εκαχισεν ιερεµιας εν τη αυλη της ϕυλακης

Dostępne przekłady 45 Rozdziału
*O-jr45*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

45 και ηκουσεν σαφατιας υιος µαχαν και

γοδολιας υιος πασςωρ και ιωαςαλ υιος σελε-

µιου τους λογους ους ελαλει ιερεµιας επι τον

λαον λεγων

2. ουτως ειπεν κυριος ο κατοικων εν τη πολει

ταυτη αποχανειται εν ϱοµφαια και εν λιµω και

ο εκπορευοµενος προς τους ςαλδαιους Ϲησεται

και εσται η ψυςη αυτου εις ευρεµα και Ϲησεται

3. οτι ουτως ειπεν κυριος παραδιδοµενη πα-

ϱαδοχησεται η πολις αυτη εις ςειρας δυναµεως

ϐασιλεως ϐαβυλωνος και συλληµψεται αυτην

4. και ειπαν τω ϐασιλει αναιρεχητω δη ο

ανχρωπος εκεινος οτι αυτος εκλυει τας ςειρας

των ανχρωπων των πολεµουντων των καταλε-

ιποµενων εν τη πολει και τας ςειρας παντος του

λαου λαλων προς αυτους κατα τους λογους

τουτους οτι ο ανχρωπος ουτος ου ςρησµολογει

ειρηνην τω λαω τουτω αλλ η πονηρα

5. και ειπεν ο ϐασιλευς ιδου αυτος εν ςερσιν

υµων οτι ουκ ηδυνατο ο ϐασιλευς προς αυτους

6. και ερριψαν αυτον εις τον λακκον µελςιου

υιου του ϐασιλεως ος ην εν τη αυλη της ϕυλα-

κης και εςαλασαν αυτον εις τον λακκον και εν

τω λακκω ουκ ην υδωρ αλλ η ϐορβορος και ην

εν τω ϐορβορω

7. και ηκουσεν αβδεµελες ο αιχιοψ και αυ-

τος εν οικια του ϐασιλεως οτι εδωκαν ιερεµιαν
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εις τον λακκον και ο ϐασιλευς ην εν τη πυλη

ϐενιαµιν

8. και εξηλχεν προς αυτον και ελαλησεν προς

τον ϐασιλεα και ειπεν

9. επονηρευσω α εποιησας του αποκτειναι τον

ανχρωπον τουτον απο προσωπου του λιµου οτι

ουκ εισιν ετι αρτοι εν τη πολει

10. και ενετειλατο ο ϐασιλευς τω αβδεµελες

λεγων λαβε εις τας ςειρας σου εντευχεν τρια-

κοντα ανχρωπους και αναγαγε αυτον εκ του

λακκου ινα µη αποχανη

11. και ελαβεν αβδεµελες τους ανχρωπους

και εισηλχεν εις την οικιαν του ϐασιλεως την

υπογειον και ελαβεν εκειχεν παλαια ϱακη και

παλαια σςοινια και ερριψεν αυτα προς ιερεµιαν

εις τον λακκον

12. και ειπεν ταυτα χες υποκατω των σςοινιων

και εποιησεν ιερεµιας ουτως

13. και ειλκυσαν αυτον τοις σςοινιοις και ανη-

γαγον αυτον εκ του λακκου και εκαχισεν ιερε-

µιας εν τη αυλη της ϕυλακης

14. και απεστειλεν ο ϐασιλευς και εκαλεσεν

αυτον προς εαυτον εις οικιαν ασελισι την εν

οικω κυριου και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ερω-

τησω σε λογον και µη δη κρυψης απ εµου ϱηµα

15. και ειπεν ιερεµιας τω ϐασιλει εαν αναγ-

γειλω σοι ουςι χανατω µε χανατωσεις και εαν

συµβουλευσω σοι ου µη ακουσης µου

16. και ωµοσεν αυτω ο ϐασιλευς λεγων Ϲη

κυριος ος εποιησεν ηµιν την ψυςην ταυτην ει

αποκτενω σε και ει δωσω σε εις ςειρας των

ανχρωπων τουτων

17. και ειπεν αυτω ιερεµιας ουτως ειπεν κυ-

ϱιος εαν εξελχων εξελχης προς ηγεµονας ϐα-

σιλεως ϐαβυλωνος και Ϲησεται η ψυςη σου και

η πολις αυτη ου µη κατακαυχη εν πυρι και Ϲηση

συ και η οικια σου

18. και εαν µη εξελχης δοχησεται η πολις

αυτη εις ςειρας των ςαλδαιων και καυσουσιν

αυτην εν πυρι και συ ου µη σωχης

19. και ειπεν ο ϐασιλευς τω ιερεµια εγω λογον

εςω των ιουδαιων των πεφευγοτων προς τους

ςαλδαιους µη δωσειν µε εις ςειρας αυτων και

καταµωκησονται µου

20. και ειπεν ιερεµιας ου µη παραδωσιν σε

ακουσον τον λογον κυριου ον εγω λεγω προς

σε και ϐελτιον εσται σοι και Ϲησεται η ψυςη σου

21. και ει µη χελεις συ εξελχειν ουτος ο λογος

ον εδειξεν µοι κυριος

22. και ιδου πασαι αι γυναικες αι καταλειφχε-

ισαι εν οικια ϐασιλεως ιουδα εξηγοντο προς αρ-

ςοντας ϐασιλεως ϐαβυλωνος και αυται ελεγον

ηπατησαν σε και δυνησονται σοι ανδρες ειρηνι-

κοι σου και καταλυσουσιν εν ολισχηµασιν πο-

δας σου απεστρεψαν απο σου

23. και τας γυναικας σου και τα τεκνα σου

εξαξουσιν προς τους ςαλδαιους και συ ου µη

σωχης οτι εν ςειρι ϐασιλεως ϐαβυλωνος συλ-

ληµφχηση και η πολις αυτη κατακαυχησεται

24. και ειπεν αυτω ο ϐασιλευς ανχρωπος µη

γνωτω εκ των λογων τουτων και συ ου µη απο-

χανης

25. και εαν ακουσωσιν οι αρςοντες οτι ελαλη-

σα σοι και ελχωσιν προς σε και ειπωσιν σοι

αναγγειλον ηµιν τι ελαλησεν σοι ο ϐασιλευς

µη κρυψης αφ ηµων και ου µη ανελωµεν σε

και τι ελαλησεν προς σε ο ϐασιλευς

26. και ερεις αυτοις ϱιπτω εγω το ελεος µου

κατ οφχαλµους του ϐασιλεως προς το µη απο-

στρεψαι µε εις οικιαν ιωναχαν αποχανειν εκει

27. και ηλχοσαν παντες οι αρςοντες προς ιε-

ϱεµιαν και ηρωτησαν αυτον και ανηγγειλεν αυ-

τοις κατα παντας τους λογους τουτους ους ενε-

τειλατο αυτω ο ϐασιλευς και απεσιωπησαν οτι

ουκ ηκουσχη λογος κυριου

28. και εκαχισεν ιερεµιας εν τη αυλη της ϕυ-

λακης εως ςρονου ου συνεληµφχη ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 46 Rozdziału
*O-jr46*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

46 και εγενετο εν τω ετει τω ενατω του σεδε-

κια ϐασιλεως ιουδα εν τω µηνι τω δεκατω παρε-

γενετο ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος

και πασα η δυναµις αυτου επι ιερουσαληµ και

επολιορκουν αυτην

2. και εν τω ενδεκατω ετει του σεδεκια εν τω

µηνι τω τεταρτω ενατη του µηνος ερραγη η πο-

λις

3. και εισηλχον παντες οι ηγεµονες ϐασιλεως

ϐαβυλωνος και εκαχισαν εν πυλη τη µεση να-

ϱγαλασαρ και σαµαγωχ και ναβουσαςαρ και

ναβουσαρις και ναγαργασνασερ ϱαβαµαγ και

οι καταλοιποι ηγεµονες ϐασιλεως ϐαβυλωνος
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14. και απεστειλαν και ελαβον τον ιερεµιαν εξ

αυλης της ϕυλακης και εδωκαν αυτον προς τον

γοδολιαν υιον αςικαµ υιου σαφαν και εξηγαγον

αυτον και εκαχισεν εν µεσω του λαου

15. και προς ιερεµιαν εγενετο λογος κυριου

εν τη αυλη της ϕυλακης λεγων

16. πορευου και ειπον προς αβδεµελες τον

αιχιοπα ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ ιδου

εγω ϕερω τους λογους µου επι την πολιν ταυτην

εις κακα και ουκ εις αγαχα

17. και σωσω σε εν τη ηµερα εκεινη και ου µη

δωσω σε εις ςειρας των ανχρωπων ων συ ϕοβη

απο προσωπου αυτων

18. οτι σωζων σωσω σε και εν ϱοµφαια ου µη

πεσης και εσται η ψυςη σου εις ευρεµα οτι επε-

ποιχεις επ εµοι ϕησιν κυριος

Dostępne przekłady 47 Rozdziału
*O-jr47*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

47 ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς

ιερεµιαν υστερον µετα το αποστειλαι αυτον να-

ϐουζαρδαν τον αρςιµαγειρον τον εκ δαµαν εν

τω λαβειν αυτον εν ςειροπεδαις εν µεσω απο-

ικιας ιουδα των ηγµενων εις ϐαβυλωνα

2. και ελαβεν αυτον ο αρςιµαγειρος και ειπεν

αυτω κυριος ο χεος σου ελαλησεν τα κακα ταυ-

τα επι τον τοπον τουτον

3. και εποιησεν κυριος οτι ηµαρτετε αυτω και

ουκ ηκουσατε αυτου της ϕωνης

4. ιδου ελυσα σε απο των ςειροπεδων των επι

τας ςειρας σου ει καλον εναντιον σου ελχειν µετ

εµου εις ϐαβυλωνα ηκε και χησω τους οφχαλ-

µους µου επι σε

5. ει δε µη αποτρεςε και αναστρεψον προς γο-

δολιαν υιον αςικαµ υιου σαφαν ον κατεστησεν

ϐασιλευς ϐαβυλωνος εν γη ιουδα και οικησον

µετ αυτου εν µεσω του λαου εν γη ιουδα εις

απαντα τα αγαχα εν οφχαλµοις σου του πορευ-

χηναι πορευου και εδωκεν αυτω ο αρςιµαγειρος

δωρα και απεστειλεν αυτον

6. και ηλχεν προς γοδολιαν εις µασσηφα και

εκαχισεν εν µεσω του λαου του καταλειφχεν-

τος εν τη γη

7. και ηκουσαν παντες οι ηγεµονες της δυνα-

µεως της εν αγρω αυτοι και οι ανδρες αυτων οτι

κατεστησεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος τον γοδολιαν

εν τη γη και παρεκατεχετο αυτω ανδρας και γυ-

ναικας αυτων ους ουκ απωκισεν εις ϐαβυλωνα

8. και ηλχεν προς γοδολιαν εις µασσηφα

ισµαηλ υιος ναχανιου και ιωαναν υιος καρηε

και σαραιας υιος χαναεµεχ και υιοι ωφε του

νετωφατι και ιεζονιας υιος του µοςατι αυτοι και

οι ανδρες αυτων

9. και ωµοσεν αυτοις γοδολιας και τοις ανδρα-

σιν αυτων λεγων µη ϕοβηχητε απο προσωπου

των παιδων των ςαλδαιων κατοικησατε εν τη

γη και εργασασχε τω ϐασιλει ϐαβυλωνος και

ϐελτιον εσται υµιν

10. και ιδου εγω καχηµαι εναντιον υµων εις

µασσηφα στηναι κατα προσωπον των ςαλδαιων

οι αν ελχωσιν εφ υµας και υµεις συναγαγετε

οινον και οπωραν και συναγαγετε ελαιον και

ϐαλετε εις τα αγγεια υµων και οικησατε εν ταις

πολεσιν αις κατεκρατησατε

11. και παντες οι ιουδαιοι οι εν γη µωαβ και εν

υιοις αµµων και οι εν τη ιδουµαια και οι εν παση

τη γη ηκουσαν οτι εδωκεν ϐασιλευς ϐαβυλω-

νος καταλειµµα τω ιουδα και οτι κατεστησεν επ

αυτους τον γοδολιαν υιον αςικαµ

12. και ηλχον προς γοδολιαν εις γην ιουδα

εις µασσηφα και συνηγαγον οινον και οπωραν

πολλην σφοδρα και ελαιον

13. και ιωαναν υιος καρηε και παντες οι ηγε-

µονες της δυναµεως οι εν τοις αγροις ηλχον

προς γοδολιαν εις µασσηφα

14. και ειπαν αυτω ει γνωσει γινωσκεις οτι ϐε-

λισα ϐασιλευς υιων αµµων απεστειλεν προς σε

τον ισµαηλ παταξαι σου ψυςην και ουκ επιστευ-

σεν αυτοις γοδολιας

15. και ιωαναν ειπεν τω γοδολια κρυφαιως

εν µασσηφα πορευσοµαι δη και παταξω τον

ισµαηλ και µηχεις γνωτω µη παταξη σου ψυςην

και διασπαρη πας ιουδα οι συνηγµενοι προς σε

και απολουνται οι καταλοιποι ιουδα

16. και ειπεν γοδολιας προς ιωαναν µη ποιη-

σης το πραγµα τουτο οτι ψευδη συ λεγεις περι

ισµαηλ

Dostępne przekłady 48 Rozdziału
*O-jr48*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

48 και εγενετο τω µηνι τω εβδοµω ηλχεν

ισµαηλ υιος ναχανιου υιου ελασα απο γενους
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του ϐασιλεως και δεκα ανδρες µετ αυτου προς

γοδολιαν εις µασσηφα και εφαγον εκει αρτον

αµα

2. και ανεστη ισµαηλ και οι δεκα ανδρες οι

ησαν µετ αυτου και επαταξαν τον γοδολιαν ον

κατεστησεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος επι της γης

3. και παντας τους ιουδαιους τους οντας µετ

αυτου εν µασσηφα και παντας τους ςαλδαιους

τους ευρεχεντας εκει

4. και εγενετο τη ηµερα τη δευτερα παταξαν-

τος αυτου τον γοδολιαν και ανχρωπος ουκ εγνω

5. και ηλχοσαν ανδρες απο συςεµ και απο

σαληµ και απο σαµαρειας ογδοηκοντα ανδρες

εξυρηµενοι πωγωνας και διερρηγµενοι τα ιµα-

τια και κοπτοµενοι και µαναα και λιβανος εν

ςερσιν αυτων του εισενεγκειν εις οικον κυριου

6. και εξηλχεν εις απαντησιν αυτοις ισµαηλ

αυτοι επορευοντο και εκλαιον και ειπεν αυτοις

εισελχετε προς γοδολιαν

7. και εγενετο εισελχοντων αυτων εις το µεσον

της πολεως εσφαξεν αυτους εις το ϕρεαρ

8. και δεκα ανδρες ευρεχησαν εκει και ειπαν

τω ισµαηλ µη ανελης ηµας οτι εισιν ηµιν χη-

σαυροι εν αγρω πυροι και κριχαι µελι και ελα-

ιον και παρηλχεν και ουκ ανειλεν αυτους εν

µεσω των αδελφων αυτων

9. και το ϕρεαρ εις ο ερριψεν εκει ισµαηλ

παντας ους επαταξεν ϕρεαρ µεγα τουτο εστιν

ο εποιησεν ο ϐασιλευς ασα απο προσωπου ϐα-

ασα ϐασιλεως ισραηλ τουτο ενεπλησεν ισµαηλ

τραυµατιων

10. και απεστρεψεν ισµαηλ παντα τον λαον

τον καταλειφχεντα εις µασσηφα και τας χυγα-

τερας του ϐασιλεως ας παρεκατεχετο ο αρςιµα-

γειρος τω γοδολια υιω αςικαµ και ωςετο εις το

περαν υιων αµµων

11. και ηκουσεν ιωαναν υιος καρηε και παν-

τες οι ηγεµονες της δυναµεως οι µετ αυτου παν-

τα τα κακα α εποιησεν ισµαηλ

12. και ηγαγον απαν το στρατοπεδον αυτων

και ωςοντο πολεµειν αυτον και ευρον αυτον επι

υδατος πολλου εν γαβαων

13. και εγενετο οτε ειδον πας ο λαος ο µετα

ισµαηλ τον ιωαναν και τους ηγεµονας της δυ-

ναµεως της µετ αυτου

14. και ανεστρεψαν προς ιωαναν

15. και ισµαηλ εσωχη συν οκτω ανχρωποις

και ωςετο προς τους υιους αµµων

16. και ελαβεν ιωαναν και παντες οι ηγεµονες

της δυναµεως οι µετ αυτου παντας τους κατα-

λοιπους του λαου ους απεστρεψεν απο ισµαηλ

δυνατους ανδρας εν πολεµω και τας γυναικας

και τα λοιπα και τους ευνουςους ους απεστρεψ-

εν απο γαβαων

17. και ωςοντο και εκαχισαν εν γαβηρωχςα-

µααµ την προς ϐηχλεεµ του πορευχηναι εισε-

λχειν εις αιγυπτον

18. απο προσωπου των ςαλδαιων οτι εφο-

ϐηχησαν απο προσωπου αυτων οτι επαταξεν

ισµαηλ τον γοδολιαν ον κατεστησεν ϐασιλευς

ϐαβυλωνος εν τη γη

Dostępne przekłady 49 Rozdziału
*O-jr49*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

49 και προσηλχον παντες οι ηγεµονες της

δυναµεως και ιωαναν και αζαριας υιος µαασα-

ιου και πας ο λαος απο µικρου εως µεγαλου

2. προς ιερεµιαν τον προφητην και ειπαν αυτω

πεσετω δη το ελεος ηµων κατα προσωπον σου

και προσευξαι προς κυριον τον χεον σου περι

των καταλοιπων τουτων οτι κατελειφχηµεν ολι-

γοι απο πολλων καχως οι οφχαλµοι σου ϐλε-

πουσιν

3. και αναγγειλατω ηµιν κυριος ο χεος σου

την οδον η πορευσοµεχα εν αυτη και λογον ον

ποιησοµεν

4. και ειπεν αυτοις ιερεµιας ηκουσα ιδου εγω

προσευξοµαι προς κυριον τον χεον ηµων κατα

τους λογους υµων και εσται ο λογος ον αν απο-

κριχησεται κυριος αναγγελω υµιν ου µη κρυψω

αφ υµων ϱηµα

5. και αυτοι ειπαν τω ιερεµια εστω κυριος εν

ηµιν εις µαρτυρα δικαιον και πιστον ει µη κατα

παντα τον λογον ον αν αποστειλη σε κυριος

προς ηµας ουτως ποιησοµεν

6. και εαν αγαχον και εαν κακον την ϕωνην

κυριου του χεου ηµων ου ηµεις αποστελλοµεν

σε προς αυτον ακουσοµεχα ινα ϐελτιον ηµιν

γενηται οτι ακουσοµεχα της ϕωνης κυριου του

χεου ηµων

7. και εγενηχη µετα δεκα ηµερας εγενηχη λο-

γος κυριου προς ιερεµιαν
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8. και εκαλεσεν τον ιωαναν και τους ηγεµονας

της δυναµεως και παντα τον λαον απο µικρου

εως µεγαλου

9. και ειπεν αυτοις ουτως ειπεν κυριος

10. εαν καχισαντες καχισητε εν τη γη ταυτη

οικοδοµησω υµας και ου µη καχελω και ϕυ-

τευσω υµας και ου µη εκτιλω οτι αναπεπαυµαι

επι τοις κακοις οις εποιησα υµιν

11. µη ϕοβηχητε απο προσωπου ϐασιλεως ϐα-

ϐυλωνος ου υµεις ϕοβεισχε απο προσωπου αυ-

του µη ϕοβηχητε ϕησιν κυριος οτι µεχ υµων

εγω ειµι του εξαιρεισχαι υµας και σωζειν υµας

εκ ςειρος αυτου

12. και δωσω υµιν ελεος και ελεησω υµας και

επιστρεψω υµας εις την γην υµων

13. και ει λεγετε υµεις ου µη καχισωµεν εν τη

γη ταυτη προς το µη ακουσαι ϕωνης κυριου

14. οτι εις γην αιγυπτου εισελευσοµεχα και ου

µη ιδωµεν πολεµον και ϕωνην σαλπιγγος ου µη

ακουσωµεν και εν αρτοις ου µη πεινασωµεν και

εκει οικησοµεν

15. δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ουτως

ειπεν κυριος εαν υµεις δωτε το προσωπον υµων

εις αιγυπτον και εισελχητε εκει κατοικειν

16. και εσται η ϱοµφαια ην υµεις ϕοβεισχε

απο προσωπου αυτης ευρησει υµας εν γη αιγυπ-

του και ο λιµος ου υµεις λογον εςετε απο προ-

σωπου αυτου καταληµψεται υµας οπισω υµων

εν αιγυπτω και εκει αποχανεισχε

17. και εσονται παντες οι ανχρωποι και παν-

τες οι αλλογενεις οι χεντες το προσωπον αυτων

εις γην αιγυπτου ενοικειν εκει εκλειψουσιν εν

τη ϱοµφαια και εν τω λιµω και ουκ εσται αυ-

των ουχεις σωζοµενος απο των κακων ων εγω

επαγω επ αυτους

18. οτι ουτως ειπεν κυριος καχως εσταξεν ο

χυµος µου επι τους κατοικουντας ιερουσαληµ

ουτως σταξει ο χυµος µου εφ υµας εισελχοντων

υµων εις αιγυπτον και εσεσχε εις αβατον και

υποςειριοι και εις αραν και εις ονειδισµον και

ου µη ιδητε ουκετι τον τοπον τουτον

19. α ελαλησεν κυριος εφ υµας τους καταλο-

ιπους ιουδα µη εισελχητε εις αιγυπτον και νυν

γνοντες γνωσεσχε

20. οτι επονηρευσασχε εν ψυςαις υµων απο-

στειλαντες µε λεγοντες προσευξαι περι ηµων

προς κυριον και κατα παντα α εαν λαληση σοι

κυριος ποιησοµεν

21. και ουκ ηκουσατε της ϕωνης κυριου ης

απεστειλεν µε προς υµας

22. και νυν εν ϱοµφαια και εν λιµω εκλειψετε

εν τω τοπω ου υµεις ϐουλεσχε εισελχειν κατο-

ικειν εκει

Dostępne przekłady 50 Rozdziału
*O-jr50*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

50 και εγενηχη ως επαυσατο ιερεµιας λε-

γων προς τον λαον παντας τους λογους κυριου

ους απεστειλεν αυτον κυριος προς αυτους παν-

τας τους λογους τουτους

2. και ειπεν αζαριας υιος µαασαιου και ιωα-

ναν υιος καρηε και παντες οι ανδρες οι ειπαν-

τες τω ιερεµια λεγοντες ψευδη ουκ απεστειλεν

σε κυριος προς ηµας λεγων µη εισελχητε εις

αιγυπτον οικειν εκει

3. αλλ η ϐαρους υιος νηριου συµβαλλει σε

προς ηµας ινα δως ηµας εις ςειρας των ςαλ-

δαιων του χανατωσαι ηµας και αποικισχηναι

ηµας εις ϐαβυλωνα

4. και ουκ ηκουσεν ιωαναν και παντες οι ηγε-

µονες της δυναµεως και πας ο λαος της ϕωνης

κυριου κατοικησαι εν γη ιουδα

5. και ελαβεν ιωαναν και παντες οι ηγεµονες

της δυναµεως παντας τους καταλοιπους ιουδα

τους αποστρεψαντας κατοικειν εν τη γη

6. τους δυνατους ανδρας και τας γυναικας και

τα νηπια και τας χυγατερας του ϐασιλεως και

τας ψυςας ας κατελιπεν ναβουζαρδαν µετα γο-

δολιου υιου αςικαµ και ιερεµιαν τον προφητην

και ϐαρους υιον νηριου

7. και εισηλχον εις αιγυπτον οτι ουκ ηκουσαν

της ϕωνης κυριου και εισηλχον εις ταφνας

8. και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν εν

ταφνας λεγων

9. λαβε σεαυτω λιχους µεγαλους και κα-

τακρυψον αυτους εν προχυροις εν πυλη της

οικιας ϕαραω εν ταφνας κατ οφχαλµους αν-

δρων ιουδα

10. και ερεις ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω απο-

στελλω και αξω ναβουςοδονοσορ ϐασιλεα ϐα-

ϐυλωνος και χησει αυτου τον χρονον επανω
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των λιχων τουτων ων κατεκρυψας και αρει τα

οπλα αυτου επ αυτους

11. και εισελευσεται και παταξει γην αιγυπτου

ους εις χανατον εις χανατον και ους εις αποικι-

σµον εις αποικισµον και ους εις ϱοµφαιαν εις

ϱοµφαιαν

12. και καυσει πυρ εν οικιαις χεων αυτων και

εµπυριει αυτας και αποικιει αυτους και ϕχειριει

γην αιγυπτου ωσπερ ϕχειριζει ποιµην το ιµατιον

αυτου και εξελευσεται εν ειρηνη

13. και συντριψει τους στυλους ηλιου πολεως

τους εν ων και τας οικιας αυτων κατακαυσει εν

πυρι

Dostępne przekłady 51 Rozdziału
*O-jr51*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

51 ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν

απασιν τοις ιουδαιοις τοις κατοικουσιν εν γη

αιγυπτω και τοις καχηµενοις εν µαγδωλω και

εν ταφνας και εν γη παχουρης λεγων

2. ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ υµεις εω-

ϱακατε παντα τα κακα α επηγαγον επι ιερο-

υσαληµ και επι τας πολεις ιουδα και ιδου εισιν

ερηµοι απο ενοικων

3. απο προσωπου πονηριας αυτων ης εποιη-

σαν παραπικραναι µε πορευχεντες χυµιαν χε-

οις ετεροις οις ουκ εγνωτε

4. και απεστειλα προς υµας τους παιδας µου

τους προφητας ορχρου και απεστειλα λεγων µη

ποιησητε το πραγµα της µολυνσεως ταυτης ης

εµισησα

5. και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλιναν το

ους αυτων αποστρεψαι απο των κακων αυτων

προς το µη χυµιαν χεοις ετεροις

6. και εσταξεν η οργη µου και ο χυµος µου

και εξεκαυχη εν πολεσιν ιουδα και εξωχεν ιε-

ϱουσαληµ και εγενηχησαν εις ερηµωσιν και εις

αβατον ως η ηµερα αυτη

7. και νυν ουτως ειπεν κυριος παντοκρατωρ

ινα τι υµεις ποιειτε κακα µεγαλα επι ψυςαις

υµων εκκοψαι υµων ανχρωπον και γυναικα

νηπιον και χηλαζοντα εκ µεσου ιουδα προς το

µη καταλειφχηναι υµων µηδενα

8. παραπικραναι µε εν τοις εργοις των ςειρων

υµων χυµιαν χεοις ετεροις εν γη αιγυπτω εις

ην εισηλχατε ενοικειν εκει ινα εκκοπητε και

ινα γενησχε εις καταραν και εις ονειδισµον εν

πασιν τοις εχνεσιν της γης

9. µη επιλελησχε υµεις των κακων των πα-

τερων υµων και των κακων των ϐασιλεων ιο-

υδα και των κακων των αρςοντων υµων και των

κακων των γυναικων υµων ων εποιησαν εν γη

ιουδα και εξωχεν ιερουσαληµ

10. και ουκ επαυσαντο εως της ηµερας ταυτης

και ουκ αντειςοντο των προσταγµατων µου ων

εδωκα κατα προσωπον των πατερων αυτων

11. δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω εφι-

στηµι το προσωπον µου

12. του απολεσαι παντας τους καταλοιπους

τους εν αιγυπτω και πεσουνται εν ϱοµφαια και

εν λιµω εκλειψουσιν απο µικρου εως µεγαλου

και εσονται εις ονειδισµον και εις απωλειαν και

εις καταραν

13. και επισκεψοµαι επι τους καχηµενους εν

γη αιγυπτω ως επεσκεψαµην επι ιερουσαληµ εν

ϱοµφαια και εν λιµω και εν χανατω

14. και ουκ εσται σεσωσµενος ουχεις των επι-

λοιπων ιουδα των παροικουντων εν γη αιγυπτω

του επιστρεψαι εις γην ιουδα εφ ην αυτοι ελπι-

Ϲουσιν ταις ψυςαις αυτων του επιστρεψαι εκει

ου µη επιστρεψωσιν αλλ η ανασεσωσµενοι

15. και απεκριχησαν τω ιερεµια παντες οι αν-

δρες οι γνοντες οτι χυµιωσιν αι γυναικες αυτων

χεοις ετεροις και πασαι αι γυναικες συναγωγη

µεγαλη και πας ο λαος οι καχηµενοι εν γη

αιγυπτω εν παχουρη λεγοντες

16. ο λογος ον ελαλησας προς ηµας τω ονο-

µατι κυριου ουκ ακουσοµεν σου

17. οτι ποιουντες ποιησοµεν παντα τον λογον

ος εξελευσεται εκ του στοµατος ηµων χυµιαν

τη ϐασιλισση του ουρανου και σπενδειν αυτη

σπονδας καχα εποιησαµεν ηµεις και οι πατε-

ϱες ηµων και οι ϐασιλεις ηµων και οι αρςοντες

ηµων εν πολεσιν ιουδα και εξωχεν ιερουσαληµ

και επλησχηµεν αρτων και εγενοµεχα ςρηστοι

και κακα ουκ ειδοµεν

18. και ως διελιποµεν χυµιωντες τη ϐασιλισση

του ουρανου ηλαττωχηµεν παντες και εν ϱοµ-

ϕαια και εν λιµω εξελιποµεν

19. και οτι ηµεις χυµιωµεν τη ϐασιλισση του

ουρανου και εσπεισαµεν αυτη σπονδας µη ανευ
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των ανδρων ηµων εποιησαµεν αυτη ςαυωνας

και εσπεισαµεν σπονδας αυτη

20. και ειπεν ιερεµιας παντι τω λαω τοις δυ-

νατοις και ταις γυναιξιν και παντι τω λαω τοις

αποκριχεισιν αυτω λογους λεγων

21. ουςι του χυµιαµατος ου εχυµιασατε εν τα-

ις πολεσιν ιουδα και εξωχεν ιερουσαληµ υµεις

και οι πατερες υµων και οι ϐασιλεις υµων και

οι αρςοντες υµων και ο λαος της γης εµνησχη

κυριος και ανεβη επι την καρδιαν αυτου

22. και ουκ ηδυνατο κυριος ετι ϕερειν απο

προσωπου πονηριας πραγµατων υµων απο των

ϐδελυγµατων ων εποιησατε και εγενηχη η γη

υµων εις ερηµωσιν και εις αβατον και εις αραν

ως εν τη ηµερα ταυτη

23. απο προσωπου ων εχυµιατε και ων ηµαρ-

τετε τω κυριω και ουκ ηκουσατε της ϕωνης κυ-

ϱιου και εν τοις προσταγµασιν αυτου και εν τω

νοµω αυτου και εν τοις µαρτυριοις αυτου ουκ

επορευχητε και επελαβετο υµων τα κακα ταυτα

24. και ειπεν ιερεµιας τω λαω και ταις γυνα-

ιξιν ακουσατε τον λογον κυριου

25. ουτως ειπεν κυριος ο χεος ισραηλ υµεις

γυναικες τω στοµατι υµων ελαλησατε και τα-

ις ςερσιν υµων επληρωσατε λεγουσαι ποιουσαι

ποιησοµεν τας οµολογιας ηµων ας ωµολογη-

σαµεν χυµιαν τη ϐασιλισση του ουρανου και

σπενδειν αυτη σπονδας εµµεινασαι ενεµεινατε

ταις οµολογιαις υµων και ποιουσαι εποιησατε

26. δια τουτο ακουσατε λογον κυριου πας ιο-

υδα οι καχηµενοι εν γη αιγυπτω ιδου ωµοσα τω

ονοµατι µου τω µεγαλω ειπεν κυριος εαν γενη-

ται ετι ονοµα µου εν τω στοµατι παντος ιουδα

ειπειν Ϲη κυριος κυριος επι παση γη αιγυπτω

27. οτι ιδου εγω εγρηγορα επ αυτους του κα-

κωσαι αυτους και ουκ αγαχωσαι και εκλειψ-

ουσιν πας ιουδα οι κατοικουντες εν γη αιγυπτω

εν ϱοµφαια και εν λιµω εως αν εκλιπωσιν

28. και οι σεσωσµενοι απο ϱοµφαιας επι-

στρεψουσιν εις γην ιουδα ολιγοι αριχµω και

γνωσονται οι καταλοιποι ιουδα οι κατασταντες

εν γη αιγυπτω κατοικησαι εκει λογος τινος εµ-

µενει

29. και τουτο υµιν το σηµειον οτι επισκεψοµαι

εγω εφ υµας εις πονηρα

30. ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω διδωµι τον

ουαφρη ϐασιλεα αιγυπτου εις ςειρας εςχρου

αυτου και εις ςειρας Ϲητουντων την ψυςην αυ-

του καχα εδωκα τον σεδεκιαν ϐασιλεα ιουδα

εις ςειρας ναβουςοδονοσορ ϐασιλεως ϐαβυλω-

νος εςχρου αυτου και Ϲητουντος την ψυςην αυ-

του

31. ο λογος ον ελαλησεν ιερεµιας ο προφη-

της προς ϐαρους υιον νηριου οτε εγραφεν τους

λογους τουτους εν τω ϐιβλιω απο στοµατος ιε-

ϱεµιου εν τω ενιαυτω τω τεταρτω τω ιωακιµ υιω

ιωσια ϐασιλεως ιουδα

32. ουτως ειπεν κυριος επι σοι ϐαρους

33. οτι ειπας οιµµοι οιµµοι οτι προσεχηκεν κυ-

ϱιος κοπον επι πονον µοι εκοιµηχην εν στεναγ-

µοις αναπαυσιν ους ευρον

34. ειπον αυτω ουτως ειπεν κυριος ιδου ους

εγω ωκοδοµησα εγω καχαιρω και ους εγω εφυ-

τευσα εγω εκτιλλω

35. και συ Ϲητεις σεαυτω µεγαλα µη Ϲητησης

οτι ιδου εγω επαγω κακα επι πασαν σαρκα λε-

γει κυριος και δωσω την ψυςην σου εις ευρεµα

εν παντι τοπω ου εαν ϐαδισης εκει

Dostępne przekłady 52 Rozdziału
*O-jr52*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

52 οντος εικοστου και ενος ετους σεδεκιου

εν τω ϐασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασι-

λευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυ-

του αµιτααλ χυγατηρ ιερεµιου εκ λοβενα

4. και εγενετο εν τω ετει τω ενατω της ϐασιλε-

ιας αυτου εν µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνος

ηλχεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς ϐαβυλωνος

και πασα η δυναµις αυτου επι ιερουσαληµ και

περιεςαρακωσαν αυτην και περιωκοδοµησαν

αυτην τετραπεδοις λιχοις κυκλω

5. και ηλχεν η πολις εις συνοςην εως ενδεκα-

του ετους τω ϐασιλει σεδεκια

6. εν τη ενατη του µηνος και εστερεωχη ο λι-

µος εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω της

γης

7. και διεκοπη η πολις και παντες οι ανδρες οι

πολεµισται εξηλχον νυκτος κατα την οδον της

πυλης ανα µεσον του τειςους και του προτειςι-

σµατος ο ην κατα τον κηπον του ϐασιλεως και

οι ςαλδαιοι επι της πολεως κυκλω και επορευ-

χησαν οδον την εις αραβα

798 L R Biblia Grecka



Księga Jeremiasza L R Rozdział 52

8. και κατεδιωξεν η δυναµις των ςαλδαιων

οπισω του ϐασιλεως και κατελαβον αυτον εν

τω περαν ιεριςω και παντες οι παιδες αυτου διε-

σπαρησαν απ αυτου

9. και συνελαβον τον ϐασιλεα και ηγαγον αυ-

τον προς τον ϐασιλεα ϐαβυλωνος εις δεβλαχα

και ελαλησεν αυτω µετα κρισεως

10. και εσφαξεν ϐασιλευς ϐαβυλωνος τους

υιους σεδεκιου κατ οφχαλµους αυτου και παν-

τας τους αρςοντας ιουδα εσφαξεν εν δεβλαχα

11. και τους οφχαλµους σεδεκιου εξετυφλω-

σεν και εδησεν αυτον εν πεδαις και ηγαγεν

αυτον ϐασιλευς ϐαβυλωνος εις ϐαβυλωνα και

εδωκεν αυτον εις οικιαν µυλωνος εως ηµερας

ης απεχανεν

12. και εν µηνι πεµπτω δεκατη του µηνος

ηλχεν ναβουζαρδαν ο αρςιµαγειρος ο εστηκως

κατα προσωπον του ϐασιλεως ϐαβυλωνος εις

ιερουσαληµ

13. και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον

οικον του ϐασιλεως και πασας τας οικιας της

πολεως και πασαν οικιαν µεγαλην ενεπρησεν

εν πυρι

14. και παν τειςος ιερουσαληµ κυκλω καχε-

ιλεν η δυναµις των ςαλδαιων η µετα του αρςι-

µαγειρου

16. και τους καταλοιπους του λαου κατελι-

πεν ο αρςιµαγειρος εις αµπελουργους και εις

γεωργους

17. και τους στυλους τους ςαλκους τους εν

οικω κυριου και τας ϐασεις και την χαλασ-

σαν την ςαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν

οι ςαλδαιοι και ελαβον τον ςαλκον αυτων και

απηνεγκαν εις ϐαβυλωνα

18. και την στεφανην και τας ϕιαλας και τας

κρεαγρας και παντα τα σκευη τα ςαλκα εν οις

ελειτουργουν εν αυτοις

19. και τα σαφφωχ και τα µασµαρωχ και τους

υποςυτηρας και τας λυςνιας και τας χυισκας

και τους κυαχους α ην ςρυσα ςρυσα και α ην

αργυρα αργυρα ελαβεν ο αρςιµαγειρος

20. και οι στυλοι δυο και η χαλασσα µια και

οι µοσςοι δωδεκα ςαλκοι υποκατω της χαλασ-

σης α εποιησεν ο ϐασιλευς σαλωµων εις οικον

κυριου ουκ ην σταχµος του ςαλκου αυτων

21. και οι στυλοι τριακοντα πεντε πηςων υψ-

ος του στυλου του ενος και σπαρτιον δωδεκα

πηςεων περιεκυκλου αυτον και το παςος αυτου

δακτυλων τεσσαρων κυκλω

22. και γεισος επ αυτοις ςαλκουν και πεντε

πηςεων το µηκος υπεροςη του γεισους του ενος

και δικτυον και ϱοαι επι του γεισους κυκλω τα

παντα ςαλκα και κατα ταυτα τω στυλω τω δευ-

τερω οκτω ϱοαι τω πηςει τοις δωδεκα πηςεσιν

23. και ησαν αι ϱοαι ενενηκοντα εξ το εν µε-

ϱος και ησαν αι πασαι ϱοαι επι του δικτυου κυ-

κλω εκατον

24. και ελαβεν ο αρςιµαγειρος τον ιερεα τον

πρωτον και τον ιερεα τον δευτερευοντα και τους

τρεις τους ϕυλαττοντας την οδον

25. και ευνουςον ενα ος ην επιστατης των αν-

δρων των πολεµιστων και επτα ανδρας ονοµα-

στους τους εν προσωπω του ϐασιλεως τους ευ-

ϱεχεντας εν τη πολει και τον γραµµατεα των

δυναµεων τον γραµµατευοντα τω λαω της γης

και εξηκοντα ανχρωπους εκ του λαου της γης

τους ευρεχεντας εν µεσω της πολεως

26. και ελαβεν αυτους ναβουζαρδαν ο αρςι-

µαγειρος και ηγαγεν αυτους προς ϐασιλεα ϐα-

ϐυλωνος εις δεβλαχα

27. και επαταξεν αυτους ϐασιλευς ϐαβυλω-

νος εν δεβλαχα εν γη αιµαχ

31. και εγενετο εν τω τριακοστω και εβδοµω

ετει αποικισχεντος του ιωακιµ ϐασιλεως ιουδα

εν τω δωδεκατω µηνι εν τη τετραδι και εικα-

δι του µηνος ελαβεν ουλαιµαραδας ϐασιλευς

ϐαβυλωνος εν τω ενιαυτω ω εβασιλευσεν την

κεφαλην ιωακιµ ϐασιλεως ιουδα και εξηγαγεν

αυτον εξ οικιας ης εφυλαττετο

32. και ελαλησεν αυτω ςρηστα και εδωκεν

τον χρονον αυτου επανω των χρονων των ϐα-

σιλεων των µετ αυτου εν ϐαβυλωνι

33. και ηλλαξεν την στολην της ϕυλακης αυ-

του και ησχιεν αρτον δια παντος κατα προσω-

πον αυτου πασας τας ηµερας ας εζησεν

34. και η συνταξις αυτω εδιδοτο δια παντος

παρα του ϐασιλεως ϐαβυλωνος εξ ηµερας εις

ηµεραν εως ηµερας ης απεχανεν
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-tr1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 πως εκαχισεν µονη η πολις η πεπληχυµ-

µενη λαων εγενηχη ως ςηρα πεπληχυµµενη εν

εχνεσιν αρςουσα εν ςωραις εγενηχη εις ϕορον

2. κλαιουσα εκλαυσεν εν νυκτι και τα δακρυα

αυτης επι των σιαγονων αυτης και ους υπαρςει ο

παρακαλων αυτην απο παντων των αγαπωντων

αυτην παντες οι ϕιλουντες αυτην ηχετησαν εν

αυτη εγενοντο αυτη εις εςχρους

3. µετωκισχη η ιουδαια απο ταπεινωσεως αυ-

της και απο πληχους δουλειας αυτης εκαχισεν

εν εχνεσιν ους ευρεν αναπαυσιν παντες οι κα-

ταδιωκοντες αυτην κατελαβον αυτην ανα µε-

σον των χλιβοντων

4. οδοι σιων πενχουσιν παρα το µη ειναι ερ-

ςοµενους εν εορτη πασαι αι πυλαι αυτης ηφα-

νισµεναι οι ιερεις αυτης αναστεναζουσιν αι πα-

ϱχενοι αυτης αγοµεναι και αυτη πικραινοµενη

εν εαυτη

5. εγενοντο οι χλιβοντες αυτην εις κεφαλην

και οι εςχροι αυτης ευχηνουσαν οτι κυριος ετα-

πεινωσεν αυτην επι το πληχος των ασεβειων

αυτης τα νηπια αυτης επορευχησαν εν αις-

µαλωσια κατα προσωπον χλιβοντος

6. και εξηλχεν εκ χυγατρος σιων πασα η ευ-

πρεπεια αυτης εγενοντο οι αρςοντες αυτης ως

κριοι ους ευρισκοντες νοµην και επορευοντο εν

ουκ ισςυι κατα προσωπον διωκοντος

7. εµνησχη ιερουσαληµ ηµερων ταπεινωσεως

αυτης και απωσµων αυτης παντα τα επιχυµη-

µατα αυτης οσα ην εξ ηµερων αρςαιων εν τω

πεσειν τον λαον αυτης εις ςειρας χλιβοντος και

ουκ ην ο ϐοηχων αυτη ιδοντες οι εςχροι αυτης

εγελασαν επι µετοικεσια αυτης

8. αµαρτιαν ηµαρτεν ιερουσαληµ δια τουτο

εις σαλον εγενετο παντες οι δοξαζοντες αυτην

εταπεινωσαν αυτην ειδον γαρ την ασςηµοσυνην

αυτης και γε αυτη στεναζουσα και απεστραφη

οπισω

9. ακαχαρσια αυτης προς ποδων αυτης ουκ

εµνησχη εσςατα αυτης και κατεβιβασεν υπε-

ϱογκα ουκ εστιν ο παρακαλων αυτην ιδε κυριε

την ταπεινωσιν µου οτι εµεγαλυνχη εςχρος

10. ςειρα αυτου εξεπετασεν χλιβων επι παν-

τα τα επιχυµηµατα αυτης ειδεν γαρ εχνη εισε-

λχοντα εις το αγιασµα αυτης α ενετειλω µη

εισελχειν αυτα εις εκκλησιαν σου

11. πας ο λαος αυτης καταστεναζοντες Ϲητο-

υντες αρτον εδωκαν τα επιχυµηµατα αυτης εν

ϐρωσει του επιστρεψαι ψυςην ιδε κυριε και επι-

ϐλεψον οτι εγενηχην ητιµωµενη

12. ου προς υµας παντες οι παραπορευοµενοι

οδον επιστρεψατε και ιδετε ει εστιν αλγος κατα

το αλγος µου ο εγενηχη ϕχεγξαµενος εν εµοι

εταπεινωσεν µε κυριος εν ηµερα οργης χυµου

αυτου

13. εξ υψους αυτου απεστειλεν πυρ εν τοις

οστεοις µου κατηγαγεν αυτο διεπετασεν δικτυον

τοις ποσιν µου απεστρεψεν µε εις τα οπισω εδω-

κεν µε ηφανισµενην ολην την ηµεραν οδυνω-

µενην

14. εγρηγορηχη επι τα ασεβηµατα µου εν ςερ-

σιν µου συνεπλακησαν ανεβησαν επι τον τρα-

ςηλον µου ησχενησεν η ισςυς µου οτι εδωκεν

κυριος εν ςερσιν µου οδυνας ου δυνησοµαι στη-

ναι

15. εξηρεν παντας τους ισςυρους µου ο κυριος

εκ µεσου µου εκαλεσεν επ εµε καιρον του συν-

τριψαι εκλεκτους µου ληνον επατησεν κυριος

παρχενω χυγατρι ιουδα επι τουτοις εγω κλαιω

16. ο οφχαλµος µου κατηγαγεν υδωρ οτι εµα-

κρυνχη απ εµου ο παρακαλων µε ο επιστρεφων

ψυςην µου εγενοντο οι υιοι µου ηφανισµενοι οτι

εκραταιωχη ο εςχρος

17. διεπετασεν σιων ςειρας αυτης ουκ εστιν ο

παρακαλων αυτην ενετειλατο κυριος τω ιακωβ

κυκλω αυτου οι χλιβοντες αυτον εγενηχη ιερο-

υσαληµ εις αποκαχηµενην ανα µεσον αυτων

18. δικαιος εστιν κυριος οτι το στοµα αυτου

παρεπικρανα ακουσατε δη παντες οι λαοι και

ιδετε το αλγος µου παρχενοι µου και νεανισκοι

µου επορευχησαν εν αιςµαλωσια

19. εκαλεσα τους εραστας µου αυτοι δε παρε-

λογισαντο µε οι ιερεις µου και οι πρεσβυτεροι

µου εν τη πολει εξελιπον οτι εζητησαν ϐρωσιν

αυτοις ινα επιστρεψωσιν ψυςας αυτων και ους

ευρον

20. ιδε κυριε οτι χλιβοµαι η κοιλια µου εταρα-

ςχη και η καρδια µου εστραφη εν εµοι οτι παρα-

πικραινουσα παρεπικρανα εξωχεν ητεκνωσεν

µε µαςαιρα ωσπερ χανατος εν οικω
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21. ακουσατε δη οτι στεναζω εγω ουκ εστιν ο

παρακαλων µε παντες οι εςχροι µου ηκουσαν

τα κακα µου και εςαρησαν οτι συ εποιησας επη-

γαγες ηµεραν εκαλεσας καιρον και εγενοντο

οµοιοι εµοι

22. εισελχοι πασα η κακια αυτων κατα προ-

σωπον σου και επιφυλλισον αυτοις ον τροπον

εποιησαν επιφυλλιδα περι παντων των αµαρ-

τηµατων µου οτι πολλοι οι στεναγµοι µου και η

καρδια µου λυπειται

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-tr2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 πως εγνοφωσεν εν οργη αυτου κυριος την

χυγατερα σιων κατερριψεν εξ ουρανου εις γην

δοξασµα ισραηλ και ουκ εµνησχη υποποδιου

ποδων αυτου εν ηµερα οργης αυτου

2. κατεποντισεν κυριος ου ϕεισαµενος παντα

τα ωραια ιακωβ καχειλεν εν χυµω αυτου τα

οςυρωµατα της χυγατρος ιουδα εκολλησεν εις

την γην εβεβηλωσεν ϐασιλεα αυτης και αρςον-

τας αυτης

3. συνεκλασεν εν οργη χυµου αυτου παν κε-

ϱας ισραηλ απεστρεψεν οπισω δεξιαν αυτου

απο προσωπου εςχρου και ανηψεν εν ιακωβ

ως πυρ ϕλογα και κατεφαγεν παντα τα κυκλω

4. ενετεινεν τοξον αυτου ως εςχρος εστερεω-

σεν δεξιαν αυτου ως υπεναντιος και απεκτε-

ινεν παντα τα επιχυµηµατα οφχαλµων µου εν

σκηνη χυγατρος σιων εξεςεεν ως πυρ τον χυµον

αυτου

5. εγενηχη κυριος ως εςχρος κατεποντισεν

ισραηλ κατεποντισεν πασας τας ϐαρεις αυτης

διεφχειρεν τα οςυρωµατα αυτου και επληχυνεν

τη χυγατρι ιουδα ταπεινουµενην και τεταπεινω-

µενην

6. και διεπετασεν ως αµπελον το σκηνωµα αυ-

του διεφχειρεν εορτην αυτου επελαχετο κυριος

ο εποιησεν εν σιων εορτης και σαββατου και

παρωξυνεν εµβριµηµατι οργης αυτου ϐασιλεα

και ιερεα και αρςοντα

7. απωσατο κυριος χυσιαστηριον αυτου απε-

τιναξεν αγιασµα αυτου συνετριψεν εν ςειρι

εςχρου τειςος ϐαρεων αυτης ϕωνην εδωκαν εν

οικω κυριου ως εν ηµερα εορτης

8. και επεστρεψεν κυριος του διαφχειραι τε-

ιςος χυγατρος σιων εξετεινεν µετρον ουκ απε-

στρεψεν ςειρα αυτου απο καταπατηµατος και

επενχησεν το προτειςισµα και τειςος οµοχυµα-

δον ησχενησεν

9. ενεπαγησαν εις γην πυλαι αυτης απωλεσεν

και συνετριψεν µοςλους αυτης ϐασιλεα αυτης

και αρςοντας αυτης εν τοις εχνεσιν ουκ εστιν

νοµος και γε προφηται αυτης ουκ ειδον ορασιν

παρα κυριου

10. εκαχισαν εις την γην εσιωπησαν πρεσβυ-

τεροι χυγατρος σιων ανεβιβασαν ςουν επι την

κεφαλην αυτων περιεζωσαντο σακκους κατη-

γαγον εις γην αρςηγους παρχενους εν ιερο-

υσαληµ

11. εξελιπον εν δακρυσιν οι οφχαλµοι µου

εταραςχη η καρδια µου εξεςυχη εις γην η δοξα

µου επι το συντριµµα της χυγατρος του λαου

µου εν τω εκλιπειν νηπιον και χηλαζοντα εν

πλατειαις πολεως

12. ταις µητρασιν αυτων ειπαν που σιτος και

οινος εν τω εκλυεσχαι αυτους ως τραυµατιας εν

πλατειαις πολεως εν τω εκςεισχαι ψυςας αυτων

εις κολπον µητερων αυτων

13. τι µαρτυρησω σοι η τι οµοιωσω σοι χυγα-

τερ ιερουσαληµ τις σωσει σε και παρακαλεσει

σε παρχενος χυγατερ σιων οτι εµεγαλυνχη πο-

τηριον συντριβης σου τις ιασεται σε

14. προφηται σου ειδοσαν σοι µαταια και

αφροσυνην και ουκ απεκαλυψαν επι την αδι-

κιαν σου του επιστρεψαι αιςµαλωσιαν σου και

ειδοσαν σοι ληµµατα µαταια και εξωσµατα

15. εκροτησαν επι σε ςειρας παντες οι παρα-

πορευοµενοι οδον εσυρισαν και εκινησαν την

κεφαλην αυτων επι την χυγατερα ιερουσαληµ

η αυτη η πολις ην ερουσιν στεφανος δοξης ευ-

ϕροσυνη πασης της γης

16. διηνοιξαν επι σε στοµα αυτων παντες

οι εςχροι σου εσυρισαν και εβρυξαν οδοντας

ειπαν κατεπιοµεν αυτην πλην αυτη η ηµερα ην

προσεδοκωµεν ευροµεν αυτην ειδοµεν

17. εποιησεν κυριος α ενεχυµηχη συνετελε-

σεν ϱηµατα αυτου α ενετειλατο εξ ηµερων αρ-

ςαιων καχειλεν και ουκ εφεισατο και ηυφρα-

νεν επι σε εςχρον υψωσεν κερας χλιβοντος σε
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18. εβοησεν καρδια αυτων προς κυριον τειςη

σιων καταγαγετε ως ςειµαρρους δακρυα ηµε-

ϱας και νυκτος µη δως εκνηψιν σεαυτη µη σιω-

πησαιτο χυγατερ ο οφχαλµος σου

19. αναστα αγαλλιασαι εν νυκτι εις αρςας

ϕυλακης σου εκςεον ως υδωρ καρδιαν σου

απεναντι προσωπου κυριου αρον προς αυτον

ςειρας σου περι ψυςης νηπιων σου των εκλυ-

οµενων λιµω επ αρςης πασων εξοδων

20. ιδε κυριε και επιβλεψον τινι επεφυλλι-

σας ουτως ει ϕαγονται γυναικες καρπον κοιλιας

αυτων επιφυλλιδα εποιησεν µαγειρος ϕονευχη-

σονται νηπια χηλαζοντα µαστους αποκτενεις εν

αγιασµατι κυριου ιερεα και προφητην

21. εκοιµηχησαν εις την εξοδον παιδαριον

και πρεσβυτης παρχενοι µου και νεανισκοι µου

επορευχησαν εν αιςµαλωσια εν ϱοµφαια και

εν λιµω απεκτεινας εν ηµερα οργης σου εµαγε-

ιρευσας ουκ εφεισω

22. εκαλεσεν ηµεραν εορτης παροικιας µου

κυκλοχεν και ουκ εγενοντο εν ηµερα οργης

κυριου ανασωζοµενος και καταλελειµµενος ως

επεκρατησα και επληχυνα εςχρους µου παντας

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-tr3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 εγω ανηρ ο ϐλεπων πτωςειαν εν ϱαβδω

χυµου αυτου επ εµε

2. παρελαβεν µε και απηγαγεν εις σκοτος και

ου ϕως

3. πλην εν εµοι επεστρεψεν ςειρα αυτου ολην

την ηµεραν

4. επαλαιωσεν σαρκας µου και δερµα µου

οστεα µου συνετριψεν

5. ανωκοδοµησεν κατ εµου και εκυκλωσεν κε-

ϕαλην µου και εµοςχησεν

6. εν σκοτεινοις εκαχισεν µε ως νεκρους αιω-

νος

7. ανωκοδοµησεν κατ εµου και ουκ εξελευσο-

µαι εβαρυνεν ςαλκον µου

8. και γε κεκραξοµαι και ϐοησω απεφραξεν

προσευςην µου

9. ανωκοδοµησεν οδους µου ενεφραξεν τριβο-

υς µου εταραξεν

10. αρκος ενεδρευουσα αυτος µοι λεων εν

κρυφαιοις

11. κατεδιωξεν αφεστηκοτα και κατεπαυσεν

µε εχετο µε ηφανισµενην

12. ενετεινεν τοξον αυτου και εστηλωσεν µε

ως σκοπον εις ϐελος

13. εισηγαγεν τοις νεφροις µου ιους ϕαρετρας

αυτου

14. εγενηχην γελως παντι λαω µου ψαλµος

αυτων ολην την ηµεραν

15. εςορτασεν µε πικριας εµεχυσεν µε ςολης

16. και εξεβαλεν ψηφω οδοντας µου εψωµι-

σεν µε σποδον

17. και απωσατο εξ ειρηνης ψυςην µου επε-

λαχοµην αγαχα

18. και ειπα απωλετο νεικος µου και η ελπις

µου απο κυριου

19. εµνησχην απο πτωςειας µου και εκ διωγ-

µου µου πικριας και ςολης µου

20. µνησχησεται και καταδολεσςησει επ εµε

η ψυςη µου

21. ταυτην ταξω εις την καρδιαν µου δια τουτο

υποµενω

25. αγαχος κυριος τοις υποµενουσιν αυτον

ψυςη η Ϲητησει αυτον αγαχον

26. και υποµενει και ησυςασει εις το σωτηριον

κυριου

27. αγαχον ανδρι οταν αρη Ϲυγον εν νεοτητι

αυτου

28. καχησεται κατα µονας και σιωπησεται οτι

ηρεν εφ εαυτω

30. δωσει τω παιοντι αυτον σιαγονα ςορτασχη-

σεται ονειδισµων

31. οτι ουκ εις τον αιωνα απωσεται κυριος

32. οτι ο ταπεινωσας οικτιρησει κατα το

πληχος του ελεους αυτου

33. οτι ουκ απεκριχη απο καρδιας αυτου και

εταπεινωσεν υιους ανδρος

34. του ταπεινωσαι υπο τους ποδας αυτου παν-

τας δεσµιους γης

35. του εκκλιναι κρισιν ανδρος κατεναντι

προσωπου υψιστου

36. καταδικασαι ανχρωπον εν τω κρινεσχαι

αυτον κυριος ουκ ειπεν
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37. τις ουτως ειπεν και εγενηχη κυριος ουκ

ενετειλατο

38. εκ στοµατος υψιστου ουκ εξελευσεται τα

κακα και το αγαχον

39. τι γογγυσει ανχρωπος Ϲων ανηρ περι της

αµαρτιας αυτου

40. εξηρευνηχη η οδος ηµων και ητασχη και

επιστρεψωµεν εως κυριου

41. αναλαβωµεν καρδιας ηµων επι ςειρων

προς υψηλον εν ουρανω

42. ηµαρτησαµεν ησεβησαµεν και ους ιλα-

σχης

43. επεσκεπασας εν χυµω και απεδιωξας

ηµας απεκτεινας ουκ εφεισω

44. επεσκεπασας νεφελην σεαυτω εινεκεν

προσευςης

45. καµµυσαι µε και απωσχηναι εχηκας ηµας

εν µεσω των λαων

46. διηνοιξαν εφ ηµας το στοµα αυτων παντες

οι εςχροι ηµων

47. ϕοβος και χυµος εγενηχη ηµιν επαρσις

και συντριβη

48. αφεσεις υδατων καταξει ο οφχαλµος µου

επι το συντριµµα της χυγατρος του λαου µου

49. ο οφχαλµος µου κατεποχη και ου σιγησο-

µαι του µη ειναι εκνηψιν

50. εως ου διακυψη και ιδη κυριος εξ ουρανου

51. ο οφχαλµος µου επιφυλλιει επι την ψυςην

µου παρα πασας χυγατερας πολεως

52. χηρευοντες εχηρευσαν µε ως στρουχιον οι

εςχροι µου δωρεαν

53. εχανατωσαν εν λακκω Ϲωην µου και επε-

χηκαν λιχον επ εµοι

54. υπερεςυχη υδωρ επι κεφαλην µου ειπα

απωσµαι

55. επεκαλεσαµην το ονοµα σου κυριε εκ

λακκου κατωτατου

56. ϕωνην µου ηκουσας µη κρυψης τα ωτα

σου εις την δεησιν µου

57. εις την ϐοηχειαν µου ηγγισας εν η σε ηµε-

ϱα επεκαλεσαµην ειπας µοι µη ϕοβου

58. εδικασας κυριε τας δικας της ψυςης µου

ελυτρωσω την Ϲωην µου

59. ειδες κυριε τας ταραςας µου εκρινας την

κρισιν µου

60. ειδες πασαν την εκδικησιν αυτων εις παν-

τας διαλογισµους αυτων εν εµοι

61. ηκουσας τον ονειδισµον αυτων παντας το-

υς διαλογισµους αυτων κατ εµου

62. ςειλη επανιστανοµενων µοι και µελετας

αυτων κατ εµου ολην την ηµεραν

63. καχεδραν αυτων και αναστασιν αυτων

επιβλεψον επι τους οφχαλµους αυτων

64. αποδωσεις αυτοις ανταποδοµα κυριε κατα

τα εργα των ςειρων αυτων

65. αποδωσεις αυτοις υπερασπισµον καρδιας

µοςχον σου αυτοις

66. καταδιωξεις εν οργη και εξαναλωσεις αυ-

τους υποκατω του ουρανου κυριε

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-tr4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 πως αµαυρωχησεται ςρυσιον αλλοιωχησε-

ται το αργυριον το αγαχον εξεςυχησαν λιχοι

αγιοι επ αρςης πασων εξοδων

2. υιοι σιων οι τιµιοι οι επηρµενοι εν ςρυσιω

πως ελογισχησαν εις αγγεια οστρακινα εργα

ςειρων κεραµεως

3. και γε δρακοντες εξεδυσαν µαστους εχη-

λασαν σκυµνοι αυτων χυγατερες λαου µου εις

ανιατον ως στρουχιον εν ερηµω

4. εκολληχη η γλωσσα χηλαζοντος προς τον

ϕαρυγγα αυτου εν διψει νηπια ητησαν αρτον ο

διακλων ουκ εστιν αυτοις

5. οι εσχοντες τας τρυφας ηφανισχησαν εν τα-

ις εξοδοις οι τιχηνουµενοι επι κοκκων περιεβα-

λοντο κοπριας

6. και εµεγαλυνχη ανοµια χυγατρος λαου µου

υπερ ανοµιας σοδοµων της κατεστραµµενης

ωσπερ σπουδη και ουκ επονεσαν εν αυτη ςε-

ιρας

7. εκαχαριωχησαν ναζιραιοι αυτης υπερ ςιονα

ελαµψαν υπερ γαλα επυρρωχησαν υπερ λιχο-

υς σαπφειρου το αποσπασµα αυτων

8. εσκοτασεν υπερ ασβολην το ειδος αυτων

ουκ επεγνωσχησαν εν ταις εξοδοις επαγη δερµα

αυτων επι τα οστεα αυτων εξηρανχησαν εγεν-

ηχησαν ωσπερ ξυλον
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9. καλοι ησαν οι τραυµατιαι ϱοµφαιας η οι

τραυµατιαι λιµου επορευχησαν εκκεκεντηµε-

νοι απο γενηµατων αγρων

10. ςειρες γυναικων οικτιρµονων ηψησαν τα

παιδια αυτων εγενηχησαν εις ϐρωσιν αυταις εν

τω συντριµµατι της χυγατρος λαου µου

11. συνετελεσεν κυριος χυµον αυτου εξεςεεν

χυµον οργης αυτου και ανηψεν πυρ εν σιων και

κατεφαγεν τα χεµελια αυτης

12. ουκ επιστευσαν ϐασιλεις γης παντες οι

κατοικουντες την οικουµενην οτι εισελευσεται

εςχρος και εκχλιβων δια των πυλων ιερο-

υσαληµ

13. εξ αµαρτιων προφητων αυτης αδικιων ιε-

ϱεων αυτης των εκςεοντων αιµα δικαιον εν

µεσω αυτης

14. εσαλευχησαν εγρηγοροι αυτης εν ταις εξο-

δοις εµολυνχησαν εν αιµατι εν τω µη δυνασχαι

αυτους ηψαντο ενδυµατων αυτων

15. αποστητε ακαχαρτων καλεσατε αυτους

αποστητε αποστητε µη απτεσχε οτι ανηφχησαν

και γε εσαλευχησαν ειπατε εν τοις εχνεσιν ου

µη προσχωσιν του παροικειν

16. προσωπον κυριου µερις αυτων ου προ-

σχησει επιβλεψαι αυτοις προσωπον ιερεων ουκ

ελαβον πρεσβυτας ουκ ηλεησαν

17. ετι οντων ηµων εξελιπον οι οφχαλµοι

ηµων εις την ϐοηχειαν ηµων µαταια αποσκο-

πευοντων ηµων απεσκοπευσαµεν εις εχνος ου

σωζον

18. εχηρευσαµεν µικρους ηµων του µη πορευ-

εσχαι εν ταις πλατειαις ηµων ηγγικεν ο καιρος

ηµων επληρωχησαν αι ηµεραι ηµων παρεστιν

ο καιρος ηµων

19. κουφοι εγενοντο οι διωκοντες ηµας υπερ

αετους ουρανου επι των ορεων εξηφχησαν εν

ερηµω ενηδρευσαν ηµας

20. πνευµα προσωπου ηµων ςριστος κυριου

συνεληµφχη εν ταις διαφχοραις αυτων ου ειπα-

µεν εν τη σκια αυτου Ϲησοµεχα εν τοις εχνεσιν

21. ςαιρε και ευφραινου χυγατερ ιδουµαιας η

κατοικουσα επι γης και γε επι σε διελευσεται το

ποτηριον κυριου και µεχυσχηση και αποςεεις

22. εξελιπεν η ανοµια σου χυγατερ σιων ου

προσχησει ετι αποικισαι σε επεσκεψατο ανο-

µιας σου χυγατερ εδωµ απεκαλυψεν επι τα ασε-

ϐηµατα σου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-tr5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 µνησχητι κυριε ο τι εγενηχη ηµιν επιβλεψ-

ον και ιδε τον ονειδισµον ηµων

2. κληρονοµια ηµων µετεστραφη αλλοτριοις

οι οικοι ηµων ξενοις

3. ορφανοι εγενηχηµεν ους υπαρςει πατηρ

µητερες ηµων ως αι ςηραι

4. εξ ηµερων ηµων ξυλα ηµων εν αλλαγµατι

ηλχεν

5. επι τον τραςηλον ηµων εδιωςχηµεν εκοπια-

σαµεν ουκ ανεπαυχηµεν

6. αιγυπτος εδωκεν ςειρα ασσουρ εις πλη-

σµονην αυτων

7. οι πατερες ηµων ηµαρτον ους υπαρςουσιν

ηµεις τα ανοµηµατα αυτων υπεσςοµεν

8. δουλοι εκυριευσαν ηµων λυτρουµενος ουκ

εστιν εκ της ςειρος αυτων

9. εν ταις ψυςαις ηµων εισοισοµεν αρτον ηµων

απο προσωπου ϱοµφαιας της ερηµου

10. το δερµα ηµων ως κλιβανος επελειωχη

συνεσπασχησαν απο προσωπου καταιγιδων λι-

µου

11. γυναικας εν σιων εταπεινωσαν παρχενους

εν πολεσιν ιουδα

12. αρςοντες εν ςερσιν αυτων εκρεµασχησαν

πρεσβυτεροι ουκ εδοξασχησαν

13. εκλεκτοι κλαυχµον ανελαβον και νεανι-

σκοι εν ξυλω ησχενησαν

14. και πρεσβυται απο πυλης κατεπαυσαν

εκλεκτοι εκ ψαλµων αυτων κατεπαυσαν

15. κατελυσεν ςαρα καρδιας ηµων εστραφη

εις πενχος ο ςορος ηµων

16. επεσεν ο στεφανος της κεφαλης ηµων

ουαι δη ηµιν οτι ηµαρτοµεν

17. περι τουτου εγενηχη οδυνηρα η καρδια

ηµων περι τουτου εσκοτασαν οι οφχαλµοι ηµων

18. επ ορος σιων οτι ηφανισχη αλωπεκες διη-

λχον εν αυτη

19. συ δε κυριε εις τον αιωνα κατοικησεις ο

χρονος σου εις γενεαν και γενεαν

20. ινα τι εις νεικος επιληση ηµων καταλειψ-

εις ηµας εις µακροτητα ηµερων
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21. επιστρεψον ηµας κυριε προς σε και επι-

στραφησοµεχα και ανακαινισον ηµερας ηµων

καχως εµπροσχεν

22. οτι απωχουµενος απωσω ηµας ωργισχης

εφ ηµας εως σφοδρα
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ez1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τε-

ταρτω µηνι πεµπτη του µηνος και εγω ηµην εν

µεσω της αιςµαλωσιας επι του ποταµου του ςο-

ϐαρ και ηνοιςχησαν οι ουρανοι και ειδον ορα-

σεις χεου

2. πεµπτη του µηνος τουτο το ετος το πεµπτον

της αιςµαλωσιας του ϐασιλεως ιωακιµ

3. και εγενετο λογος κυριου προς ιεζεκιηλ

υιον ϐουζι τον ιερεα εν γη ςαλδαιων επι του

ποταµου του ςοβαρ και εγενετο επ εµε ςειρ κυ-

ϱιου

4. και ειδον και ιδου πνευµα εξαιρον ηρςε-

το απο ϐορρα και νεφελη µεγαλη εν αυτω και

ϕεγγος κυκλω αυτου και πυρ εξαστραπτον και

εν τω µεσω αυτου ως ορασις ηλεκτρου εν µεσω

του πυρος και ϕεγγος εν αυτω

5. και εν τω µεσω ως οµοιωµα τεσσαρων Ϲωων

και αυτη η ορασις αυτων οµοιωµα ανχρωπου

επ αυτοις

6. και τεσσαρα προσωπα τω ενι και τεσσαρες

πτερυγες τω ενι

7. και τα σκελη αυτων ορχα και πτερωτοι οι

ποδες αυτων και σπινχηρες ως εξαστραπτων

ςαλκος και ελαφραι αι πτερυγες αυτων

8. και ςειρ ανχρωπου υποκατωχεν των πτερυ-

γων αυτων επι τα τεσσαρα µερη αυτων και τα

προσωπα αυτων των τεσσαρων

9. ουκ επεστρεφοντο εν τω ϐαδιζειν αυτα εκα-

στον κατεναντι του προσωπου αυτων επορευον-

το

10. και οµοιωσις των προσωπων αυτων προ-

σωπον ανχρωπου και προσωπον λεοντος εκ δε-

ξιων τοις τεσσαρσιν και προσωπον µοσςου εξ

αριστερων τοις τεσσαρσιν και προσωπον αετου

τοις τεσσαρσιν

11. και αι πτερυγες αυτων εκτεταµεναι αν-

ωχεν τοις τεσσαρσιν εκατερω δυο συνεζευγµε-

ναι προς αλληλας και δυο επεκαλυπτον επανω

του σωµατος αυτων

12. και εκατερον κατα προσωπον αυτου επο-

ϱευετο ου αν ην το πνευµα πορευοµενον επο-

ϱευοντο και ουκ επεστρεφον

13. και εν µεσω των Ϲωων ορασις ως ανχρα-

κων πυρος καιοµενων ως οψις λαµπαδων συ-

στρεφοµενων ανα µεσον των Ϲωων και ϕεγ-

γος του πυρος και εκ του πυρος εξεπορευετο

αστραπη

15. και ειδον και ιδου τροςος εις επι της γης

εςοµενος των Ϲωων τοις τεσσαρσιν

16. και το ειδος των τροςων ως ειδος χαρσις

και οµοιωµα εν τοις τεσσαρσιν και το εργον αυ-

των ην καχως αν ειη τροςος εν τροςω

17. επι τα τεσσαρα µερη αυτων επορευοντο

ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσχαι αυτα

18. ουδ οι νωτοι αυτων και υψος ην αυτο-

ις και ειδον αυτα και οι νωτοι αυτων πληρεις

οφχαλµων κυκλοχεν τοις τεσσαρσιν

19. και εν τω πορευεσχαι τα Ϲωα επορευοντο

οι τροςοι εςοµενοι αυτων και εν τω εξαιρειν τα

Ϲωα απο της γης εξηροντο οι τροςοι

20. ου αν ην η νεφελη εκει το πνευµα του

πορευεσχαι επορευοντο τα Ϲωα και οι τροςοι και

εξηροντο συν αυτοις διοτι πνευµα Ϲωης ην εν

τοις τροςοις

21. εν τω πορευεσχαι αυτα επορευοντο και εν

τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και εν τω εξαιρε-

ιν αυτα απο της γης εξηροντο συν αυτοις οτι

πνευµα Ϲωης ην εν τοις τροςοις

22. και οµοιωµα υπερ κεφαλης αυτοις των

Ϲωων ωσει στερεωµα ως ορασις κρυσταλλου εκ-

τεταµενον επι των πτερυγων αυτων επανωχεν

23. και υποκατω του στερεωµατος αι πτερυγες

αυτων εκτεταµεναι πτερυσσοµεναι ετερα τη ετε-

ϱα εκαστω δυο συνεζευγµεναι επικαλυπτουσαι

τα σωµατα αυτων

24. και ηκουον την ϕωνην των πτερυγων αυ-

των εν τω πορευεσχαι αυτα ως ϕωνην υδατος

πολλου και εν τω εσταναι αυτα κατεπαυον αι

πτερυγες αυτων

25. και ιδου ϕωνη υπερανωχεν του στερεωµα-

τος του οντος υπερ κεφαλης αυτων

26. ως ορασις λιχου σαπφειρου οµοιωµα χρο-

νου επ αυτου και επι του οµοιωµατος του χρο-

νου οµοιωµα ως ειδος ανχρωπου ανωχεν

27. και ειδον ως οψιν ηλεκτρου απο ορασεως

οσφυος και επανω και απο ορασεως οσφυος και

εως κατω ειδον ως ορασιν πυρος και το ϕεγγος

αυτου κυκλω
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28. ως ορασις τοξου οταν η εν τη νεφελη εν

ηµερα υετου ουτως η στασις του ϕεγγους κυκλο-

χεν αυτη η ορασις οµοιωµατος δοξης κυριου και

ειδον και πιπτω επι προσωπον µου και ηκουσα

ϕωνην λαλουντος

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ez2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου στηχι επι

τους ποδας σου και λαλησω προς σε

2. και ηλχεν επ εµε πνευµα και ανελαβεν µε

και εξηρεν µε και εστησεν µε επι τους ποδας

µου και ηκουον αυτου λαλουντος προς µε

3. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου εξαπο-

στελλω εγω σε προς τον οικον του ισραηλ τους

παραπικραινοντας µε οιτινες παρεπικραναν µε

αυτοι και οι πατερες αυτων εως της σηµερον

ηµερας

4. και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος

5. εαν αρα ακουσωσιν η πτοηχωσιν διοτι οικος

παραπικραινων εστιν και γνωσονται οτι προφη-

της ει συ εν µεσω αυτων

6. και συ υιε ανχρωπου µη ϕοβηχης αυτους

µηδε εκστης απο προσωπου αυτων διοτι παρο-

ιστρησουσι και επισυστησονται επι σε κυκλω

και εν µεσω σκορπιων συ κατοικεις τους λογο-

υς αυτων µη ϕοβηχης και απο προσωπου αυτων

µη εκστης διοτι οικος παραπικραινων εστιν

7. και λαλησεις τους λογους µου προς αυτο-

υς εαν αρα ακουσωσιν η πτοηχωσιν διοτι οικος

παραπικραινων εστιν

8. και συ υιε ανχρωπου ακουε του λαλουντος

προς σε µη γινου παραπικραινων καχως ο οικος

ο παραπικραινων ςανε το στοµα σου και ϕαγε

α εγω διδωµι σοι

9. και ειδον και ιδου ςειρ εκτεταµενη προς µε

και εν αυτη κεφαλις ϐιβλιου

10. και ανειλησεν αυτην ενωπιον εµου και εν

αυτη γεγραµµενα ην τα οπισχεν και τα εµπρο-

σχεν και εγεγραπτο εις αυτην χρηνος και µελος

και ουαι

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ez3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου καταφαγε

την κεφαλιδα ταυτην και πορευχητι και λαλη-

σον τοις υιοις ισραηλ

2. και διηνοιξα το στοµα µου και εψωµισεν µε

την κεφαλιδα

3. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου το στο-

µα σου ϕαγεται και η κοιλια σου πλησχησεται

της κεφαλιδος ταυτης της δεδοµενης εις σε και

εφαγον αυτην και εγενετο εν τω στοµατι µου ως

µελι γλυκαζον

4. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου ϐαδιζε εισε-

λχε προς τον οικον του ισραηλ και λαλησον

τους λογους µου προς αυτους

5. διοτι ου προς λαον ϐαχυςειλον και ϐαρυ-

γλωσσον συ εξαποστελλη προς τον οικον του

ισραηλ

6. ουδε προς λαους πολλους αλλοφωνους η

αλλογλωσσους ουδε στιβαρους τη γλωσση ον-

τας ων ουκ ακουση τους λογους αυτων και ει

προς τοιουτους εξαπεστειλα σε ουτοι αν εισηκο-

υσαν σου

7. ο δε οικος του ισραηλ ου µη χελησωσιν

εισακουσαι σου διοτι ου ϐουλονται εισακουειν

µου οτι πας ο οικος ισραηλ ϕιλονεικοι εισιν και

σκληροκαρδιοι

8. και ιδου δεδωκα το προσωπον σου δυνατον

κατεναντι των προσωπων αυτων και το νεικος

σου κατισςυσω κατεναντι του νεικους αυτων

9. και εσται δια παντος κραταιοτερον πετρας

µη ϕοβηχης απ αυτων µηδε πτοηχης απο προ-

σωπου αυτων διοτι οικος παραπικραινων εστιν

10. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου παντας

τους λογους ους λελαληκα µετα σου λαβε εις

την καρδιαν σου και τοις ωσιν σου ακουε

11. και ϐαδιζε εισελχε εις την αιςµαλωσιαν

προς τους υιους του λαου σου και λαλησεις

προς αυτους και ερεις προς αυτους ταδε λεγει

κυριος εαν αρα ακουσωσιν εαν αρα ενδωσιν

12. και ανελαβεν µε πνευµα και ηκουσα κα-

τοπισχεν µου ϕωνην σεισµου µεγαλου ευλογη-

µενη η δοξα κυριου εκ του τοπου αυτου

13. και ειδον ϕωνην πτερυγων των Ϲωων πτε-

ϱυσσοµενων ετερα προς την ετεραν και ϕωνη
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των τροςων εςοµενη αυτων και ϕωνη του σε-

ισµου

14. και το πνευµα εξηρεν µε και ανελαβεν µε

και επορευχην εν ορµη του πνευµατος µου και

ςειρ κυριου εγενετο επ εµε κραταια

15. και εισηλχον εις την αιςµαλωσιαν µετεω-

ϱος και περιηλχον τους κατοικουντας επι του

ποταµου του ςοβαρ τους οντας εκει και εκαχι-

σα εκει επτα ηµερας αναστρεφοµενος εν µεσω

αυτων

16. και εγενετο µετα τας επτα ηµερας λογος

κυριου προς µε λεγων

17. υιε ανχρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω

ισραηλ και ακουση εκ στοµατος µου λογον και

διαπειληση αυτοις παρ εµου

18. εν τω λεγειν µε τω ανοµω χανατω χανα-

τωχηση και ου διεστειλω αυτω ουδε ελαλησας

του διαστειλασχαι τω ανοµω αποστρεψαι απο

των οδων αυτου του Ϲησαι αυτον ο ανοµος εκε-

ινος τη αδικια αυτου αποχανειται και το αιµα

αυτου εκ ςειρος σου εκζητησω

19. και συ εαν διαστειλη τω ανοµω και µη

αποστρεψη απο της ανοµιας αυτου και της οδου

αυτου ο ανοµος εκεινος εν τη αδικια αυτου απο-

χανειται και συ την ψυςην σου ϱυση

20. και εν τω αποστρεφειν δικαιον απο των

δικαιοσυνων αυτου και ποιηση παραπτωµα και

δωσω την ϐασανον εις προσωπον αυτου αυτος

αποχανειται οτι ου διεστειλω αυτω και εν ταις

αµαρτιαις αυτου αποχανειται διοτι ου µη µνη-

σχωσιν αι δικαιοσυναι αυτου ας εποιησεν και

το αιµα αυτου εκ της ςειρος σου εκζητησω

21. συ δε εαν διαστειλη τω δικαιω του µη

αµαρτειν και αυτος µη αµαρτη ο δικαιος Ϲωη

Ϲησεται οτι διεστειλω αυτω και συ την σεαυτου

ψυςην ϱυση

22. και εγενετο επ εµε ςειρ κυριου και ειπεν

προς µε αναστηχι και εξελχε εις το πεδιον και

εκει λαληχησεται προς σε

23. και ανεστην και εξηλχον εις το πεδιον και

ιδου εκει δοξα κυριου ειστηκει καχως η ορασις

και καχως η δοξα ην ειδον επι του ποταµου του

ςοβαρ και πιπτω επι προσωπον µου

24. και ηλχεν επ εµε πνευµα και εστησεν µε

επι ποδας µου και ελαλησεν προς µε και ειπεν

µοι εισελχε και εγκλεισχητι εν µεσω του οικου

σου

25. και συ υιε ανχρωπου ιδου δεδονται επι

σε δεσµοι και δησουσιν σε εν αυτοις και ου µη

εξελχης εκ µεσου αυτων

26. και την γλωσσαν σου συνδησω και απο-

κωφωχηση και ουκ εση αυτοις εις ανδρα ελεγ-

ςοντα διοτι οικος παραπικραινων εστιν

27. και εν τω λαλειν µε προς σε ανοιξω το

στοµα σου και ερεις προς αυτους ταδε λεγει

κυριος ο ακουων ακουετω και ο απειχων απε-

ιχειτω διοτι οικος παραπικραινων εστιν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ez4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και συ υιε ανχρωπου λαβε σεαυτω πλι-

νχον και χησεις αυτην προ προσωπου σου και

διαγραψεις επ αυτην πολιν την ιερουσαληµ

2. και δωσεις επ αυτην περιοςην και οικοδοµη-

σεις επ αυτην προµαςωνας και περιβαλεις επ

αυτην ςαρακα και δωσεις επ αυτην παρεµβο-

λας και ταξεις τας ϐελοστασεις κυκλω

3. και συ λαβε σεαυτω τηγανον σιδηρουν και

χησεις αυτο τοιςον σιδηρουν ανα µεσον σου και

ανα µεσον της πολεως και ετοιµασεις το προσω-

πον σου επ αυτην και εσται εν συγκλεισµω και

συγκλεισεις αυτην σηµειον εστιν τουτο τοις υιοις

ισραηλ

4. και συ κοιµηχηση επι το πλευρον σου το

αριστερον και χησεις τας αδικιας του οικου

ισραηλ επ αυτου κατα αριχµον των ηµερων

πεντηκοντα και εκατον ας κοιµηχηση επ αυτου

και ληµψη τας αδικιας αυτων

5. και εγω δεδωκα σοι τας δυο αδικιας αυ-

των εις αριχµον ηµερων ενενηκοντα και εκα-

τον ηµερας και ληµψη τας αδικιας του οικου

ισραηλ

6. και συντελεσεις ταυτα παντα και κοιµ-

ηχηση επι το πλευρον σου το δεξιον και ληµψη

τας αδικιας του οικου ιουδα τεσσαρακοντα ηµε-

ϱας ηµεραν εις ενιαυτον τεχεικα σοι

7. και εις τον συγκλεισµον ιερουσαληµ ετο-

ιµασεις το προσωπον σου και τον ϐραςιονα σου

στερεωσεις και προφητευσεις επ αυτην

8. και εγω ιδου δεδωκα επι σε δεσµους και

µη στραφης απο του πλευρου σου επι το πλευ-

ϱον σου εως ου συντελεσχωσιν αι ηµεραι του

συγκλεισµου σου
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9. και συ λαβε σεαυτω πυρους και κριχας και

κυαµον και ϕακον και κεγςρον και ολυραν και

εµβαλεις αυτα εις αγγος εν οστρακινον και πο-

ιησεις αυτα σαυτω εις αρτους και κατ αριχµον

των ηµερων ας συ καχευδεις επι του πλευρου

σου ενενηκοντα και εκατον ηµερας ϕαγεσαι αυ-

τα

10. και το ϐρωµα σου ο ϕαγεσαι εν σταχµω

εικοσι σικλους την ηµεραν απο καιρου εως κα-

ιρου ϕαγεσαι αυτα

11. και υδωρ εν µετρω πιεσαι το εκτον του ιν

απο καιρου εως καιρου πιεσαι

12. και εγκρυφιαν κριχινον ϕαγεσαι αυτα εν

ϐολβιτοις κοπρου ανχρωπινης εγκρυψεις αυτα

κατ οφχαλµους αυτων

13. και ερεις ταδε λεγει κυριος ο χεος του

ισραηλ ουτως ϕαγονται οι υιοι ισραηλ ακαχαρ-

τα εν τοις εχνεσιν

14. και ειπα µηδαµως κυριε χεε του ισραηλ

ιδου η ψυςη µου ου µεµιανται εν ακαχαρσια και

χνησιµαιον και χηριαλωτον ου ϐεβρωκα απο

γενεσεως µου εως του νυν ουδε εισεληλυχεν

εις το στοµα µου παν κρεας εωλον

15. και ειπεν προς µε ιδου δεδωκα σοι ϐολβιτα

ϐοων αντι των ϐολβιτων των ανχρωπινων και

ποιησεις τους αρτους σου επ αυτων

16. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου ιδου εγω

συντριβω στηριγµα αρτου εν ιερουσαληµ και

ϕαγονται αρτον εν σταχµω και εν ενδεια και

υδωρ εν µετρω και εν αφανισµω πιονται

17. οπως ενδεεις γενωνται αρτου και υδατος

και αφανισχησεται ανχρωπος και αδελφος αυ-

του και τακησονται εν ταις αδικιαις αυτων

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ez5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και συ υιε ανχρωπου λαβε σεαυτω ϱοµ-

ϕαιαν οξειαν υπερ ξυρον κουρεως κτηση αυτην

σεαυτω και επαξεις αυτην επι την κεφαλην σου

και επι τον πωγωνα σου και ληµψη Ϲυγον στα-

χµιων και διαστησεις αυτους

2. το τεταρτον εν πυρι ανακαυσεις εν µεση

τη πολει κατα την πληρωσιν των ηµερων του

συγκλεισµου και ληµψη το τεταρτον και κατα-

καυσεις αυτο εν µεσω αυτης και το τεταρτον

κατακοψεις εν ϱοµφαια κυκλω αυτης και το

τεταρτον διασκορπισεις τω πνευµατι και µαςα-

ιραν εκκενωσω οπισω αυτων

3. και ληµψη εκειχεν ολιγους εν αριχµω και

συµπεριληµψη αυτους τη αναβολη σου

4. και εκ τουτων ληµψη ετι και ϱιψεις αυτους

εις µεσον του πυρος και κατακαυσεις αυτους εν

πυρι εξ αυτης εξελευσεται πυρ και ερεις παντι

οικω ισραηλ

5. ταδε λεγει κυριος αυτη η ιερουσαληµ εν

µεσω των εχνων τεχεικα αυτην και τας κυκλω

αυτης ςωρας

6. και ερεις τα δικαιωµατα µου τη ανοµω εκ

των εχνων και τα νοµιµα µου εκ των ςωρων των

κυκλω αυτης διοτι τα δικαιωµατα µου απωσαν-

το και εν τοις νοµιµοις µου ουκ επορευχησαν

εν αυτοις

7. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανχ ων η

αφορµη υµων εκ των εχνων των κυκλω υµων

και εν τοις νοµιµοις µου ουκ επορευχητε και τα

δικαιωµατα µου ουκ εποιησατε αλλ ουδε κατα

τα δικαιωµατα των εχνων των κυκλω υµων ου

πεποιηκατε

8. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι

σε και ποιησω εν µεσω σου κριµα ενωπιον των

εχνων

9. και ποιησω εν σοι α ου πεποιηκα και α ου

ποιησω οµοια αυτοις ετι κατα παντα τα ϐδελυγ-

µατα σου

10. δια τουτο πατερες ϕαγονται τεκνα εν µεσω

σου και τεκνα ϕαγονται πατερας και ποιησω εν

σοι κριµατα και διασκορπιω παντας τους κατα-

λοιπους σου εις παντα ανεµον

11. δια τουτο Ϲω εγω λεγει κυριος ει µη ανχ

ων τα αγια µου εµιανας εν πασιν τοις ϐδελυγ-

µασιν σου καγω απωσοµαι σε ου ϕεισεται µου ο

οφχαλµος καγω ουκ ελεησω

12. το τεταρτον σου εν χανατω αναλωχησεται

και το τεταρτον σου εν λιµω συντελεσχησεται εν

µεσω σου και το τεταρτον σου εις παντα ανεµον

σκορπιω αυτους και το τεταρτον σου εν ϱοµφαια

πεσουνται κυκλω σου και µαςαιραν εκκενωσω

οπισω αυτων

13. και συντελεσχησεται ο χυµος µου και η

οργη µου επ αυτους και επιγνωση διοτι εγω κυ-

ϱιος λελαληκα εν Ϲηλω µου εν τω συντελεσαι

µε την οργην µου επ αυτους
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14. και χησοµαι σε εις ερηµον και τας χυγα-

τερας σου κυκλω σου ενωπιον παντος διοδευ-

οντος

15. και εση στενακτη και δηλαιστη εν τοις

εχνεσιν τοις κυκλω σου εν τω ποιησαι µε εν

σοι κριµατα εν εκδικησει χυµου µου εγω κυριος

λελαληκα

16. εν τω εξαποστειλαι µε τας ϐολιδας µου

του λιµου επ αυτους και εσονται εις εκλειψιν

και συντριψω στηριγµα αρτου σου

17. και εξαποστελω επι σε λιµον και χηρια

πονηρα και τιµωρησοµαι σε και χανατος και

αιµα διελευσονται επι σε και ϱοµφαιαν επαξω

επι σε κυκλοχεν εγω κυριος λελαληκα

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ez6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου στηρισον το προσωπον σου

επι τα ορη ισραηλ και προφητευσον επ αυτα

3. και ερεις τα ορη ισραηλ ακουσατε λογον

κυριου ταδε λεγει κυριος τοις ορεσιν και τοις

ϐουνοις και ταις ϕαραγξιν και ταις ναπαις ιδου

εγω επαγω εφ υµας ϱοµφαιαν και εξολεχρευ-

χησεται τα υψηλα υµων

4. και συντριβησονται τα χυσιαστηρια υµων

και τα τεµενη υµων και καταβαλω τραυµατιας

υµων ενωπιον των ειδωλων υµων

5. και διασκορπιω τα οστα υµων κυκλω των

χυσιαστηριων υµων

6. εν παση τη κατοικια υµων αι πολεις εξερηµ-

ωχησονται και τα υψηλα αφανισχησεται οπως

εξολεχρευχη τα χυσιαστηρια υµων και συντρι-

ϐησονται τα ειδωλα υµων και εξαρχησεται τα

τεµενη υµων

7. και πεσουνται τραυµατιαι εν µεσω υµων και

επιγνωσεσχε οτι εγω κυριος

8. εν τω γενεσχαι εξ υµων ανασωζοµενους εκ

ϱοµφαιας εν τοις εχνεσιν και εν τω διασκορπι-

σµω υµων εν ταις ςωραις

9. και µνησχησονται µου οι ανασωζοµενοι εξ

υµων εν τοις εχνεσιν ου ηςµαλωτευχησαν εκει

οµωµοκα τη καρδια αυτων τη εκπορνευουση

απ εµου και τοις οφχαλµοις αυτων τοις πορ-

νευουσιν οπισω των επιτηδευµατων αυτων και

κοψονται προσωπα αυτων εν πασι τοις ϐδελυγ-

µασιν αυτων

10. και επιγνωσονται διοτι εγω κυριος λε-

λαληκα

11. ταδε λεγει κυριος κροτησον τη ςειρι και

ψοφησον τω ποδι και ειπον ευγε ευγε επι πασιν

τοις ϐδελυγµασιν οικου ισραηλ εν ϱοµφαια και

εν χανατω και εν λιµω πεσουνται

12. ο εγγυς εν ϱοµφαια πεσειται ο δε µακραν

εν χανατω τελευτησει και ο περιεςοµενος εν

λιµω συντελεσχησεται και συντελεσω την ορ-

γην µου επ αυτους

13. και γνωσεσχε διοτι εγω κυριος εν τω ειναι

τους τραυµατιας υµων εν µεσω των ειδωλων

υµων κυκλω των χυσιαστηριων υµων επι παντα

ϐουνον υψηλον και υποκατω δενδρου συσκιου

ου εδωκαν εκει οσµην ευωδιας πασι τοις ειδω-

λοις αυτων

14. και εκτενω την ςειρα µου επ αυτους και

χησοµαι την γην εις αφανισµον και εις ολε-

χρον απο της ερηµου δεβλαχα εκ πασης της

κατοικιας και επιγνωσεσχε οτι εγω κυριος

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-ez7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. και συ υιε ανχρωπου ειπον ταδε λεγει κυ-

ϱιος τη γη του ισραηλ περας ηκει το περας ηκει

επι τας τεσσαρας πτερυγας της γης

3. ηκει το περας

4. επι σε τον κατοικουντα την γην ηκει ο κα-

ιρος ηγγικεν η ηµερα ου µετα χορυβων ουδε

µετα ωδινων

5. νυν εγγυχεν εκςεω την οργην µου επι σε

και συντελεσω τον χυµον µου εν σοι και κρινω

σε εν ταις οδοις σου και δωσω επι σε παντα τα

ϐδελυγµατα σου

6. ου ϕεισεται ο οφχαλµος µου ουδε µη

ελεησω διοτι τας οδους σου επι σε δωσω και

τα ϐδελυγµατα σου εν µεσω σου εσονται και

επιγνωση διοτι εγω ειµι κυριος ο τυπτων

7. νυν το περας προς σε και αποστελω εγω επι

σε και εκδικησω σε εν ταις οδοις σου και δωσω

επι σε παντα τα ϐδελυγµατα σου
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8. ου ϕεισεται ο οφχαλµος µου επι σε ουδε

µη ελεησω διοτι την οδον σου επι σε δωσω και

τα ϐδελυγµατα σου εν µεσω σου εσται και επι-

γνωση διοτι εγω κυριος

9. διοτι ταδε λεγει κυριος

10. ιδου το περας ηκει ιδου ηµερα κυριου ει

και η ϱαβδος ηνχηκεν η υβρις εξανεστηκεν

11. και συντριψει στηριγµα ανοµου και ου µε-

τα χορυβου ουδε µετα σπουδης

12. ηκει ο καιρος ιδου η ηµερα ο κτωµενος µη

ςαιρετω και ο πωλων µη χρηνειτω

13. διοτι ο κτωµενος προς τον πωλουντα ουκε-

τι µη επιστρεψη και ανχρωπος εν οφχαλµω

Ϲωης αυτου ου κρατησει

14. σαλπισατε εν σαλπιγγι και κρινατε τα συµ-

παντα

15. ο πολεµος εν ϱοµφαια εξωχεν και ο λιµος

και ο χανατος εσωχεν ο εν τω πεδιω εν ϱοµ-

ϕαια τελευτησει τους δε εν τη πολει λιµος και

χανατος συντελεσει

16. και ανασωχησονται οι ανασωζοµενοι εξ

αυτων και εσονται επι των ορεων παντας αποκ-

τενω εκαστον εν ταις αδικιαις αυτου

17. πασαι ςειρες εκλυχησονται και παντες

µηροι µολυνχησονται υγρασια

18. και περιζωσονται σακκους και καλυψει

αυτους χαµβος και επι παν προσωπον αισςυνη

επ αυτους και επι πασαν κεφαλην ϕαλακρωµα

19. το αργυριον αυτων ϱιφησεται εν ταις πλα-

τειαις και το ςρυσιον αυτων υπεροφχησεται αι

ψυςαι αυτων ου µη εµπλησχωσιν και αι κοιλιαι

αυτων ου µη πληρωχωσιν διοτι ϐασανος των

αδικιων αυτων εγενετο

20. εκλεκτα κοσµου εις υπερηφανιαν εχεν-

το αυτα και εικονας των ϐδελυγµατων αυτων

εποιησαν εξ αυτων ενεκεν τουτου δεδωκα αυτα

αυτοις εις ακαχαρσιαν

21. και παραδωσω αυτα εις ςειρας αλλοτριων

του διαρπασαι αυτα και τοις λοιµοις της γης εις

σκυλα και ϐεβηλωσουσιν αυτα

22. και αποστρεψω το προσωπον µου απ αυ-

των και µιανουσιν την επισκοπην µου και εισε-

λευσονται εις αυτα αφυλακτως και ϐεβηλωσο-

υσιν αυτα

23. και ποιησουσι ϕυρµον διοτι η γη πληρης

λαων και η πολις πληρης ανοµιας

24. και αποστρεψω το ϕρυαγµα της ισςυος αυ-

των και µιανχησεται τα αγια αυτων

25. εξιλασµος ηξει και Ϲητησει ειρηνην και

ουκ εσται

26. ουαι επι ουαι εσται και αγγελια επ αγγε-

λιαν εσται και Ϲητηχησεται ορασις εκ προφητου

και νοµος απολειται εξ ιερεως και ϐουλη εκ

πρεσβυτερων

27. αρςων ενδυσεται αφανισµον και αι ςειρες

του λαου της γης παραλυχησονται κατα τας

οδους αυτων ποιησω αυτοις και εν τοις κριµασιν

αυτων εκδικησω αυτους και γνωσονται οτι εγω

κυριος

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-ez8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και εγενετο εν τω εκτω ετει εν τω πεµπτω

µηνι πεµπτη του µηνος εγω εκαχηµην εν τω

οικω και οι πρεσβυτεροι ιουδα εκαχηντο ενω-

πιον µου και εγενετο επ εµε ςειρ κυριου

2. και ειδον και ιδου οµοιωµα ανδρος απο της

οσφυος αυτου και εως κατω πυρ και απο της

οσφυος αυτου υπερανω ως ορασις ηλεκτρου

3. και εξετεινεν οµοιωµα ςειρος και ανελαβεν

µε της κορυφης µου και ανελαβεν µε πνευµα

ανα µεσον της γης και ανα µεσον του ουρα-

νου και ηγαγεν µε εις ιερουσαληµ εν ορασει

χεου επι τα προχυρα της πυλης της εσωτερας

της ϐλεπουσης προς ϐορραν ου ην η στηλη του

κτωµενου

4. και ιδου εκει ην δοξα κυριου χεου ισραηλ

κατα την ορασιν ην ειδον εν τω πεδιω

5. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου αναβλεψ-

ον τοις οφχαλµοις σου προς ϐορραν και ανε-

ϐλεψα τοις οφχαλµοις µου προς ϐορραν και

ιδου απο ϐορρα επι την πυλην την προς ανατο-

λας

6. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου εωρακας τι

ουτοι ποιουσιν ανοµιας µεγαλας ποιουσιν ωδε

του απεςεσχαι απο των αγιων µου και ετι οψει

ανοµιας µειζονας

7. και εισηγαγεν µε επι τα προχυρα της αυλης

8. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου ορυξον και

ωρυξα και ιδου χυρα µια

Biblia Grecka L R 813



Rozdział 10 L R Księga Ezechiela

9. και ειπεν προς µε εισελχε και ιδε τας ανο-

µιας ας ουτοι ποιουσιν ωδε

10. και εισηλχον και ειδον και ιδου µαταια

ϐδελυγµατα και παντα τα ειδωλα οικου ισραηλ

διαγεγραµµενα επ αυτου κυκλω

11. και εβδοµηκοντα ανδρες εκ των πρεσβυ-

τερων οικου ισραηλ και ιεζονιας ο του σαφαν

εν µεσω αυτων ειστηκει προ προσωπου αυτων

και εκαστος χυµιατηριον αυτου ειςεν εν τη ςειρι

και η ατµις του χυµιαµατος ανεβαινεν

12. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου εωρα-

κας α οι πρεσβυτεροι του οικου ισραηλ ποιουσιν

εκαστος αυτων εν τω κοιτωνι τω κρυπτω αυτων

διοτι ειπαν ους ορα ο κυριος εγκαταλελοιπεν

κυριος την γην

13. και ειπεν προς µε ετι οψει ανοµιας µειζο-

νας ας ουτοι ποιουσιν

14. και εισηγαγεν µε επι τα προχυρα της

πυλης οικου κυριου της ϐλεπουσης προς ϐορ-

ϱαν και ιδου εκει γυναικες καχηµεναι χρηνο-

υσαι τον χαµµουζ

15. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου εωρακας

και ετι οψει επιτηδευµατα µειζονα τουτων

16. και εισηγαγεν µε εις την αυλην οικου κυ-

ϱιου την εσωτεραν και ιδου επι των προχυρων

του ναου κυριου ανα µεσον των αιλαµ και ανα

µεσον του χυσιαστηριου ως εικοσι ανδρες τα

οπισχια αυτων προς τον ναον του κυριου και τα

προσωπα αυτων απεναντι και ουτοι προσκυνο-

υσιν τω ηλιω

17. και ειπεν προς µε εωρακας υιε ανχρωπου

µη µικρα τω οικω ιουδα του ποιειν τας ανοµιας

ας πεποιηκασιν ωδε διοτι επλησαν την γην ανο-

µιας και ιδου αυτοι ως µυκτηριζοντες

18. και εγω ποιησω αυτοις µετα χυµου ου ϕε-

ισεται ο οφχαλµος µου ουδε µη ελεησω

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-ez9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 και ανεκραγεν εις τα ωτα µου ϕωνη µε-

γαλη λεγων ηγγικεν η εκδικησις της πολεως

και εκαστος ειςεν τα σκευη της εξολεχρευσεως

εν ςειρι αυτου

2. και ιδου εξ ανδρες ηρςοντο απο της οδου

της πυλης της υψηλης της ϐλεπουσης προς

ϐορραν και εκαστου πελυξ εν τη ςειρι αυτου

και εις ανηρ εν µεσω αυτων ενδεδυκως ποδηρη

και Ϲωνη σαπφειρου επι της οσφυος αυτου και

εισηλχοσαν και εστησαν εςοµενοι του χυσια-

στηριου του ςαλκου

3. και δοξα χεου του ισραηλ ανεβη απο των

ςερουβιν η ουσα επ αυτων εις το αιχριον του

οικου και εκαλεσεν τον ανδρα τον ενδεδυκοτα

τον ποδηρη ος ειςεν επι της οσφυος αυτου την

Ϲωνην

4. και ειπεν προς αυτον διελχε µεσην την ιε-

ϱουσαληµ και δος το σηµειον επι τα µετωπα

των ανδρων των καταστεναζοντων και των κα-

τωδυνωµενων επι πασαις ταις ανοµιαις ταις γι-

νοµεναις εν µεσω αυτης

5. και τουτοις ειπεν ακουοντος µου πορευεσχε

οπισω αυτου εις την πολιν και κοπτετε και µη

ϕειδεσχε τοις οφχαλµοις υµων και µη ελεησητε

6. πρεσβυτερον και νεανισκον και παρχενον

και νηπια και γυναικας αποκτεινατε εις εξαλε-

ιψιν επι δε παντας εφ ους εστιν το σηµειον µη

εγγισητε και απο των αγιων µου αρξασχε και

ηρξαντο απο των ανδρων των πρεσβυτερων οι

ησαν εσω εν τω οικω

7. και ειπεν προς αυτους µιανατε τον οικον

και πλησατε τας οδους νεκρων εκπορευοµενοι

και κοπτετε

8. και εγενετο εν τω κοπτειν αυτους και πιπτω

επι προσωπον µου και ανεβοησα και ειπα οιµ-

µοι κυριε εξαλειφεις συ τους καταλοιπους του

ισραηλ εν τω εκςεαι σε τον χυµον σου επι ιερο-

υσαληµ

9. και ειπεν προς µε αδικια του οικου ισραηλ

και ιουδα µεµεγαλυνται σφοδρα σφοδρα οτι

επλησχη η γη λαων πολλων και η πολις επλη-

σχη αδικιας και ακαχαρσιας οτι ειπαν εγκατα-

λελοιπεν κυριος την γην ουκ εφορα ο κυριος

10. και ου ϕεισεται µου ο οφχαλµος ουδε µη

ελεησω τας οδους αυτων εις κεφαλας αυτων

δεδωκα

11. και ιδου ο ανηρ ο ενδεδυκως τον ποδηρη

και εζωσµενος τη Ϲωνη την οσφυν αυτου και

απεκρινατο λεγων πεποιηκα καχως ενετειλω

µοι
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Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-ez10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 και ειδον και ιδου επανω του στερεωµα-

τος του υπερ κεφαλης των ςερουβιν ως λιχος

σαπφειρου οµοιωµα χρονου επ αυτων

2. και ειπεν προς τον ανδρα τον ενδεδυκοτα

την στολην εισελχε εις το µεσον των τροςων των

υποκατω των ςερουβιν και πλησον τας δρακας

σου ανχρακων πυρος εκ µεσου των ςερουβιν

και διασκορπισον επι την πολιν και εισηλχεν

ενωπιον µου

3. και τα ςερουβιν ειστηκει εκ δεξιων του οικου

εν τω εισπορευεσχαι τον ανδρα και η νεφελη

επλησεν την αυλην την εσωτεραν

4. και απηρεν η δοξα κυριου απο των ςερουβιν

εις το αιχριον του οικου και επλησεν τον οικον

η νεφελη και η αυλη επλησχη του ϕεγγους της

δοξης κυριου

5. και ϕωνη των πτερυγων των ςερουβιν ηκο-

υετο εως της αυλης της εξωτερας ως ϕωνη χεου

σαδδαι λαλουντος

6. και εγενετο εν τω εντελλεσχαι αυτον τω αν-

δρι τω ενδεδυκοτι την στολην την αγιαν λεγων

λαβε πυρ εκ µεσου των τροςων εκ µεσου των

ςερουβιν και εισηλχεν και εστη εςοµενος των

τροςων

7. και εξετεινεν την ςειρα αυτου εις µεσον του

πυρος του οντος εν µεσω των ςερουβιν και ελα-

ϐεν και εδωκεν εις τας ςειρας του ενδεδυκοτος

την στολην την αγιαν και ελαβεν και εξηλχεν

8. και ειδον τα ςερουβιν οµοιωµα ςειρων

ανχρωπων υποκατωχεν των πτερυγων αυτων

9. και ειδον και ιδου τροςοι τεσσαρες ειστηκε-

ισαν εςοµενοι των ςερουβιν τροςος εις εςοµενος

ςερουβ ενος και η οψις των τροςων ως οψις

λιχου ανχρακος

10. και η οψις αυτων οµοιωµα εν τοις τεσσαρ-

σιν ον τροπον οταν η τροςος εν µεσω τροςου

11. εν τω πορευεσχαι αυτα εις τα τεσσαρα

µερη αυτων επορευοντο ουκ επεστρεφον εν τω

πορευεσχαι αυτα οτι εις ον αν τοπον επεβλεψεν

η αρςη η µια επορευοντο και ουκ επεστρεφον

εν τω πορευεσχαι αυτα

12. και οι νωτοι αυτων και αι ςειρες αυτων

και αι πτερυγες αυτων και οι τροςοι πληρε-

ις οφχαλµων κυκλοχεν τοις τεσσαρσιν τροςοις

αυτων

13. τοις δε τροςοις τουτοις επεκληχη γελγελ

ακουοντος µου

15. και ηραν τα ςερουβιν τουτο το Ϲωον ο ειδον

επι του ποταµου του ςοβαρ

16. και εν τω πορευεσχαι τα ςερουβιν επορευ-

οντο οι τροςοι και ουτοι εςοµενοι αυτων και εν

τω εξαιρειν τα ςερουβιν τας πτερυγας αυτων του

µετεωριζεσχαι απο της γης ουκ επεστρεφον οι

τροςοι αυτων

17. εν τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και εν

τω µετεωριζεσχαι αυτα εµετεωριζοντο µετ αυτων

διοτι πνευµα Ϲωης εν αυτοις ην

18. και εξηλχεν δοξα κυριου απο του οικου

και επεβη επι τα ςερουβιν

19. και ανελαβον τα ςερουβιν τας πτερυγας

αυτων και εµετεωρισχησαν απο της γης ενω-

πιον εµου εν τω εξελχειν αυτα και οι τροςοι

εςοµενοι αυτων και εστησαν επι τα προχυρα

της πυλης οικου κυριου της απεναντι και δοξα

χεου ισραηλ ην επ αυτων υπερανω

20. τουτο το Ϲωον εστιν ο ειδον υποκατω χεου

ισραηλ επι του ποταµου του ςοβαρ και εγνων

οτι ςερουβιν εστιν

21. τεσσαρα προσωπα τω ενι και οκτω πτερυ-

γες τω ενι και οµοιωµα ςειρων ανχρωπου υπο-

κατωχεν των πτερυγων αυτων

22. και οµοιωσις των προσωπων αυτων ταυτα

τα προσωπα εστιν α ειδον υποκατω της δοξης

χεου ισραηλ επι του ποταµου του ςοβαρ και αυ-

τα εκαστον κατα προσωπον αυτων επορευοντο
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11 και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε

επι την πυλην του οικου κυριου την κατεναν-

τι την ϐλεπουσαν κατα ανατολας και ιδου επι

των προχυρων της πυλης ως εικοσι και πεντε

ανδρες και ειδον εν µεσω αυτων τον ιεζονιαν

τον του εζερ και ϕαλτιαν τον του ϐαναιου τους

αφηγουµενους του λαου
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2. και ειπεν κυριος προς µε υιε ανχρωπου

ουτοι οι ανδρες οι λογιζοµενοι µαταια και ϐο-

υλευοµενοι ϐουλην πονηραν εν τη πολει ταυτη

3. οι λεγοντες ουςι προσφατως ωκοδοµηνται

αι οικιαι αυτη εστιν ο λεβης ηµεις δε τα κρεα

4. δια τουτο προφητευσον επ αυτους προφη-

τευσον υιε ανχρωπου

5. και επεσεν επ εµε πνευµα κυριου και ειπεν

προς µε λεγε ταδε λεγει κυριος ουτως ειπατε

οικος ισραηλ και τα διαβουλια του πνευµατος

υµων εγω επισταµαι

6. επληχυνατε νεκρους υµων εν τη πολει

ταυτη και ενεπλησατε τας οδους αυτης τραυ-

µατιων

7. δια τουτο ταδε λεγει κυριος τους νεκρους

υµων ους επαταξατε εν µεσω αυτης ουτοι εισιν

τα κρεα αυτη δε ο λεβης εστιν και υµας εξαξω

εκ µεσου αυτης

8. ϱοµφαιαν ϕοβεισχε και ϱοµφαιαν επαξω εφ

υµας λεγει κυριος

9. και εξαξω υµας εκ µεσου αυτης και παρα-

δωσω υµας εις ςειρας αλλοτριων και ποιησω εν

υµιν κριµατα

10. εν ϱοµφαια πεσεισχε επι των οριων του

ισραηλ κρινω υµας και επιγνωσεσχε οτι εγω

κυριος

11. αυτη υµιν ουκ εσται εις λεβητα και υµεις

ου µη γενησχε εν µεσω αυτης εις κρεα επι των

οριων του ισραηλ κρινω υµας

12. και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος

13. και εγενετο εν τω προφητευειν µε και ϕαλ-

τιας ο του ϐαναιου απεχανεν και πιπτω επι

προσωπον µου και ανεβοησα ϕωνη µεγαλη και

ειπα οιµµοι οιµµοι κυριε εις συντελειαν συ πο-

ιεις τους καταλοιπους του ισραηλ

14. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

15. υιε ανχρωπου οι αδελφοι σου και οι αν-

δρες της αιςµαλωσιας σου και πας ο οικος του

ισραηλ συντετελεσται οις ειπαν αυτοις οι κατο-

ικουντες ιερουσαληµ µακραν απεςετε απο του

κυριου ηµιν δεδοται η γη εις κληρονοµιαν

16. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος οτι απω-

σοµαι αυτους εις τα εχνη και διασκορπιω αυ-

τους εις πασαν την γην και εσοµαι αυτοις εις

αγιασµα µικρον εν ταις ςωραις ου αν εισελχω-

σιν εκει

17. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος και εισ-

δεξοµαι αυτους εκ των εχνων και συναξω αυτο-

υς εκ των ςωρων ου διεσπειρα αυτους εν αυταις

και δωσω αυτοις την γην του ισραηλ

18. και εισελευσονται εκει και εξαρουσιν παν-

τα τα ϐδελυγµατα αυτης και πασας τας ανοµιας

αυτης εξ αυτης

19. και δωσω αυτοις καρδιαν ετεραν και πνευ-

µα καινον δωσω εν αυτοις και εκσπασω την

καρδιαν την λιχινην εκ της σαρκος αυτων και

δωσω αυτοις καρδιαν σαρκινην

20. οπως εν τοις προσταγµασιν µου πορευων-

ται και τα δικαιωµατα µου ϕυλασσωνται και

ποιωσιν αυτα και εσονται µοι εις λαον και εγω

εσοµαι αυτοις εις χεον

21. και εις την καρδιαν των ϐδελυγµατων αυ-

των και των ανοµιων αυτων ως η καρδια αυτων

επορευετο τας οδους αυτων εις κεφαλας αυτων

δεδωκα λεγει κυριος

22. και εξηραν τα ςερουβιν τας πτερυγας αυ-

των και οι τροςοι εςοµενοι αυτων και η δοξα

χεου ισραηλ επ αυτα υπερανω αυτων

23. και ανεβη η δοξα κυριου εκ µεσης της

πολεως και εστη επι του ορους ο ην απεναντι

της πολεως

24. και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε εις

γην ςαλδαιων εις την αιςµαλωσιαν εν ορασει εν

πνευµατι χεου και ανεβην απο της ορασεως ης

ειδον

25. και ελαλησα προς την αιςµαλωσιαν παν-

τας τους λογους του κυριου ους εδειξεν µοι
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12 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου εν µεσω των αδικιων αυτων

συ κατοικεις οι εςουσιν οφχαλµους του ϐλεπειν

και ου ϐλεπουσιν και ωτα εςουσιν του ακουειν

και ουκ ακουουσιν διοτι οικος παραπικραινων

εστιν

3. και συ υιε ανχρωπου ποιησον σεαυτω σκευη

αιςµαλωσιας ηµερας ενωπιον αυτων και αις-

µαλωτευχηση εκ του τοπου σου εις ετερον το-

πον ενωπιον αυτων οπως ιδωσιν διοτι οικος πα-

ϱαπικραινων εστιν
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4. και εξοισεις τα σκευη σου ως σκευη αις-

µαλωσιας ηµερας κατ οφχαλµους αυτων και

συ εξελευση εσπερας ως εκπορευεται αιςµαλω-

τος

5. ενωπιον αυτων διορυξον σεαυτω εις τον το-

ιςον και διεξελευση δι αυτου

6. ενωπιον αυτων επ ωµων αναληµφχηση και

κεκρυµµενος εξελευση το προσωπον σου συγ-

καλυψεις και ου µη ιδης την γην διοτι τερας

δεδωκα σε τω οικω ισραηλ

7. και εποιησα ουτως κατα παντα οσα ενετε-

ιλατο µοι και σκευη εξηνεγκα ως σκευη αις-

µαλωσιας ηµερας και εσπερας διωρυξα εµαυτω

τον τοιςον και κεκρυµµενος εξηλχον επ ωµων

ανεληµφχην ενωπιον αυτων

8. και εγενετο λογος κυριου προς µε το πρωι

λεγων

9. υιε ανχρωπου ουκ ειπαν προς σε ο οικος

του ισραηλ οικος ο παραπικραινων τι συ ποιεις

10. ειπον προς αυτους ταδε λεγει κυριος κυ-

ϱιος ο αρςων και ο αφηγουµενος εν ιερουσαληµ

και παντι οικω ισραηλ οι εισιν εν µεσω αυτων

11. ειπον οτι εγω τερατα ποιω εν µεσω αυτης

ον τροπον πεποιηκα ουτως εσται αυτοις εν µε-

τοικεσια και εν αιςµαλωσια πορευσονται

12. και ο αρςων εν µεσω αυτων επ ωµων

αρχησεται και κεκρυµµενος εξελευσεται δια

του τοιςου και διορυξει του εξελχειν αυτον δι

αυτου το προσωπον αυτου συγκαλυψει οπως µη

οραχη οφχαλµω και αυτος την γην ουκ οψεται

13. και εκπετασω το δικτυον µου επ αυτον και

συλληµφχησεται εν τη περιοςη µου και αξω αυ-

τον εις ϐαβυλωνα εις γην ςαλδαιων και αυτην

ουκ οψεται και εκει τελευτησει

14. και παντας τους κυκλω αυτου τους ϐοηχο-

υς αυτου και παντας τους αντιλαµβανοµενους

αυτου διασπερω εις παντα ανεµον και ϱοµφα-

ιαν εκκενωσω οπισω αυτων

15. και γνωσονται διοτι εγω κυριος εν τω δια-

σκορπισαι µε αυτους εν τοις εχνεσιν και δια-

σπερω αυτους εν ταις ςωραις

16. και υπολειψοµαι εξ αυτων ανδρας αριχµω

εκ ϱοµφαιας και εκ λιµου και εκ χανατου οπως

εκδιηγωνται πασας τας ανοµιας αυτων εν τοις

εχνεσιν ου εισηλχοσαν εκει και γνωσονται οτι

εγω κυριος

17. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

18. υιε ανχρωπου τον αρτον σου µετ οδυνης

ϕαγεσαι και το υδωρ σου µετα ϐασανου και

χλιψεως πιεσαι

19. και ερεις προς τον λαον της γης ταδε λε-

γει κυριος τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ επι της

γης του ισραηλ τους αρτους αυτων µετ ενδειας

ϕαγονται και το υδωρ αυτων µετα αφανισµου

πιονται οπως αφανισχη η γη συν πληρωµατι

αυτης εν ασεβεια γαρ παντες οι κατοικουντες

εν αυτη

20. και αι πολεις αυτων αι κατοικουµεναι

εξερηµωχησονται και η γη εις αφανισµον εσται

και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος

21. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

22. υιε ανχρωπου τις υµιν η παραβολη αυτη

επι της γης του ισραηλ λεγοντες µακραν αι ηµε-

ϱαι απολωλεν ορασις

23. δια τουτο ειπον προς αυτους ταδε λεγει

κυριος αποστρεψω την παραβολην ταυτην και

ουκετι µη ειπωσιν την παραβολην ταυτην οικος

του ισραηλ οτι λαλησεις προς αυτους ηγγικασιν

αι ηµεραι και λογος πασης ορασεως

24. οτι ουκ εσται ετι πασα ορασις ψευδης και

µαντευοµενος τα προς ςαριν εν µεσω των υιων

ισραηλ

25. διοτι εγω κυριος λαλησω τους λογους µου

λαλησω και ποιησω και ου µη µηκυνω ετι οτι

εν ταις ηµεραις υµων οικος ο παραπικραινων

λαλησω λογον και ποιησω λεγει κυριος

26. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

27. υιε ανχρωπου ιδου οικος ισραηλ ο παρα-

πικραινων λεγοντες λεγουσιν η ορασις ην ουτος

ορα εις ηµερας πολλας και εις καιρους µακρο-

υς ουτος προφητευει

28. δια τουτο ειπον προς αυτους ταδε λεγει

κυριος ου µη µηκυνωσιν ουκετι παντες οι λογοι

µου ους αν λαλησω λαλησω και ποιησω λεγει

κυριος

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
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13 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου προφητευσον επι τους προ-

ϕητας του ισραηλ και προφητευσεις και ερεις

προς αυτους ακουσατε λογον κυριου
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3. ταδε λεγει κυριος ουαι τοις προφητευουσιν

απο καρδιας αυτων και το καχολου µη ϐλεπο-

υσιν

4. οι προφηται σου ισραηλ ως αλωπεκες εν

ταις ερηµοις

5. ουκ εστησαν εν στερεωµατι και συνηγαγον

ποιµνια επι τον οικον του ισραηλ ουκ ανεστη-

σαν οι λεγοντες εν ηµερα κυριου

6. ϐλεποντες ψευδη µαντευοµενοι µαταια οι

λεγοντες λεγει κυριος και κυριος ουκ απεσταλ-

κεν αυτους και ηρξαντο του αναστησαι λογον

7. ους ορασιν ψευδη εωρακατε και µαντειας

µαταιας ειρηκατε

8. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ανχ ων οι

λογοι υµων ψευδεις και αι µαντειαι υµων µατα-

ιαι δια τουτο ιδου εγω εφ υµας λεγει κυριος

9. και εκτενω την ςειρα µου επι τους προφητας

τους ορωντας ψευδη και τους αποφχεγγοµενο-

υς µαταια εν παιδεια του λαου µου ουκ εσονται

ουδε εν γραφη οικου ισραηλ ου γραφησονται

και εις την γην του ισραηλ ουκ εισελευσονται

και γνωσονται διοτι εγω κυριος

10. ανχ ων τον λαον µου επλανησαν λεγον-

τες ειρηνη ειρηνη και ουκ ην ειρηνη και ουτος

οικοδοµει τοιςον και αυτοι αλειφουσιν αυτον ει

πεσειται

11. ειπον προς τους αλειφοντας πεσειται και

εσται υετος κατακλυζων και δωσω λιχους πε-

τροβολους εις τους ενδεσµους αυτων και πεσο-

υνται και πνευµα εξαιρον και ϱαγησεται

12. και ιδου πεπτωκεν ο τοιςος και ουκ ερο-

υσιν προς υµας που εστιν η αλοιφη υµων ην

ηλειψατε

13. δια τουτο ταδε λεγει κυριος και ϱηξω

πνοην εξαιρουσαν µετα χυµου και υετος κατα-

κλυζων εν οργη µου εσται και τους λιχους τους

πετροβολους εν χυµω επαξω εις συντελειαν

14. και κατασκαψω τον τοιςον ον ηλειψατε

και πεσειται και χησω αυτον επι την γην και

αποκαλυφχησεται τα χεµελια αυτου και πεσε-

ιται και συντελεσχησεσχε µετ ελεγςων και επι-

γνωσεσχε διοτι εγω κυριος

15. και συντελεσω τον χυµον µου επι τον το-

ιςον και επι τους αλειφοντας αυτον και πεσειται

και ειπα προς υµας ουκ εστιν ο τοιςος ουδε οι

αλειφοντες αυτον

16. προφηται του ισραηλ οι προφητευοντες

επι ιερουσαληµ και οι ορωντες αυτη ειρηνην

και ειρηνη ουκ εστιν λεγει κυριος

17. και συ υιε ανχρωπου στηρισον το προσω-

πον σου επι τας χυγατερας του λαου σου τας

προφητευουσας απο καρδιας αυτων και προ-

ϕητευσον επ αυτας

18. και ερεις ταδε λεγει κυριος ουαι ταις συρ-

ϱαπτουσαις προσκεφαλαια επι παντα αγκωνα

ςειρος και ποιουσαις επιβολαια επι πασαν κε-

ϕαλην πασης ηλικιας του διαστρεφειν ψυςας αι

ψυςαι διεστραφησαν του λαου µου και ψυςας

περιεποιουντο

19. και εβεβηλουν µε προς τον λαον µου ενε-

κεν δρακος κριχων και ενεκεν κλασµατων αρ-

του του αποκτειναι ψυςας ας ουκ εδει αποχα-

νειν και του περιποιησασχαι ψυςας ας ουκ εδει

Ϲησαι εν τω αποφχεγγεσχαι υµας λαω εισακο-

υοντι µαταια αποφχεγµατα

20. δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου

εγω επι τα προσκεφαλαια υµων εφ α υµε-

ις συστρεφετε εκει ψυςας και διαρρηξω αυτα

απο των ϐραςιονων υµων και εξαποστελω τας

ψυςας ας υµεις εκστρεφετε τας ψυςας αυτων

εις διασκορπισµον

21. και διαρρηξω τα επιβολαια υµων και ϱυ-

σοµαι τον λαον µου εκ ςειρος υµων και ουκετι

εσονται εν ςερσιν υµων εις συστροφην και επι-

γνωσεσχε διοτι εγω κυριος

22. ανχ ων διεστρεφετε καρδιαν δικαιου αδι-

κως και εγω ου διεστρεφον αυτον και του κα-

τισςυσαι ςειρας ανοµου το καχολου µη απο-

στρεψαι απο της οδου αυτου της πονηρας και

Ϲησαι αυτον

23. δια τουτο ψευδη ου µη ιδητε και µαντειας

ου µη µαντευσησχε ετι και ϱυσοµαι τον λαον

µου εκ ςειρος υµων και γνωσεσχε οτι εγω κυ-

ϱιος

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
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14 και ηλχον προς µε ανδρες εκ των πρεσ-

ϐυτερων του ισραηλ και εκαχισαν προ προσω-

που µου

2. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων
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3. υιε ανχρωπου οι ανδρες ουτοι εχεντο τα

διανοηµατα αυτων επι τας καρδιας αυτων και

την κολασιν των αδικιων αυτων εχηκαν προ

προσωπου αυτων ει αποκρινοµενος αποκριχω

αυτοις

4. δια τουτο λαλησον αυτοις και ερεις προς

αυτους ταδε λεγει κυριος ανχρωπος ανχρωπος

εκ του οικου ισραηλ ος αν χη τα διανοηµατα

αυτου επι την καρδιαν αυτου και την κολασιν

της αδικιας αυτου ταξη προ προσωπου αυτου

και ελχη προς τον προφητην εγω κυριος απο-

κριχησοµαι αυτω εν οις ενεςεται η διανοια αυ-

του

5. οπως πλαγιαση τον οικον του ισραηλ κατα

τας καρδιας αυτων τας απηλλοτριωµενας απ

εµου εν τοις ενχυµηµασιν αυτων

6. δια τουτο ειπον προς τον οικον του ισραηλ

ταδε λεγει κυριος κυριος επιστραφητε και απο-

στρεψατε απο των επιτηδευµατων υµων και απο

πασων των ασεβειων υµων και επιστρεψατε τα

προσωπα υµων

7. διοτι ανχρωπος ανχρωπος εκ του οικου

ισραηλ και εκ των προσηλυτων των προσηλυ-

τευοντων εν τω ισραηλ ος αν απαλλοτριωχη

απ εµου και χηται τα ενχυµηµατα αυτου επι την

καρδιαν αυτου και την κολασιν της αδικιας αυ-

του ταξη προ προσωπου αυτου και ελχη προς

τον προφητην του επερωτησαι αυτον εν εµοι εγω

κυριος αποκριχησοµαι αυτω εν ω ενεςεται εν

αυτω

8. και στηριω το προσωπον µου επι τον ανχρω-

πον εκεινον και χησοµαι αυτον εις ερηµον και

εις αφανισµον και εξαρω αυτον εκ µεσου του

λαου µου και επιγνωσεσχε οτι εγω κυριος

9. και ο προφητης εαν πλανηχη και λαληση

εγω κυριος πεπλανηκα τον προφητην εκεινον

και εκτενω την ςειρα µου επ αυτον και αφανιω

αυτον εκ µεσου του λαου µου ισραηλ

10. και ληµψονται την αδικιαν αυτων κατα το

αδικηµα του επερωτωντος και κατα το αδικηµα

οµοιως τω προφητη εσται

11. οπως µη πλαναται ετι ο οικος του ισραηλ

απ εµου και ινα µη µιαινωνται ετι εν πασιν τοις

παραπτωµασιν αυτων και εσονται µοι εις λαον

και εγω εσοµαι αυτοις εις χεον λεγει κυριος

12. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

13. υιε ανχρωπου γη εαν αµαρτη µοι του πα-

ϱαπεσειν παραπτωµα και εκτενω την ςειρα µου

επ αυτην και συντριψω αυτης στηριγµα αρτου

και εξαποστελω επ αυτην λιµον και εξαρω εξ

αυτης ανχρωπον και κτηνη

14. και εαν ωσιν οι τρεις ανδρες ουτοι εν µεσω

αυτης νωε και δανιηλ και ιωβ αυτοι εν τη δικα-

ιοσυνη αυτων σωχησονται λεγει κυριος

15. εαν και χηρια πονηρα επαγω επι την γην

και τιµωρησοµαι αυτην και εσται εις αφανισµον

και ουκ εσται ο διοδευων απο προσωπου των

χηριων

16. και οι τρεις ανδρες ουτοι εν µεσω αυτης

ωσι Ϲω εγω λεγει κυριος ει υιοι η χυγατερες

σωχησονται αλλ η αυτοι µονοι σωχησονται η

δε γη εσται εις ολεχρον

17. η και ϱοµφαιαν εαν επαγω επι την γην

εκεινην και ειπω ϱοµφαια διελχατω δια της γης

και εξαρω εξ αυτης ανχρωπον και κτηνος

18. και οι τρεις ανδρες ουτοι εν µεσω αυτης

Ϲω εγω λεγει κυριος ου µη ϱυσωνται υιους ουδε

χυγατερας αυτοι µονοι σωχησονται

19. η και χανατον επαποστειλω επι την γην

εκεινην και εκςεω τον χυµον µου επ αυτην εν

αιµατι του εξολεχρευσαι εξ αυτης ανχρωπον

και κτηνος

20. και νωε και δανιηλ και ιωβ εν µεσω αυτης

Ϲω εγω λεγει κυριος εαν υιοι η χυγατερες υπο-

λειφχωσιν αυτοι εν τη δικαιοσυνη αυτων ϱυ-

σονται τας ψυςας αυτων

21. ταδε λεγει κυριος εαν δε και τας τεσσα-

ϱας εκδικησεις µου τας πονηρας ϱοµφαιαν και

λιµον και χηρια πονηρα και χανατον εξαποστε-

ιλω επι ιερουσαληµ του εξολεχρευσαι εξ αυτης

ανχρωπον και κτηνος

22. και ιδου υπολελειµµενοι εν αυτη οι ανασε-

σωσµενοι αυτης οι εξαγουσιν εξ αυτης υιους και

χυγατερας ιδου αυτοι εκπορευονται προς υµας

και οψεσχε τας οδους αυτων και τα ενχυµη-

µατα αυτων και µεταµεληχησεσχε επι τα κακα

α επηγαγον επι ιερουσαληµ παντα τα κακα α

επηγαγον επ αυτην

23. και παρακαλεσουσιν υµας διοτι οψεσχε

τας οδους αυτων και τα ενχυµηµατα αυτων και

επιγνωσεσχε διοτι ου µατην πεποιηκα παντα

οσα εποιησα εν αυτη λεγει κυριος
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Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-ez15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

15 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. και συ υιε ανχρωπου τι αν γενοιτο το ξυλον

της αµπελου εκ παντων των ξυλων των κληµα-

των των οντων εν τοις ξυλοις του δρυµου

3. ει ληµψονται εξ αυτης ξυλον του ποιησαι

εις εργασιαν ει ληµψονται εξ αυτης πασσαλον

του κρεµασαι επ αυτον παν σκευος

4. παρεξ πυρι δεδοται εις αναλωσιν την κατ

ενιαυτον καχαρσιν απ αυτης αναλισκει το πυρ

και εκλειπει εις τελος µη ςρησιµον εσται εις

εργασιαν

5. ουδε ετι αυτου οντος ολοκληρου ουκ εσται

εις εργασιαν µη οτι εαν και πυρ αυτο αναλωση

εις τελος ει εσται ετι εις εργασιαν

6. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ον τροπον

το ξυλον της αµπελου εν τοις ξυλοις του δρυ-

µου ο δεδωκα αυτο τω πυρι εις αναλωσιν ουτως

δεδωκα τους κατοικουντας ιερουσαληµ

7. και δωσω το προσωπον µου επ αυτους εκ

του πυρος εξελευσονται και πυρ αυτους κατα-

ϕαγεται και επιγνωσονται οτι εγω κυριος εν τω

στηρισαι µε το προσωπον µου επ αυτους

8. και δωσω την γην εις αφανισµον ανχ ων

παρεπεσον παραπτωµατι λεγει κυριος

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-ez16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

16 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου διαµαρτυραι τη ιερουσαληµ

τας ανοµιας αυτης

3. και ερεις ταδε λεγει κυριος τη ιερουσαληµ

η ϱιζα σου και η γενεσις σου εκ γης ςανααν ο

πατηρ σου αµορραιος και η µητηρ σου ςετταια

4. και η γενεσις σου εν η ηµερα ετεςχης ουκ

εδησαν τους µαστους σου και εν υδατι ουκ ελο-

υσχης ουδε αλι ηλισχης και σπαργανοις ουκ

εσπαργανωχης

5. ουδε εφεισατο ο οφχαλµος µου επι σοι του

ποιησαι σοι εν εκ παντων τουτων του παχειν τι

επι σοι και απερριφης επι προσωπον του πεδιου

τη σκολιοτητι της ψυςης σου εν η ηµερα ετεςχης

6. και διηλχον επι σε και ειδον σε πεφυρµενην

εν τω αιµατι σου και ειπα σοι εκ του αιµατος σου

Ϲωη

7. πληχυνου καχως η ανατολη του αγρου δε-

δωκα σε και επληχυνχης και εµεγαλυνχης και

εισηλχες εις πολεις πολεων οι µαστοι σου ανω-

ϱχωχησαν και η χριξ σου ανετειλεν συ δε ησχα

γυµνη και ασςηµονουσα

8. και διηλχον δια σου και ειδον σε και ιδου

καιρος σου καιρος καταλυοντων και διεπετα-

σα τας πτερυγας µου επι σε και εκαλυψα την

ασςηµοσυνην σου και ωµοσα σοι και εισηλχον

εν διαχηκη µετα σου λεγει κυριος και εγενου

µοι

9. και ελουσα σε εν υδατι και απεπλυνα το

αιµα σου απο σου και εςρισα σε εν ελαιω

10. και ενεδυσα σε ποικιλα και υπεδησα σε

υακινχον και εζωσα σε ϐυσσω και περιεβαλον

σε τριςαπτω

11. και εκοσµησα σε κοσµω και περιεχηκα

ψελια περι τας ςειρας σου και καχεµα περι τον

τραςηλον σου

12. και εδωκα ενωτιον περι τον µυκτηρα σου

και τροςισκους επι τα ωτα σου και στεφανον

καυςησεως επι την κεφαλην σου

13. και εκοσµηχης ςρυσιω και αργυριω και

τα περιβολαια σου ϐυσσινα και τριςαπτα και

ποικιλα σεµιδαλιν και ελαιον και µελι εφαγες

και εγενου καλη σφοδρα

14. και εξηλχεν σου ονοµα εν τοις εχνεσιν

εν τω καλλει σου διοτι συντετελεσµενον ην εν

ευπρεπεια εν τη ωραιοτητι η εταξα επι σε λεγει

κυριος

15. και επεποιχεις εν τω καλλει σου και επορ-

νευσας επι τω ονοµατι σου και εξεςεας την πορ-

νειαν σου επι παντα παροδον ο ουκ εσται

16. και ελαβες εκ των ιµατιων σου και εποιη-

σας σεαυτη ειδωλα ϱαπτα και εξεπορνευσας επ

αυτα και ου µη εισελχης ουδε µη γενηται

17. και ελαβες τα σκευη της καυςησεως σου

εκ του ςρυσιου µου και εκ του αργυριου µου

εξ ων εδωκα σοι και εποιησας σεαυτη εικονας

αρσενικας και εξεπορνευσας εν αυταις

18. και ελαβες τον ιµατισµον τον ποικιλον σου

και περιεβαλες αυτα και το ελαιον µου και το

χυµιαµα µου εχηκας προ προσωπου αυτων
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19. και τους αρτους µου ους εδωκα σοι σε-

µιδαλιν και ελαιον και µελι εψωµισα σε και

εχηκας αυτα προ προσωπου αυτων εις οσµην

ευωδιας και εγενετο λεγει κυριος

20. και ελαβες τους υιους σου και τας χυγατε-

ϱας σου ας εγεννησας και εχυσας αυτα αυτοις

εις αναλωσιν ως µικρα εξεπορνευσας

21. και εσφαξας τα τεκνα σου και εδωκας αυ-

τα εν τω αποτροπιαζεσχαι σε εν αυτοις

22. τουτο παρα πασαν την πορνειαν σου και

ουκ εµνησχης τας ηµερας της νηπιοτητος σου

οτε ησχα γυµνη και ασςηµονουσα και πεφυρ-

µενη εν τω αιµατι σου εζησας

23. και εγενετο µετα πασας τας κακιας σου

λεγει κυριος

24. και ωκοδοµησας σεαυτη οικηµα πορνικον

και εποιησας σεαυτη εκχεµα εν παση πλατεια

25. και επ αρςης πασης οδου ωκοδοµησας τα

πορνεια σου και ελυµηνω το καλλος σου και

διηγαγες τα σκελη σου παντι παροδω και επλ-

ηχυνας την πορνειαν σου

26. και εξεπορνευσας επι τους υιους αιγυπτου

τους οµορουντας σοι τους µεγαλοσαρκους και

πολλαςως εξεπορνευσας του παροργισαι µε

27. εαν δε εκτεινω την ςειρα µου επι σε και

εξαρω τα νοµιµα σου και παραδωσω σε εις

ψυςας µισουντων σε χυγατερας αλλοφυλων

τας εκκλινουσας σε εκ της οδου σου ης ησε-

ϐησας

28. και εξεπορνευσας επι τας χυγατερας ασ-

σουρ και ουδ ουτως ενεπλησχης και εξεπορ-

νευσας και ουκ ενεπιπλω

29. και επληχυνας τας διαχηκας σου προς

γην ςαλδαιων και ουδε εν τουτοις ενεπλησχης

30. τι διαχω την χυγατερα σου λεγει κυριος

εν τω ποιησαι σε ταυτα παντα εργα γυναικος

πορνης και εξεπορνευσας τρισσως

31. εν ταις χυγατρασιν σου το πορνειον σου

ωκοδοµησας επι πασης αρςης οδου και την ϐα-

σιν σου εποιησας εν παση πλατεια και εγενου

ως πορνη συναγουσα µισχωµατα

32. η γυνη η µοιςωµενη οµοια σοι παρα του

ανδρος αυτης λαµβανουσα µισχωµατα

33. πασι τοις εκπορνευσασιν αυτην προσεδι-

δου µισχωµατα και συ δεδωκας µισχωµατα πα-

σι τοις ερασταις σου και εφορτιζες αυτους του

ερςεσχαι προς σε κυκλοχεν εν τη πορνεια σου

34. και εγενετο εν σοι διεστραµµενον παρα

τας γυναικας εν τη πορνεια σου και µετα σου

πεπορνευκασιν εν τω προσδιδοναι σε µισχωµα-

τα και σοι µισχωµατα ουκ εδοχη και εγενετο εν

σοι διεστραµµενα

35. δια τουτο πορνη ακουε λογον κυριου

36. ταδε λεγει κυριος ανχ ων εξεςεας τον ςαλ-

κον σου και αποκαλυφχησεται η αισςυνη σου

εν τη πορνεια σου προς τους εραστας σου και εις

παντα τα ενχυµηµατα των ανοµιων σου και εν

τοις αιµασιν των τεκνων σου ων εδωκας αυτοις

37. δια τουτο ιδου εγω επι σε συναγω παντας

τους εραστας σου εν οις επεµιγης εν αυτοις και

παντας ους ηγαπησας συν πασιν οις εµισεις και

συναξω αυτους επι σε κυκλοχεν και αποκα-

λυψω τας κακιας σου προς αυτους και οψονται

πασαν την αισςυνην σου

38. και εκδικησω σε εκδικησει µοιςαλιδος και

εκςεουσης αιµα και χησω σε εν αιµατι χυµου

και Ϲηλου

39. και παραδωσω σε εις ςειρας αυτων και κα-

τασκαψουσιν το πορνειον σου και καχελουσιν

την ϐασιν σου και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον

σου και ληµψονται τα σκευη της καυςησεως

σου και αφησουσιν σε γυµνην και ασςηµονο-

υσαν

40. και αξουσιν επι σε οςλους και λιχοβολη-

σουσιν σε εν λιχοις και κατασφαξουσιν σε εν

τοις ξιφεσιν αυτων

41. και εµπρησουσιν τους οικους σου πυρι και

ποιησουσιν εν σοι εκδικησεις ενωπιον γυναικων

πολλων και αποστρεψω σε εκ της πορνειας σου

και µισχωµατα ου µη δως ουκετι

42. και επαφησω τον χυµον µου επι σε και

εξαρχησεται ο Ϲηλος µου εκ σου και αναπαυ-

σοµαι και ου µη µεριµνησω ουκετι

43. ανχ ων ουκ εµνησχης την ηµεραν της

νηπιοτητος σου και ελυπεις µε εν πασι τουτο-

ις και εγω ιδου τας οδους σου εις κεφαλην σου

δεδωκα λεγει κυριος και ουτως εποιησας την

ασεβειαν επι πασαις ταις ανοµιαις σου

44. ταυτα εστιν παντα οσα ειπαν κατα σου εν

παραβολη λεγοντες καχως η µητηρ και η χυ-

γατηρ

45. χυγατηρ της µητρος σου συ ει η απωσα-

µενη τον ανδρα αυτης και τα τεκνα αυτης και
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αδελφη των αδελφων σου των απωσαµενων το-

υς ανδρας αυτων και τα τεκνα αυτων η µητηρ

υµων ςετταια και ο πατηρ υµων αµορραιος

46. η αδελφη υµων η πρεσβυτερα σαµαρεια

αυτη και αι χυγατερες αυτης η κατοικουσα εξ

ευωνυµων σου και η αδελφη σου η νεωτερα

σου η κατοικουσα εκ δεξιων σου σοδοµα και αι

χυγατερες αυτης

47. και ουδ ως εν ταις οδοις αυτων επορευχης

ουδε κατα τας ανοµιας αυτων εποιησας παρα

µικρον και υπερκεισαι αυτας εν πασαις ταις

οδοις σου

48. Ϲω εγω λεγει κυριος ει πεποιηκεν σοδοµα

η αδελφη σου αυτη και αι χυγατερες αυτης ον

τροπον εποιησας συ και αι χυγατερες σου

49. πλην τουτο το ανοµηµα σοδοµων της

αδελφης σου υπερηφανια εν πλησµονη αρτων

και εν ευχηνια οινου εσπαταλων αυτη και αι

χυγατερες αυτης τουτο υπηρςεν αυτη και ταις

χυγατρασιν αυτης και ςειρα πτωςου και πενη-

τος ουκ αντελαµβανοντο

50. και εµεγαλαυςουν και εποιησαν ανοµηµα-

τα ενωπιον µου και εξηρα αυτας καχως ειδον

51. και σαµαρεια κατα τας ηµισεις των αµαρ-

τιων σου ους ηµαρτεν και επληχυνας τας ανο-

µιας σου υπερ αυτας και εδικαιωσας τας αδελ-

ϕας σου εν πασαις ταις ανοµιαις σου αις εποιη-

σας

52. και συ κοµισαι ϐασανον σου εν η εφχε-

ιρας τας αδελφας σου εν ταις αµαρτιαις σου

αις ηνοµησας υπερ αυτας και εδικαιωσας αυ-

τας υπερ σεαυτην και συ αισςυνχητι και λαβε

την ατιµιαν σου εν τω δικαιωσαι σε τας αδελφας

σου

53. και αποστρεψω τας αποστροφας αυτων

την αποστροφην σοδοµων και των χυγατερων

αυτης και αποστρεψω την αποστροφην σαµα-

ϱειας και των χυγατερων αυτης και αποστρεψω

την αποστροφην σου εν µεσω αυτων

54. οπως κοµιση την ϐασανον σου και ατιµ-

ωχηση εκ παντων ων εποιησας εν τω σε παρορ-

γισαι µε

55. και η αδελφη σου σοδοµα και αι χυγα-

τερες αυτης αποκατασταχησονται καχως ησαν

απ αρςης και σαµαρεια και αι χυγατερες αυτης

αποκατασταχησονται καχως ησαν απ αρςης

και συ και αι χυγατερες σου αποκατασταχη-

σεσχε καχως απ αρςης ητε

56. και ει µη ην σοδοµα η αδελφη σου εις

ακοην εν τω στοµατι σου εν ταις ηµεραις υπερη-

ϕανιας σου

57. προ του αποκαλυφχηναι τας κακιας σου

ον τροπον νυν ονειδος ει χυγατερων συριας

και παντων των κυκλω αυτης χυγατερων αλ-

λοφυλων των περιεςουσων σε κυκλω

58. τας ασεβειας σου και τας ανοµιας σου συ

κεκοµισαι αυτας λεγει κυριος

59. ταδε λεγει κυριος και ποιησω εν σοι καχως

εποιησας ως ητιµωσας ταυτα του παραβηναι την

διαχηκην µου

60. και µνησχησοµαι εγω της διαχηκης µου

της µετα σου εν ηµεραις νηπιοτητος σου και

αναστησω σοι διαχηκην αιωνιον

61. και µνησχηση την οδον σου και εξατιµ-

ωχηση εν τω αναλαβειν σε τας αδελφας σου

τας πρεσβυτερας σου συν ταις νεωτεραις σου

και δωσω αυτας σοι εις οικοδοµην και ουκ εκ

διαχηκης σου

62. και αναστησω εγω την διαχηκην µου µετα

σου και επιγνωση οτι εγω κυριος

63. οπως µνησχης και αισςυνχης και µη η σοι

ετι ανοιξαι το στοµα σου απο προσωπου της ατι-

µιας σου εν τω εξιλασκεσχαι µε σοι κατα παντα

οσα εποιησας λεγει κυριος

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-ez17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

17 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου διηγησαι διηγηµα και ειπον

παραβολην προς τον οικον του ισραηλ

3. και ερεις ταδε λεγει κυριος ο αετος ο µεγας

ο µεγαλοπτερυγος ο µακρος τη εκτασει πληρης

ονυςων ος εςει το ηγηµα εισελχειν εις τον λιβα-

νον και ελαβε τα επιλεκτα της κεδρου

4. τα ακρα της απαλοτητος απεκνισεν και

ηνεγκεν αυτα εις γην ςανααν εις πολιν τετε-

ιςισµενην εχετο αυτα

5. και ελαβεν απο του σπερµατος της γης

και εδωκεν αυτο εις το πεδιον ϕυτον εφ υδατι

πολλω επιβλεποµενον εταξεν αυτο
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6. και ανετειλεν και εγενετο εις αµπελον

ασχενουσαν και µικραν τω µεγεχει του επιφα-

ινεσχαι αυτην τα κληµατα αυτης επ αυτην και

αι ϱιζαι αυτης υποκατω αυτης ησαν και εγενετο

εις αµπελον και εποιησεν απωρυγας και εξετε-

ινεν την αναδενδραδα αυτης

7. και εγενετο αετος ετερος µεγας µεγαλοπτε-

ϱυγος πολυς ονυξιν και ιδου η αµπελος αυτη

περιπεπλεγµενη προς αυτον και αι ϱιζαι αυτης

προς αυτον και τα κληµατα αυτης εξαπεστειλεν

αυτω του ποτισαι αυτην συν τω ϐωλω της ϕυτε-

ιας αυτης

8. εις πεδιον καλον εφ υδατι πολλω αυτη πια-

ινεται του ποιειν ϐλαστους και ϕερειν καρπον

του ειναι εις αµπελον µεγαλην

9. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ει κατευ-

χυνει ουςι αι ϱιζαι της απαλοτητος αυτης και

ο καρπος σαπησεται και ξηρανχησεται παντα

τα προανατελλοντα αυτης και ουκ εν ϐραςιονι

µεγαλω ουδ εν λαω πολλω του εκσπασαι αυτην

εκ ϱιζων αυτης

10. και ιδου πιαινεται µη κατευχυνει ους αµα

τω αψασχαι αυτης ανεµον τον καυσωνα ξηρα-

νχησεται ξηρασια συν τω ϐωλω ανατολης αυ-

της ξηρανχησεται

11. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

12. υιε ανχρωπου ειπον δη προς τον οικον

τον παραπικραινοντα ουκ επιστασχε τι ην ταυ-

τα ειπον οταν ελχη ϐασιλευς ϐαβυλωνος επι

ιερουσαληµ και ληµψεται τον ϐασιλεα αυτης

και τους αρςοντας αυτης και αξει αυτους προς

εαυτον εις ϐαβυλωνα

13. και ληµψεται εκ του σπερµατος της ϐασι-

λειας και διαχησεται προς αυτον διαχηκην και

εισαξει αυτον εν αρα και τους ηγουµενους της

γης ληµψεται

14. του γενεσχαι εις ϐασιλειαν ασχενη το κα-

χολου µη επαιρεσχαι του ϕυλασσειν την δια-

χηκην αυτου και ιστανειν αυτην

15. και αποστησεται απ αυτου του εξαποστελ-

λειν αγγελους εαυτου εις αιγυπτον του δουναι

αυτω ιππους και λαον πολυν ει κατευχυνει ει

διασωχησεται ο ποιων εναντια και παραβαινων

διαχηκην ει σωχησεται

16. Ϲω εγω λεγει κυριος εαν µη εν ω τοπω ο

ϐασιλευς ο ϐασιλευσας αυτον ος ητιµωσεν την

αραν µου και ος παρεβη την διαχηκην µου µετ

αυτου εν µεσω ϐαβυλωνος τελευτησει

17. και ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδ εν οςλω

πολλω ποιησει προς αυτον ϕαραω πολεµον

εν ςαρακοβολια και εν οικοδοµη ϐελοστασεων

του εξαραι ψυςας

18. και ητιµωσεν ορκωµοσιαν του παραβηναι

διαχηκην και ιδου δεδωκεν την ςειρα αυτου και

παντα ταυτα εποιησεν αυτω µη σωχησεται

19. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος Ϲω εγω

εαν µη την διαχηκην µου ην παρεβη και την

ορκωµοσιαν µου ην ητιµωσεν και δωσω αυτα

εις κεφαλην αυτου

20. και εκπετασω επ αυτον το δικτυον µου και

αλωσεται εν τη περιοςη αυτου

21. εν παση παραταξει αυτου εν ϱοµφαια πε-

σουνται και τους καταλοιπους εις παντα ανεµον

διασπερω και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος λε-

λαληκα

22. διοτι ταδε λεγει κυριος και ληµψοµαι εγω

εκ των επιλεκτων της κεδρου εκ κορυφης καρ-

διας αυτων αποκνιω και καταφυτευσω εγω επ

ορος υψηλον και κρεµασω αυτον

23. εν ορει µετεωρω του ισραηλ και καταφυ-

τευσω και εξοισει ϐλαστον και ποιησει καρπον

και εσται εις κεδρον µεγαλην και αναπαυσεται

υποκατω αυτου παν χηριον και παν πετεινον

υπο την σκιαν αυτου αναπαυσεται τα κληµατα

αυτου αποκατασταχησεται

24. και γνωσονται παντα τα ξυλα του πεδιου

διοτι εγω κυριος ο ταπεινων ξυλον υψηλον και

υψων ξυλον ταπεινον και ξηραινων ξυλον ςλω-

ϱον και αναχαλλων ξυλον ξηρον εγω κυριος

λελαληκα και ποιησω

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-ez18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

18 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου τι υµιν η παραβολη αυτη εν

τοις υιοις ισραηλ λεγοντες οι πατερες εφαγον

οµφακα και οι οδοντες των τεκνων εγοµφιασαν

3. Ϲω εγω λεγει κυριος εαν γενηται ετι λεγο-

µενη η παραβολη αυτη εν τω ισραηλ

4. οτι πασαι αι ψυςαι εµαι εισιν ον τροπον η

ψυςη του πατρος ουτως και η ψυςη του υιου
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εµαι εισιν η ψυςη η αµαρτανουσα αυτη αποχα-

νειται

5. ο δε ανχρωπος ος εσται δικαιος ο ποιων

κριµα και δικαιοσυνην

6. επι των ορεων ου ϕαγεται και τους οφχαλ-

µους αυτου ου µη επαρη προς τα ενχυµηµατα

οικου ισραηλ και την γυναικα του πλησιον αυ-

του ου µη µιανη και προς γυναικα εν αφεδρω

ουσαν ου προσεγγιει

7. και ανχρωπον ου µη καταδυναστευση ενε-

ςυρασµον οφειλοντος αποδωσει και αρπαγµα

ους αρπαται τον αρτον αυτου τω πεινωντι δωσει

και γυµνον περιβαλει

8. και το αργυριον αυτου επι τοκω ου δωσει και

πλεονασµον ου ληµψεται και εξ αδικιας απο-

στρεψει την ςειρα αυτου κριµα δικαιον ποιησει

ανα µεσον ανδρος και ανα µεσον του πλησιον

αυτου

9. και τοις προσταγµασιν µου πεπορευται και

τα δικαιωµατα µου πεφυλακται του ποιησαι αυ-

τα δικαιος ουτος εστιν Ϲωη Ϲησεται λεγει κυριος

10. και εαν γεννηση υιον λοιµον εκςεοντα

αιµα και ποιουντα αµαρτηµατα

11. εν τη οδω του πατρος αυτου του δικαιου

ουκ επορευχη αλλα και επι των ορεων εφαγεν

και την γυναικα του πλησιον αυτου εµιανεν

12. και πτωςον και πενητα κατεδυναστευσεν

και αρπαγµα ηρπασεν και ενεςυρασµον ουκ

απεδωκεν και εις τα ειδωλα εχετο τους οφχαλ-

µους αυτου ανοµιαν πεποιηκεν

13. µετα τοκου εδωκε και πλεονασµον ελαβεν

ουτος Ϲωη ου Ϲησεται πασας τας ανοµιας ταυτας

εποιησεν χανατω χανατωχησεται το αιµα αυτου

επ αυτον εσται

14. εαν δε γεννηση υιον και ιδη πασας τας

αµαρτιας του πατρος αυτου ας εποιησεν και ϕο-

ϐηχη και µη ποιηση κατα ταυτας

15. επι των ορεων ου ϐεβρωκεν και τους

οφχαλµους αυτου ουκ εχετο εις τα ενχυµηµα-

τα οικου ισραηλ και την γυναικα του πλησιον

αυτου ουκ εµιανεν

16. και ανχρωπον ου κατεδυναστευσεν και

ενεςυρασµον ουκ ενεςυρασεν και αρπαγµα ους

ηρπασεν τον αρτον αυτου τω πεινωντι εδωκεν

και γυµνον περιεβαλεν

17. και απ αδικιας απεστρεψε την ςειρα αυ-

του τοκον ουδε πλεονασµον ουκ ελαβεν δικα-

ιοσυνην εποιησεν και εν τοις προσταγµασιν µου

επορευχη ου τελευτησει εν αδικιαις πατρος αυ-

του Ϲωη Ϲησεται

18. ο δε πατηρ αυτου εαν χλιψει χλιψη και

αρπαση αρπαγµα εναντια εποιησεν εν µεσω του

λαου µου και αποχανειται εν τη αδικια αυτου

19. και ερειτε τι οτι ουκ ελαβεν την αδικιαν

ο υιος του πατρος αυτου οτι ο υιος δικαιοσυνην

και ελεος εποιησεν παντα τα νοµιµα µου συνε-

τηρησεν και εποιησεν αυτα Ϲωη Ϲησεται

20. η δε ψυςη η αµαρτανουσα αποχανειται

ο δε υιος ου ληµψεται την αδικιαν του πατρος

αυτου ουδε ο πατηρ ληµψεται την αδικιαν του

υιου αυτου δικαιοσυνη δικαιου επ αυτον εσται

και ανοµια ανοµου επ αυτον εσται

21. και ο ανοµος εαν αποστρεψη εκ πασων

των ανοµιων αυτου ων εποιησεν και ϕυλαξηται

πασας τας εντολας µου και ποιηση δικαιοσυνην

και ελεος Ϲωη Ϲησεται ου µη αποχανη

22. παντα τα παραπτωµατα αυτου οσα εποιη-

σεν ου µνησχησεται εν τη δικαιοσυνη αυτου η

εποιησεν Ϲησεται

23. µη χελησει χελησω τον χανατον του ανο-

µου λεγει κυριος ως το αποστρεψαι αυτον εκ

της οδου της πονηρας και Ϲην αυτον

24. εν δε τω αποστρεψαι δικαιον εκ της δι-

καιοσυνης αυτου και ποιηση αδικιαν κατα πα-

σας τας ανοµιας ας εποιησεν ο ανοµος πασαι αι

δικαιοσυναι αυτου ας εποιησεν ου µη µνησχω-

σιν εν τω παραπτωµατι αυτου ω παρεπεσεν και

εν ταις αµαρτιαις αυτου αις ηµαρτεν εν αυταις

αποχανειται

25. και ειπατε ου κατευχυνει η οδος κυριου

ακουσατε δη πας οικος ισραηλ µη η οδος µου

ου κατευχυνει ουςι η οδος υµων ου κατευχυνει

26. εν τω αποστρεψαι τον δικαιον εκ της δικα-

ιοσυνης αυτου και ποιηση παραπτωµα και απο-

χανη εν τω παραπτωµατι ω εποιησεν εν αυτω

αποχανειται

27. και εν τω αποστρεψαι ανοµον απο της ανο-

µιας αυτου ης εποιησεν και ποιηση κριµα και

δικαιοσυνην ουτος την ψυςην αυτου εφυλαξεν

28. και απεστρεψεν εκ πασων των ασεβειων

αυτου ων εποιησεν Ϲωη Ϲησεται ου µη αποχανη
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29. και λεγουσιν ο οικος του ισραηλ ου κατο-

ϱχοι η οδος κυριου µη η οδος µου ου κατορχοι

οικος ισραηλ ουςι η οδος υµων ου κατορχοι

30. εκαστον κατα την οδον αυτου κρινω υµας

οικος ισραηλ λεγει κυριος επιστραφητε και

αποστρεψατε εκ πασων των ασεβειων υµων και

ουκ εσονται υµιν εις κολασιν αδικιας

31. απορριψατε απο εαυτων πασας τας ασε-

ϐειας υµων ας ησεβησατε εις εµε και ποιησατε

εαυτοις καρδιαν καινην και πνευµα καινον και

ινα τι αποχνησκετε οικος ισραηλ

32. διοτι ου χελω τον χανατον του αποχνη-

σκοντος λεγει κυριος

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-ez19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

19 και συ λαβε χρηνον επι τον αρςοντα του

ισραηλ

2. και ερεις τι η µητηρ σου σκυµνος εν µεσω

λεοντων εγενηχη εν µεσω λεοντων επληχυνεν

σκυµνους αυτης

3. και απεπηδησεν εις των σκυµνων αυτης

λεων εγενετο και εµαχεν του αρπαζειν αρπαγ-

µατα ανχρωπους εφαγεν

4. και ηκουσαν κατ αυτου εχνη εν τη δια-

ϕχορα αυτων συνεληµφχη και ηγαγον αυτον

εν κηµω εις γην αιγυπτου

5. και ειδεν οτι απωσται απ αυτης και απωλετο

η υποστασις αυτης και ελαβεν αλλον εκ των

σκυµνων αυτης λεοντα εταξεν αυτον

6. και ανεστρεφετο εν µεσω λεοντων λεων

εγενετο και εµαχεν αρπαζειν αρπαγµατα

ανχρωπους εφαγεν

7. και ενεµετο τω χρασει αυτου και τας πολε-

ις αυτων εξηρηµωσεν και ηφανισεν γην και το

πληρωµα αυτης απο ϕωνης ωρυµατος αυτου

8. και εδωκαν επ αυτον εχνη εκ ςωρων κυ-

κλοχεν και εξεπετασαν επ αυτον δικτυα αυτων

εν διαφχορα αυτων συνεληµφχη

9. και εχεντο αυτον εν κηµω και εν γαλεαγρα

ηλχεν προς ϐασιλεα ϐαβυλωνος και εισηγαγεν

αυτον εις ϕυλακην οπως µη ακουσχη η ϕωνη

αυτου επι τα ορη του ισραηλ

10. η µητηρ σου ως αµπελος ως ανχος εν ϱοα

εν υδατι πεφυτευµενη ο καρπος αυτης και ο

ϐλαστος αυτης εγενετο εξ υδατος πολλου

11. και εγενετο αυτη ϱαβδος ισςυος επι ϕυλην

ηγουµενων και υψωχη τω µεγεχει αυτης εν

µεσω στελεςων και ειδεν το µεγεχος αυτης εν

πληχει κληµατων αυτης

12. και κατεκλασχη εν χυµω επι γην ερριφη

και ανεµος ο καυσων εξηρανεν τα εκλεκτα αυ-

της εξεδικηχη και εξηρανχη η ϱαβδος ισςυος

αυτης πυρ ανηλωσεν αυτην

13. και νυν πεφυτευκαν αυτην εν τη ερηµω εν

γη ανυδρω

14. και εξηλχεν πυρ εκ ϱαβδου εκλεκτων αυ-

της και κατεφαγεν αυτην και ουκ ην εν αυτη

ϱαβδος ισςυος ϕυλη εις παραβολην χρηνου εσ-

τιν και εσται εις χρηνον

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-ez20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

20 και εγενετο εν τω ετει τω εβδοµω εν τω

πεµπτω µηνι δεκατη του µηνος ηλχον ανδρες

εκ των πρεσβυτερων οικου ισραηλ επερωτησαι

τον κυριον και εκαχισαν προ προσωπου µου

2. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

3. υιε ανχρωπου λαλησον προς τους πρεσβυ-

τερους του ισραηλ και ερεις προς αυτους ταδε

λεγει κυριος ει επερωτησαι µε υµεις ερςεσχε Ϲω

εγω ει αποκριχησοµαι υµιν λεγει κυριος

4. ει εκδικησω αυτους εκδικησει υιε ανχρω-

που τας ανοµιας των πατερων αυτων διαµαρτυ-

ϱαι αυτοις

5. και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος αφ

ης ηµερας ηρετισα τον οικον ισραηλ και εγνω-

ϱισχην τω σπερµατι οικου ιακωβ και εγνωσχην

αυτοις εν γη αιγυπτου και αντελαβοµην τη ςειρι

µου αυτων λεγων εγω κυριος ο χεος υµων

6. εν εκεινη τη ηµερα αντελαβοµην τη ςειρι

µου αυτων του εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπ-

του εις την γην ην ητοιµασα αυτοις γην ϱεουσαν

γαλα και µελι κηριον εστιν παρα πασαν την γην

7. και ειπα προς αυτους εκαστος τα ϐδελυγ-

µατα των οφχαλµων αυτου απορριψατω και εν

τοις επιτηδευµασιν αιγυπτου µη µιαινεσχε εγω

κυριος ο χεος υµων

8. και απεστησαν απ εµου και ουκ ηχελησαν

εισακουσαι µου τα ϐδελυγµατα των οφχαλµων

αυτων ουκ απερριψαν και τα επιτηδευµατα
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αιγυπτου ουκ εγκατελιπον και ειπα του εκςεαι

τον χυµον µου επ αυτους του συντελεσαι την

οργην µου εν αυτοις εν µεσω γης αιγυπτου

9. και εποιησα οπως το ονοµα µου το παρα-

παν µη ϐεβηλωχη ενωπιον των εχνων ων αυτοι

εισιν εν µεσω αυτων εν οις εγνωσχην προς αυ-

τους ενωπιον αυτων του εξαγαγειν αυτους εκ

γης αιγυπτου

10. και εξηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου και

ηγαγον αυτους εις την ερηµον

11. και εδωκα αυτοις τα προσταγµατα µου και

τα δικαιωµατα µου εγνωρισα αυτοις οσα ποιησει

αυτα ανχρωπος και Ϲησεται εν αυτοις

12. και τα σαββατα µου εδωκα αυτοις του

ειναι εις σηµειον ανα µεσον εµου και ανα µε-

σον αυτων του γνωναι αυτους διοτι εγω κυριος

ο αγιαζων αυτους

13. και ειπα προς τον οικον του ισραηλ εν

τη ερηµω εν τοις προσταγµασιν µου πορευεσχε

και ουκ επορευχησαν και τα δικαιωµατα µου

απωσαντο α ποιησει αυτα ανχρωπος και Ϲησε-

ται εν αυτοις και τα σαββατα µου εβεβηλωσαν

σφοδρα και ειπα του εκςεαι τον χυµον µου επ

αυτους εν τη ερηµω του εξαναλωσαι αυτους

14. και εποιησα οπως το ονοµα µου το παρα-

παν µη ϐεβηλωχη ενωπιον των εχνων ων εξη-

γαγον αυτους κατ οφχαλµους αυτων

15. και εγω εξηρα την ςειρα µου επ αυτους εν

τη ερηµω το παραπαν του µη εισαγαγειν αυτους

εις την γην ην εδωκα αυτοις γην ϱεουσαν γαλα

και µελι κηριον εστιν παρα πασαν την γην

16. ανχ ων τα δικαιωµατα µου απωσαντο και

εν τοις προσταγµασιν µου ουκ επορευχησαν

εν αυτοις και τα σαββατα µου εβεβηλουν και

οπισω των ενχυµηµατων των καρδιων αυτων

επορευοντο

17. και εφεισατο ο οφχαλµος µου επ αυτους

του εξαλειψαι αυτους και ουκ εποιησα αυτους

εις συντελειαν εν τη ερηµω

18. και ειπα προς τα τεκνα αυτων εν τη ερηµω

εν τοις νοµιµοις των πατερων υµων µη πορευ-

εσχε και τα δικαιωµατα αυτων µη ϕυλασσεσχε

και εν τοις επιτηδευµασιν αυτων µη συναναµισ-

γεσχε και µη µιαινεσχε

19. εγω κυριος ο χεος υµων εν τοις προσταγ-

µασιν µου πορευεσχε και τα δικαιωµατα µου

ϕυλασσεσχε και ποιειτε αυτα

20. και τα σαββατα µου αγιαζετε και εστω εις

σηµειον ανα µεσον εµου και υµων του γινωσκε-

ιν διοτι εγω κυριος ο χεος υµων

21. και παρεπικραναν µε και τα τεκνα αυτων

εν τοις προσταγµασιν µου ουκ επορευχησαν και

τα δικαιωµατα µου ουκ εφυλαξαντο του ποιειν

αυτα α ποιησει ανχρωπος και Ϲησεται εν αυτοις

και τα σαββατα µου εβεβηλουν και ειπα του

εκςεαι τον χυµον µου επ αυτους εν τη ερηµω

του συντελεσαι την οργην µου επ αυτους

22. και εποιησα οπως το ονοµα µου το παρα-

παν µη ϐεβηλωχη ενωπιον των εχνων ων εξη-

γαγον αυτους κατ οφχαλµους αυτων

23. και εξηρα την ςειρα µου επ αυτους εν τη

ερηµω του διασκορπισαι αυτους εν τοις εχνεσιν

και διασπειραι αυτους εν ταις ςωραις

24. ανχ ων τα δικαιωµατα µου ουκ εποιησαν

και τα προσταγµατα µου απωσαντο και τα σαβ-

ϐατα µου εβεβηλουν και οπισω των ενχυµη-

µατων των πατερων αυτων ησαν οι οφχαλµοι

αυτων

25. και εγω εδωκα αυτοις προσταγµατα ου κα-

λα και δικαιωµατα εν οις ου Ϲησονται εν αυτοις

26. και µιανω αυτους εν τοις δοµασιν αυτων

εν τω διαπορευεσχαι µε παν διανοιγον µητραν

οπως αφανισω αυτους

27. δια τουτο λαλησον προς τον οικον του

ισραηλ υιε ανχρωπου και ερεις προς αυτους

ταδε λεγει κυριος εως τουτου παρωργισαν µε οι

πατερες υµων εν τοις παραπτωµασιν αυτων εν

οις παρεπεσον εις εµε

28. και εισηγαγον αυτους εις την γην ην ηρα

την ςειρα µου του δουναι αυτοις και ειδον παν

ϐουνον υψηλον και παν ξυλον κατασκιον και

εχυσαν εκει τοις χεοις αυτων και εταξαν εκει

οσµην ευωδιας και εσπεισαν εκει σπονδας αυ-

των

29. και ειπον προς αυτους τι εστιν αβαµα

οτι υµεις εισπορευεσχε εκει και επεκαλεσαν το

ονοµα αυτου αβαµα εως της σηµερον ηµερας

30. δια τουτο ειπον προς τον οικον του ισραηλ

ταδε λεγει κυριος ει εν ταις ανοµιαις των πα-

τερων υµων υµεις µιαινεσχε και οπισω των ϐδε-

λυγµατων αυτων υµεις εκπορνευετε

31. και εν ταις απαρςαις των δοµατων υµων

εν τοις αφορισµοις υµεις µιαινεσχε εν πασιν το-

ις ενχυµηµασιν υµων εως της σηµερον ηµερας
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και εγω αποκριχω υµιν οικος του ισραηλ Ϲω

εγω λεγει κυριος ει αποκριχησοµαι υµιν και ει

αναβησεται επι το πνευµα υµων τουτο

32. και ουκ εσται ον τροπον υµεις λεγετε εσο-

µεχα ως τα εχνη και ως αι ϕυλαι της γης του

λατρευειν ξυλοις και λιχοις

33. δια τουτο Ϲω εγω λεγει κυριος εν ςειρι

κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω και εν χυµω

κεςυµενω ϐασιλευσω εφ υµας

34. και εξαξω υµας εκ των λαων και εισδεξο-

µαι υµας εκ των ςωρων ου διεσκορπισχητε εν

αυταις εν ςειρι κραταια και εν ϐραςιονι υψηλω

και εν χυµω κεςυµενω

35. και αξω υµας εις την ερηµον των λαων και

διακριχησοµαι προς υµας εκει προσωπον κατα

προσωπον

36. ον τροπον διεκριχην προς τους πατερας

υµων εν τη ερηµω γης αιγυπτου ουτως κρινω

υµας λεγει κυριος

37. και διαξω υµας υπο την ϱαβδον µου και

εισαξω υµας εν αριχµω

38. και εκλεξω εξ υµων τους ασεβεις και το-

υς αφεστηκοτας διοτι εκ της παροικεσιας αυ-

των εξαξω αυτους και εις την γην του ισραηλ

ουκ εισελευσονται και επιγνωσεσχε διοτι εγω

κυριος

39. και υµεις οικος ισραηλ ταδε λεγει κυριος

κυριος εκαστος τα επιτηδευµατα αυτου εξαρατε

και µετα ταυτα ει µη υµεις εισακουετε µου και

το ονοµα µου το αγιον ου ϐεβηλωσετε ουκετι

εν τοις δωροις υµων και εν τοις επιτηδευµασιν

υµων

40. διοτι επι του ορους του αγιου µου επ ορους

υψηλου λεγει κυριος κυριος εκει δουλευσουσιν

µοι πας οικος ισραηλ εις τελος και εκει προσδε-

ξοµαι και εκει επισκεψοµαι τας απαρςας υµων

και τας απαρςας των αφορισµων υµων εν πασιν

τοις αγιασµασιν υµων

41. εν οσµη ευωδιας προσδεξοµαι υµας εν τω

εξαγαγειν µε υµας εκ των λαων και εισδεςεσχαι

υµας εκ των ςωρων εν αις διεσκορπισχητε εν

αυταις και αγιασχησοµαι εν υµιν κατ οφχαλ-

µους των λαων

42. και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος εν τω

εισαγαγειν µε υµας εις την γην του ισραηλ εις

την γην εις ην ηρα την ςειρα µου του δουναι

αυτην τοις πατρασιν υµων

43. και µνησχησεσχε εκει τας οδους υµων και

τα επιτηδευµατα υµων εν οις εµιαινεσχε εν αυ-

τοις και κοψεσχε τα προσωπα υµων εν πασαις

ταις κακιαις υµων

44. και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος εν τω

ποιησαι µε ουτως υµιν οπως το ονοµα µου µη

ϐεβηλωχη κατα τας οδους υµων τας κακας και

κατα τα επιτηδευµατα υµων τα διεφχαρµενα

λεγει κυριος

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-ez21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

21 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου στηρισον το προσωπον σου

επι χαιµαν και επιβλεψον επι δαρωµ και προ-

ϕητευσον επι δρυµον ηγουµενον ναγεβ

3. και ερεις τω δρυµω ναγεβ ακουε λογον κυ-

ϱιου ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω αναπτω

εν σοι πυρ και καταφαγεται εν σοι παν ξυλον

ςλωρον και παν ξυλον ξηρον ου σβεσχησεται η

ϕλοξ η εξαφχεισα και κατακαυχησεται εν αυτη

παν προσωπον απο απηλιωτου εως ϐορρα

4. και επιγνωσονται πασα σαρξ οτι εγω κυριος

εξεκαυσα αυτο και ου σβεσχησεται

5. και ειπα µηδαµως κυριε κυριε αυτοι λε-

γουσιν προς µε ουςι παραβολη εστιν λεγοµενη

αυτη

6. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

7. δια τουτο προφητευσον υιε ανχρωπου και

στηρισον το προσωπον σου επι ιερουσαληµ και

επιβλεψον επι τα αγια αυτων και προφητευσεις

επι την γην του ισραηλ

8. και ερεις προς την γην του ισραηλ ιδου εγω

προς σε και εκσπασω το εγςειριδιον µου εκ του

κολεου αυτου και εξολεχρευσω εκ σου αδικον

και ανοµον

9. ανχ ων εξολεχρευσω εκ σου αδικον και

ανοµον ουτως εξελευσεται το εγςειριδιον µου εκ

του κολεου αυτου επι πασαν σαρκα απο απη-

λιωτου εως ϐορρα

10. και επιγνωσεται πασα σαρξ διοτι εγω κυ-

ϱιος εξεσπασα το εγςειριδιον µου εκ του κολεου

αυτου και ουκ αποστρεψει ουκετι

11. και συ υιε ανχρωπου καταστεναξον εν

συντριβη οσφυος σου και εν οδυναις στεναξεις

κατ οφχαλµους αυτων
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12. και εσται εαν ειπωσιν προς σε ενεκα τινος

συ στεναζεις και ερεις επι τη αγγελια διοτι ερςε-

ται και χραυσχησεται πασα καρδια και πασαι

ςειρες παραλυχησονται και εκψυξει πασα σαρξ

και παν πνευµα και παντες µηροι µολυνχησον-

ται υγρασια ιδου ερςεται και εσται λεγει κυριος

κυριος

13. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

14. υιε ανχρωπου προφητευσον και ερεις ταδε

λεγει κυριος ειπον ϱοµφαια ϱοµφαια οξυνου

και χυµωχητι

15. οπως σφαξης σφαγια οξυνου οπως γενη

εις στιλβωσιν ετοιµη εις παραλυσιν σφαζε εξο-

υδενει απωχου παν ξυλον

16. και εδωκεν αυτην ετοιµην του κρατειν ςε-

ιρα αυτου εξηκονηχη ϱοµφαια εστιν ετοιµη του

δουναι αυτην εις ςειρα αποκεντουντος

17. ανακραγε και ολολυξον υιε ανχρωπου οτι

αυτη εγενετο εν τω λαω µου αυτη εν πασιν το-

ις αφηγουµενοις του ισραηλ παροικησουσιν επι

ϱοµφαια εγενετο εν τω λαω µου δια τουτο κρο-

τησον επι την ςειρα σου

18. οτι δεδικαιωται και τι ει και ϕυλη απωσχη

ουκ εσται λεγει κυριος κυριος

19. και συ υιε ανχρωπου προφητευσον και

κροτησον ςειρα επι ςειρα και διπλασιασον ϱοµ-

ϕαιαν η τριτη ϱοµφαια τραυµατιων εστιν ϱοµ-

ϕαια τραυµατιων η µεγαλη και εκστησει αυτους

20. οπως χραυσχη η καρδια και πληχυνχω-

σιν οι ασχενουντες επι πασαν πυλην αυτων πα-

ϱαδεδονται εις σφαγια ϱοµφαιας ευ γεγονεν εις

σφαγην ευ γεγονεν εις στιλβωσιν

21. διαπορευου οξυνου εκ δεξιων και εξ ευω-

νυµων ου αν το προσωπον σου εξεγειρηται

22. και εγω δε κροτησω ςειρα µου προς ςειρα

µου και εναφησω τον χυµον µου εγω κυριος

λελαληκα

23. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

24. και συ υιε ανχρωπου διαταξον σεαυτω δυο

οδους του εισελχειν ϱοµφαιαν ϐασιλεως ϐα-

ϐυλωνος εκ ςωρας µιας εξελευσονται αι δυο

και ςειρ εν αρςη οδου πολεως επ αρςης

25. οδου διαταξεις του εισελχειν ϱοµφαιαν επι

ϱαββαχ υιων αµµων και επι την ιουδαιαν και

επι ιερουσαληµ εν µεσω αυτης

26. διοτι στησεται ϐασιλευς ϐαβυλωνος επι

την αρςαιαν οδον επ αρςης των δυο οδων του

µαντευσασχαι µαντειαν του αναβρασαι ϱαβδον

και επερωτησαι εν τοις γλυπτοις και ηπατοσκο-

πησασχαι εκ δεξιων αυτου

27. εγενετο το µαντειον επι ιερουσαληµ του

ϐαλειν ςαρακα του διανοιξαι στοµα εν ϐοη

υψωσαι ϕωνην µετα κραυγης του ϐαλειν ςαρα-

κα επι τας πυλας αυτης και ϐαλειν ςωµα και

οικοδοµησαι ϐελοστασεις

28. και αυτος αυτοις ως µαντευοµενος µαν-

τειαν ενωπιον αυτων και αυτος αναµιµνησκων

αδικιας αυτου µνησχηναι

29. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανχ ων

ανεµνησατε τας αδικιας υµων εν τω αποκαλυ-

ϕχηναι τας ασεβειας υµων του οραχηναι αµαρ-

τιας υµων εν πασαις ταις ασεβειαις υµων και εν

τοις επιτηδευµασιν υµων ανχ ων ανεµνησατε εν

τουτοις αλωσεσχε

30. και συ ϐεβηλε ανοµε αφηγουµενε του

ισραηλ ου ηκει η ηµερα εν καιρω αδικιας περας

31. ταδε λεγει κυριος αφειλου την κιδαριν και

επεχου τον στεφανον αυτη ου τοιαυτη εσται ετα-

πεινωσας το υψηλον και το ταπεινον υψωσας

32. αδικιαν αδικιαν χησοµαι αυτην ουδ αυτη

τοιαυτη εσται εως ου ελχη ω καχηκει και πα-

ϱαδωσω αυτω

33. και συ υιε ανχρωπου προφητευσον και

ερεις ταδε λεγει κυριος προς τους υιους αµµων

και προς τον ονειδισµον αυτων και ερεις ϱοµ-

ϕαια ϱοµφαια εσπασµενη εις σφαγια και εσπα-

σµενη εις συντελειαν εγειρου οπως στιλβης

34. εν τη ορασει σου τη µαταια και εν τω µαν-

τευεσχαι σε ψευδη του παραδουναι σε επι τρα-

ςηλους τραυµατιων ανοµων ων ηκει η ηµερα εν

καιρω αδικιας περας

35. αποστρεφε µη καταλυσης εν τω τοπω το-

υτω ω γεγεννησαι εν τη γη τη ιδια σου κρινω

σε

36. και εκςεω επι σε οργην µου εν πυρι οργης

µου εµφυσησω επι σε και παραδωσω σε εις ςε-

ιρας ανδρων ϐαρβαρων τεκταινοντων διαφχο-

ϱαν

37. εν πυρι εση καταβρωµα το αιµα σου εσται

εν µεσω της γης σου ου µη γενηται σου µνεια

διοτι εγω κυριος λελαληκα
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Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-ez22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

22 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. και συ υιε ανχρωπου ει κρινεις την πολιν

των αιµατων και παραδειξον αυτη πασας τας

ανοµιας αυτης

3. και ερεις ταδε λεγει κυριος κυριος ω πολις

εκςεουσα αιµατα εν µεσω αυτης του ελχειν κα-

ιρον αυτης και ποιουσα ενχυµηµατα καχ αυτης

του µιαινειν αυτην

4. εν τοις αιµασιν αυτων οις εξεςεας παραπεπ-

τωκας και εν τοις ενχυµηµασιν σου οις εποιεις

εµιαινου και ηγγισας τας ηµερας σου και ηγα-

γες καιρον ετων σου δια τουτο δεδωκα σε εις

ονειδος τοις εχνεσιν και εις εµπαιγµον πασαις

ταις ςωραις

5. ταις εγγιζουσαις προς σε και ταις µακραν

απεςουσαις απο σου και εµπαιξονται εν σοι

ακαχαρτος η ονοµαστη και πολλη εν ταις ανο-

µιαις

6. ιδου οι αφηγουµενοι οικου ισραηλ εκαστος

προς τους συγγενεις αυτου συνανεφυροντο εν

σοι οπως εκςεωσιν αιµα

7. πατερα και µητερα εκακολογουν εν σοι και

προς τον προσηλυτον ανεστρεφοντο εν αδικιαις

εν σοι ορφανον και ςηραν κατεδυναστευον εν

σοι

8. και τα αγια µου εξουδενουν και τα σαββατα

µου εβεβηλουν εν σοι

9. ανδρες λησται εν σοι οπως εκςεωσιν εν σοι

αιµα και επι των ορεων ησχοσαν εν σοι ανοσια

εποιουν εν µεσω σου

10. αισςυνην πατρος απεκαλυψαν εν σοι και

εν ακαχαρσιαις αποκαχηµενην εταπεινουν εν

σοι

11. εκαστος την γυναικα του πλησιον αυ-

του ηνοµουσαν και εκαστος την νυµφην αυτου

εµιαινεν εν ασεβεια και εκαστος την αδελφην

αυτου χυγατερα του πατρος αυτου εταπεινουν

εν σοι

12. δωρα ελαµβανοσαν εν σοι οπως εκςεω-

σιν αιµα τοκον και πλεονασµον ελαµβανοσαν

εν σοι και συνετελεσω συντελειαν κακιας σου

την εν καταδυναστεια εµου δε επελαχου λεγει

κυριος

13. εαν δε παταξω ςειρα µου προς ςειρα µου

εφ οις συντετελεσαι οις εποιησας και επι τοις

αιµασιν σου τοις γεγενηµενοις εν µεσω σου

14. ει υποστησεται η καρδια σου ει κρατησο-

υσιν αι ςειρες σου εν ταις ηµεραις αις εγω ποιω

εν σοι εγω κυριος λελαληκα και ποιησω

15. και διασκορπιω σε εν τοις εχνεσιν και δια-

σπερω σε εν ταις ςωραις και εκλειψει η ακα-

χαρσια σου εκ σου

16. και κατακληρονοµησω εν σοι κατ οφχαλ-

µους των εχνων και γνωσεσχε διοτι εγω κυριος

17. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

18. υιε ανχρωπου ιδου γεγονασι µοι ο οικος

ισραηλ αναµεµειγµενοι παντες ςαλκω και σι-

δηρω και κασσιτερω και µολιβω εν µεσω αργυ-

ϱιου αναµεµειγµενος εστιν

19. δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ανχ ων

εγενεσχε παντες εις συγκρασιν µιαν δια τουτο

εγω εισδεςοµαι υµας εις µεσον ιερουσαληµ

20. καχως εισδεςεται αργυρος και ςαλκος και

σιδηρος και κασσιτερος και µολιβος εις µεσον

καµινου του εκφυσησαι εις αυτο πυρ του ςωνευ-

χηναι ουτως εισδεξοµαι υµας εν οργη µου και

συναξω και ςωνευσω υµας

21. και εκφυσησω εφ υµας εν πυρι οργης µου

και ςωνευχησεσχε εν µεσω αυτης

22. ον τροπον ςωνευεται αργυριον εν µεσω

καµινου ουτως ςωνευχησεσχε εν µεσω αυτης

και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος εξεςεα τον

χυµον µου εφ υµας

23. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

24. υιε ανχρωπου ειπον αυτη συ ει γη η ου

ϐρεςοµενη ουδε υετος εγενετο επι σε εν ηµερα

οργης

25. ης οι αφηγουµενοι εν µεσω αυτης ως λε-

οντες ωρυοµενοι αρπαζοντες αρπαγµατα ψυςας

κατεσχιοντες εν δυναστεια τιµας λαµβανοντες

εν αδικια και αι ςηραι σου επληχυνχησαν εν

µεσω σου

26. και οι ιερεις αυτης ηχετησαν νοµον µου

και εβεβηλουν τα αγια µου ανα µεσον αγιου και

ϐεβηλου ου διεστελλον και ανα µεσον ακαχαρ-

του και του καχαρου ου διεστελλον και απο των

σαββατων µου παρεκαλυπτον τους οφχαλµους

αυτων και εβεβηλουµην εν µεσω αυτων
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27. οι αρςοντες αυτης εν µεσω αυτης ως λυκοι

αρπαζοντες αρπαγµατα του εκςεαι αιµα οπως

πλεονεξια πλεονεκτωσιν

28. και οι προφηται αυτης αλειφοντες αυτους

πεσουνται ορωντες µαταια µαντευοµενοι ψευδη

λεγοντες ταδε λεγει κυριος και κυριος ου λε-

λαληκεν

29. λαον της γης εκπιεζουντες αδικια και

διαρπαζοντες αρπαγµατα πτωςον και πενητα

καταδυναστευοντες και προς τον προσηλυτον

ουκ αναστρεφοµενοι µετα κριµατος

30. και εζητουν εξ αυτων ανδρα αναστρεφο-

µενον ορχως και εστωτα προ προσωπου µου

ολοσςερως εν καιρω της γης του µη εις τελος

εξαλειψαι αυτην και ους ευρον

31. και εξεςεα επ αυτην χυµον µου εν πυρι

οργης µου του συντελεσαι τας οδους αυτων εις

κεφαλας αυτων δεδωκα λεγει κυριος κυριος

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-ez23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

23 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου δυο γυναικες ησαν χυγατε-

ϱες µητρος µιας

3. και εξεπορνευσαν εν αιγυπτω εν τη νεοτητι

αυτων εκει επεσον οι µαστοι αυτων εκει διεπα-

ϱχενευχησαν

4. και τα ονοµατα αυτων ην οολα η πρεσβυ-

τερα και οολιβα η αδελφη αυτης και εγενοντο

µοι και ετεκον υιους και χυγατερας και τα ονο-

µατα αυτων σαµαρεια η οολα και ιερουσαληµ

η οολιβα

5. και εξεπορνευσεν η οολα απ εµου και επε-

χετο επι τους εραστας αυτης επι τους ασσυριους

τους εγγιζοντας αυτη

6. ενδεδυκοτας υακινχινα ηγουµενους και

στρατηγους νεανισκοι επιλεκτοι παντες ιππεις

ιππαζοµενοι εφ ιππων

7. και εδωκεν την πορνειαν αυτης επ αυτους

επιλεκτοι υιοι ασσυριων παντες και επι παντας

ους επεχετο εν πασι τοις ενχυµηµασιν αυτης

εµιαινετο

8. και την πορνειαν αυτης εξ αιγυπτου ουκ

εγκατελιπεν οτι µετ αυτης εκοιµωντο εν νεοτη-

τι αυτης και αυτοι διεπαρχενευσαν αυτην και

εξεςεαν την πορνειαν αυτων επ αυτην

9. δια τουτο παρεδωκα αυτην εις ςειρας των

εραστων αυτης εις ςειρας υιων ασσυριων εφ ους

επετιχετο

10. αυτοι απεκαλυψαν την αισςυνην αυτης

υιους και χυγατερας αυτης ελαβον και αυτην

εν ϱοµφαια απεκτειναν και εγενετο λαληµα εις

γυναικας και εποιησαν εκδικησεις εν αυτη εις

τας χυγατερας

11. και ειδεν η αδελφη αυτης οολιβα και διε-

ϕχειρε την επιχεσιν αυτης υπερ αυτην και την

πορνειαν αυτης υπερ την πορνειαν της αδελ-

ϕης αυτης

12. επι τους υιους των ασσυριων επεχετο ηγο-

υµενους και στρατηγους τους εγγυς αυτης εν-

δεδυκοτας ευπαρυφα ιππεις ιππαζοµενους εφ

ιππων νεανισκοι επιλεκτοι παντες

13. και ειδον οτι µεµιανται οδος µια των δυο

14. και προσεχετο προς την πορνειαν αυ-

της και ειδεν ανδρας εζωγραφηµενους επι του

τοιςου εικονας ςαλδαιων εζωγραφηµενους εν

γραφιδι

15. εζωσµενους ποικιλµατα επι τας οσφυας

αυτων και τιαραι ϐαπται επι των κεφαλων αυ-

των οψις τρισση παντων οµοιωµα υιων ςαλδα-

ιων γης πατριδος αυτων

16. και επεχετο επ αυτους τη ορασει

οφχαλµων αυτης και εξαπεστειλεν αγγελους

προς αυτους εις γην ςαλδαιων

17. και ηλχοσαν προς αυτην υιοι ϐαβυλω-

νος εις κοιτην καταλυοντων και εµιαινον αυτην

εν τη πορνεια αυτης και εµιανχη εν αυτοις και

απεστη η ψυςη αυτης απ αυτων

18. και απεκαλυψεν την πορνειαν αυτης και

απεκαλυψεν την αισςυνην αυτης και απεστη η

ψυςη µου απ αυτης ον τροπον απεστη η ψυςη

µου απο της αδελφης αυτης

19. και επληχυνας την πορνειαν σου του

αναµνησαι ηµερας νεοτητος σου εν αις επορ-

νευσας εν αιγυπτω

20. και επεχου επι τους ςαλδαιους ων ησαν

ως ονων αι σαρκες αυτων και αιδοια ιππων τα

αιδοια αυτων

21. και επεσκεψω την ανοµιαν νεοτητος σου

α εποιεις εν αιγυπτω εν τω καταλυµατι σου ου

οι µαστοι νεοτητος σου

22. δια τουτο οολιβα ταδε λεγει κυριος ιδου

εγω εξεγειρω τους εραστας σου επι σε αφ ων
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απεστη η ψυςη σου απ αυτων και επαξω αυτους

επι σε κυκλοχεν

23. υιους ϐαβυλωνος και παντας τους ςαλ-

δαιους ϕακουδ και σουε και κουε και παντας

υιους ασσυριων µετ αυτων νεανισκους επιλεκ-

τους ηγεµονας και στρατηγους παντας τρισσους

και ονοµαστους ιππευοντας εφ ιππων

24. και παντες ηξουσιν επι σε απο ϐορρα αρ-

µατα και τροςοι µετ οςλου λαων χυρεοι και

πελται και ϐαλουσιν ϕυλακην επι σε κυκλω

και δωσω προ προσωπου αυτων κριµα και εκ-

δικησουσιν σε εν τοις κριµασιν αυτων

25. και δωσω τον Ϲηλον µου εν σοι και ποιη-

σουσιν µετα σου εν οργη χυµου µυκτηρα σου

και ωτα σου αφελουσιν και τους καταλοιπους

σου εν ϱοµφαια καταβαλουσιν αυτοι υιους σου

και χυγατερας σου ληµψονται και τους κατα-

λοιπους σου πυρ καταφαγεται

26. και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον σου και

ληµψονται τα σκευη της καυςησεως σου

27. και αποστρεψω τας ασεβειας σου εκ σου

και την πορνειαν σου εκ γης αιγυπτου και ου

µη αρης τους οφχαλµους σου επ αυτους και

αιγυπτου ου µη µνησχης ουκετι

28. διοτι ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω

παραδιδωµι σε εις ςειρας ων µισεις αφ ων απε-

στη η ψυςη σου απ αυτων

29. και ποιησουσιν εν σοι εν µισει και ληµψ-

ονται παντας τους πονους σου και τους µοςχους

σου και εση γυµνη και ασςηµονουσα και απο-

καλυφχησεται αισςυνη πορνειας σου και ασε-

ϐεια σου και η πορνεια σου

30. εποιησεν ταυτα σοι εν τω εκπορνευσαι σε

οπισω εχνων και εµιαινου εν τοις ενχυµηµασιν

αυτων

31. εν τη οδω της αδελφης σου επορευχης και

δωσω το ποτηριον αυτης εις ςειρας σου

32. ταδε λεγει κυριος το ποτηριον της αδελ-

ϕης σου πιεσαι το ϐαχυ και το πλατυ το πλε-

οναζον του συντελεσαι

33. µεχην και εκλυσεως πλησχηση και το πο-

τηριον αφανισµου ποτηριον αδελφης σου σα-

µαρειας

34. και πιεσαι αυτο και τας εορτας και τας νεο-

µηνιας αυτης αποστρεψω διοτι εγω λελαληκα

λεγει κυριος

35. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανχ ων επελα-

χου µου και απερριψας µε οπισω του σωµατος

σου και συ λαβε την ασεβειαν σου και την πορ-

νειαν σου

36. και ειπεν κυριος προς µε υιε ανχρωπου ου

κρινεις την οολαν και την οολιβαν και απαγγε-

λεις αυταις τας ανοµιας αυτων

37. οτι εµοιςωντο και αιµα εν ςερσιν αυτων

τα ενχυµηµατα αυτων εµοιςωντο και τα τεκνα

αυτων α εγεννησαν µοι διηγαγον αυτοις δι εµ-

πυρων

38. εως και ταυτα εποιησαν µοι τα αγια µου

εµιαινον και τα σαββατα µου εβεβηλουν

39. και εν τω σφαζειν αυτους τα τεκνα αυ-

των τοις ειδωλοις αυτων και εισεπορευοντο εις

τα αγια µου του ϐεβηλουν αυτα και οτι ουτως

εποιουν εν µεσω του οικου µου

40. και οτι τοις ανδρασιν τοις ερςοµενοις µα-

κροχεν οις αγγελους εξαπεστελλοσαν προς αυ-

τους και αµα τω ερςεσχαι αυτους ευχυς ελουου

και εστιβιζου τους οφχαλµους σου και εκοσµου

κοσµω

41. και εκαχου επι κλινης εστρωµενης και

τραπεζα κεκοσµηµενη προ προσωπου αυτης και

το χυµιαµα µου και το ελαιον µου ευφραινοντο

εν αυτοις

42. και ϕωνην αρµονιας ανεκρουοντο και

προς ανδρας εκ πληχους ανχρωπων ηκοντας

εκ της ερηµου και εδιδοσαν ψελια επι τας ςε-

ιρας αυτων και στεφανον καυςησεως επι τας

κεφαλας αυτων

43. και ειπα ουκ εν τουτοις µοιςευουσιν και

εργα πορνης και αυτη εξεπορνευσεν

44. και εισεπορευοντο προς αυτην ον τρο-

πον εισπορευονται προς γυναικα πορνην ουτως

εισεπορευοντο προς οολαν και προς οολιβαν

του ποιησαι ανοµιαν

45. και ανδρες δικαιοι αυτοι εκδικησουσιν αυ-

τας εκδικησει µοιςαλιδος και εκδικησει αιµατος

οτι µοιςαλιδες εισιν και αιµα εν ςερσιν αυτων

46. ταδε λεγει κυριος κυριος αναγαγε επ αυ-

τας οςλον και δος εν αυταις ταραςην και διαρ-

παγην

47. και λιχοβολησον επ αυτας λιχοις οςλων

και κατακεντει αυτας εν τοις ξιφεσιν αυτων υιο-

υς αυτων και χυγατερας αυτων αποκτενουσι

και τους οικους αυτων εµπρησουσιν
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48. και αποστρεψω ασεβειαν εκ της γης και

παιδευχησονται πασαι αι γυναικες και ου µη

ποιησουσιν κατα τας ασεβειας αυτων

49. και δοχησεται η ασεβεια υµων εφ υµας και

τας αµαρτιας των ενχυµηµατων υµων ληµψ-

εσχε και γνωσεσχε διοτι εγω κυριος

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-ez24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

24 και εγενετο λογος κυριου προς µε εν τω

ετει τω ενατω εν τω µηνι τω δεκατω δεκατη του

µηνος λεγων

2. υιε ανχρωπου γραψον σεαυτω εις ηµεραν

απο της ηµερας ταυτης αφ ης απηρεισατο ϐασι-

λευς ϐαβυλωνος επι ιερουσαληµ απο της ηµε-

ϱας της σηµερον

3. και ειπον επι τον οικον τον παραπικραινον-

τα παραβολην και ερεις προς αυτους ταδε λε-

γει κυριος επιστησον τον λεβητα και εκςεον εις

αυτον υδωρ

4. και εµβαλε εις αυτον τα διςοτοµηµατα παν

διςοτοµηµα καλον σκελος και ωµον εκσεσαρ-

κισµενα απο των οστων

5. εξ επιλεκτων κτηνων ειληµµενων και υπο-

καιε τα οστα υποκατω αυτων εζεσεν εζεσεν και

ηψηται τα οστα αυτης εν µεσω αυτης

6. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ω πολις αιµα-

των λεβης εν ω εστιν ιος εν αυτω και ο ιος ουκ

εξηλχεν εξ αυτης κατα µελος αυτης εξηνεγκεν

ουκ επεσεν επ αυτην κληρος

7. οτι αιµα αυτης εν µεσω αυτης εστιν επι λεω-

πετριαν τεταςα αυτο ουκ εκκεςυκα αυτο επι την

γην του καλυψαι επ αυτο γην

8. του αναβηναι χυµον εις εκδικησιν εκδι-

κηχηναι δεδωκα το αιµα αυτης επι λεωπετριαν

του µη καλυψαι αυτο

9. δια τουτο ταδε λεγει κυριος καγω µεγαλυνω

τον δαλον

10. και πληχυνω τα ξυλα και ανακαυσω το

πυρ οπως τακη τα κρεα και ελαττωχη ο Ϲωµος

11. και στη επι τους ανχρακας οπως προσκαυ-

χη και χερµανχη ο ςαλκος αυτης και τακη εν

µεσω ακαχαρσιας αυτης και εκλιπη ο ιος αυτης

12. και ου µη εξελχη εξ αυτης πολυς ο ιος

αυτης καταισςυνχησεται ο ιος αυτης

13. ανχ ων εµιαινου συ και τι εαν µη καχαρι-

σχης ετι εως ου εµπλησω τον χυµον µου

14. εγω κυριος λελαληκα και ηξει και πο-

ιησω ου διαστελω ουδε µη ελεησω κατα τας

οδους σου και κατα τα ενχυµηµατα σου κρινω

σε λεγει κυριος δια τουτο εγω κρινω σε κατα τα

αιµατα σου και κατα τα ενχυµηµατα σου κρινω

σε η ακαχαρτος η ονοµαστη και πολλη του πα-

ϱαπικραινειν

15. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

16. υιε ανχρωπου ιδου εγω λαµβανω εκ σου

τα επιχυµηµατα των οφχαλµων σου εν παρα-

ταξει ου µη κοπης ουδε µη κλαυσχης

17. στεναγµος αιµατος οσφυος πενχους εστιν

ουκ εσται το τριςωµα σου συµπεπλεγµενον επι

σε και τα υποδηµατα σου εν τοις ποσιν σου ου

µη παρακληχης εν ςειλεσιν αυτων και αρτον

ανδρων ου µη ϕαγης

18. και ελαλησα προς τον λαον το πρωι ον

τροπον ενετειλατο µοι και απεχανεν η γυνη µου

εσπερας και εποιησα το πρωι ον τροπον επεταγη

µοι

19. και ειπεν προς µε ο λαος ουκ αναγγελεις

ηµιν τι εστιν ταυτα α συ ποιεις

20. και ειπα προς αυτους λογος κυριου προς

µε εγενετο λεγων

21. ειπον προς τον οικον του ισραηλ ταδε λε-

γει κυριος ιδου εγω ϐεβηλω τα αγια µου ϕρυαγ-

µα ισςυος υµων επιχυµηµατα οφχαλµων υµων

και υπερ ων ϕειδονται αι ψυςαι υµων και οι υιοι

υµων και αι χυγατερες υµων ους εγκατελιπετε

εν ϱοµφαια πεσουνται

22. και ποιησετε ον τροπον πεποιηκα απο στο-

µατος αυτων ου παρακληχησεσχε και αρτον

ανδρων ου ϕαγεσχε

23. και αι κοµαι υµων επι της κεφαλης υµων

και τα υποδηµατα υµων εν τοις ποσιν υµων ουτε

µη κοψησχε ουτε µη κλαυσητε και εντακησε-

σχε εν ταις αδικιαις υµων και παρακαλεσετε

εκαστος τον αδελφον αυτου

24. και εσται ιεζεκιηλ υµιν εις τερας κατα παν-

τα οσα εποιησεν ποιησετε οταν ελχη ταυτα και

επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος

25. και συ υιε ανχρωπου ουςι εν τη ηµε-

ϱα οταν λαµβανω την ισςυν παρ αυτων την

επαρσιν της καυςησεως αυτων τα επιχυµηµατα

832 L R Biblia Grecka



Księga Ezechiela L R Rozdział 26

οφχαλµων αυτων και την επαρσιν ψυςης αυτων

υιους αυτων και χυγατερας αυτων

26. εν εκεινη τη ηµερα ηξει ο ανασωζοµενος

προς σε του αναγγειλαι σοι εις τα ωτα

27. εν εκεινη τη ηµερα διανοιςχησεται το στο-

µα σου προς τον ανασωζοµενον και λαλησεις

και ου µη αποκωφωχης ουκετι και εση αυτοις

εις τερας και επιγνωσονται διοτι εγω κυριος

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-ez25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

25 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου στηρισον το προσωπον σου

επι τους υιους αµµων και προφητευσον επ αυ-

τους

3. και ερεις τοις υιοις αµµων ακουσατε λογον

κυριου ταδε λεγει κυριος ανχ ων επεςαρητε επι

τα αγια µου οτι εβεβηλωχη και επι την γην του

ισραηλ οτι ηφανισχη και επι τον οικον του ιο-

υδα οτι επορευχησαν εν αιςµαλωσια

4. δια τουτο ιδου εγω παραδιδωµι υµας τοις

υιοις κεδεµ εις κληρονοµιαν και κατασκηνωσο-

υσιν εν τη απαρτια αυτων εν σοι και δωσουσιν

εν σοι τα σκηνωµατα αυτων αυτοι ϕαγονται τους

καρπους σου και αυτοι πιονται την πιοτητα σου

5. και δωσω την πολιν του αµµων εις νοµας

καµηλων και τους υιους αµµων εις νοµην προ-

ϐατων και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος

6. διοτι ταδε λεγει κυριος ανχ ων εκροτησας

την ςειρα σου και επεψοφησας τω ποδι σου και

επεςαρας εκ ψυςης σου επι την γην του ισραηλ

7. δια τουτο εκτενω την ςειρα µου επι σε και

δωσω σε εις διαρπαγην εν τοις εχνεσιν και εξο-

λεχρευσω σε εκ των λαων και απολω σε εκ των

ςωρων απωλεια και επιγνωση διοτι εγω κυριος

8. ταδε λεγει κυριος ανχ ων ειπεν µωαβ ιδου

ον τροπον παντα τα εχνη οικος ισραηλ και ιο-

υδα

9. δια τουτο ιδου εγω παραλυω τον ωµον µωαβ

απο πολεων ακρωτηριων αυτου εκλεκτην γην

οικον ασιµουχ επανω πηγης πολεως παραχα-

λασσιας

10. τοις υιοις κεδεµ επι τους υιους αµµων δε-

δωκα αυτους εις κληρονοµιαν οπως µη µνεια

γενηται των υιων αµµων

11. και εις µωαβ ποιησω εκδικησιν και επι-

γνωσονται διοτι εγω κυριος

12. ταδε λεγει κυριος ανχ ων εποιησεν η ιδο-

υµαια εν τω εκδικησαι αυτους εκδικησιν εις τον

οικον ιουδα και εµνησικακησαν και εξεδικησαν

δικην

13. δια τουτο ταδε λεγει κυριος και εκτενω την

ςειρα µου επι την ιδουµαιαν και εξολεχρευσω

εξ αυτης ανχρωπον και κτηνος και χησοµαι αυ-

την ερηµον και εκ χαιµαν διωκοµενοι εν ϱοµ-

ϕαια πεσουνται

14. και δωσω εκδικησιν µου επι την ιδουµαιαν

εν ςειρι λαου µου ισραηλ και ποιησουσιν εν

τη ιδουµαια κατα την οργην µου και κατα τον

χυµον µου και επιγνωσονται την εκδικησιν µου

λεγει κυριος

15. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανχ ων εποιη-

σαν οι αλλοφυλοι εν εκδικησει και εξανεστη-

σαν εκδικησιν επιςαιροντες εκ ψυςης του εξα-

λειψαι εως αιωνος

16. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκ-

τενω την ςειρα µου επι τους αλλοφυλους και

εξολεχρευσω κρητας και απολω τους καταλο-

ιπους τους κατοικουντας την παραλιαν

17. και ποιησω εν αυτοις εκδικησεις µεγαλας

και επιγνωσονται διοτι εγω κυριος εν τω δουναι

την εκδικησιν µου επ αυτους

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-ez26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

26 και εγενηχη εν τω ενδεκατω ετει µια του

µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου ανχ ων ειπεν σορ επι ιερο-

υσαληµ ευγε συνετριβη απολωλεν τα εχνη επε-

στραφη προς µε η πληρης ηρηµωται

3. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε

σορ και αναξω επι σε εχνη πολλα ως αναβαινει

η χαλασσα τοις κυµασιν αυτης

4. και καταβαλουσιν τα τειςη σορ και καταβα-

λουσι τους πυργους σου και λικµησω τον ςουν

αυτης απ αυτης και δωσω αυτην εις λεωπετριαν

5. ψυγµος σαγηνων εσται εν µεσω χαλασσης

οτι εγω λελαληκα λεγει κυριος και εσται εις

προνοµην τοις εχνεσιν
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6. και αι χυγατερες αυτης αι εν τω πεδιω µαςα-

ιρα αναιρεχησονται και γνωσονται οτι εγω κυ-

ϱιος

7. οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι σε

σορ τον ναβουςοδονοσορ ϐασιλεα ϐαβυλωνος

απο του ϐορρα ϐασιλευς ϐασιλεων εστιν µεχ

ιππων και αρµατων και ιππεων και συναγωγης

εχνων πολλων σφοδρα

8. ουτος τας χυγατερας σου τας εν τω πεδιω

µαςαιρα ανελει και δωσει επι σε προφυλακην

και περιοικοδοµησει και ποιησει επι σε κυκλω

ςαρακα και περιστασιν οπλων και τας λογςας

αυτου απεναντι σου δωσει

9. τα τειςη σου και τους πυργους σου καταβα-

λει εν ταις µαςαιραις αυτου

10. απο του πληχους των ιππων αυτου κα-

τακαλυψει σε ο κονιορτος αυτων και απο της

ϕωνης των ιππεων αυτου και των τροςων των

αρµατων αυτου σεισχησεται τα τειςη σου εισπο-

ϱευοµενου αυτου τας πυλας σου ως εισπορευ-

οµενος εις πολιν εκ πεδιου

11. εν ταις οπλαις των ιππων αυτου καταπα-

τησουσιν σου πασας τας πλατειας τον λαον σου

µαςαιρα ανελει και την υποστασιν σου της ισςυ-

ος επι την γην καταξει

12. και προνοµευσει την δυναµιν σου και σκυ-

λευσει τα υπαρςοντα σου και καταβαλει σου τα

τειςη και τους οικους σου τους επιχυµητους κα-

χελει και τους λιχους σου και τα ξυλα σου και

τον ςουν σου εις µεσον της χαλασσης εµβαλει

13. και καταλυσει το πληχος των µουσικων

σου και η ϕωνη των ψαλτηριων σου ου µη ακο-

υσχη ετι

14. και δωσω σε εις λεωπετριαν ψυγµος σα-

γηνων εση ου µη οικοδοµηχης ετι οτι εγω

ελαλησα λεγει κυριος

15. διοτι ταδε λεγει κυριος κυριος τη σορ ουκ

απο ϕωνης της πτωσεως σου εν τω στεναξαι

τραυµατιας εν τω σπασαι µαςαιραν εν µεσω σου

σεισχησονται αι νησοι

16. και καταβησονται απο των χρονων αυτων

παντες οι αρςοντες εκ των εχνων της χαλασσης

και αφελουνται τας µιτρας απο των κεφαλων

αυτων και τον ιµατισµον τον ποικιλον αυτων

εκδυσονται εκστασει εκστησονται επι γην καχε-

δουνται και ϕοβηχησονται την απωλειαν αυτων

και στεναξουσιν επι σε

17. και ληµψονται επι σε χρηνον και ερουσιν

σοι πως κατελυχης εκ χαλασσης η πολις η επα-

ινεστη η δουσα τον ϕοβον αυτης πασι τοις κα-

τοικουσιν αυτην

18. και ϕοβηχησονται αι νησοι αφ ηµερας

πτωσεως σου

19. οτι ταδε λεγει κυριος κυριος οταν δω σε

πολιν ηρηµωµενην ως τας πολεις τας µη κα-

τοικηχησοµενας εν τω αναγαγειν µε επι σε την

αβυσσον και κατακαλυψη σε υδωρ πολυ

20. και καταβιβασω σε προς τους καταβαινον-

τας εις ϐοχρον προς λαον αιωνος και κατοικιω

σε εις ϐαχη της γης ως ερηµον αιωνιον µετα κα-

ταβαινοντων εις ϐοχρον οπως µη κατοικηχης

µηδε ανασταχης επι γης Ϲωης

21. απωλειαν σε δωσω και ους υπαρξεις ετι

εις τον αιωνα λεγει κυριος κυριος

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-ez27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

27 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου λαβε επι σορ χρηνον

3. και ερεις τη σορ τη κατοικουση επι της εισο-

δου της χαλασσης τω εµποριω των λαων απο

νησων πολλων ταδε λεγει κυριος τη σορ συ

ειπας εγω περιεχηκα εµαυτη καλλος µου

4. εν καρδια χαλασσης τω ϐεελιµ υιοι σου

περιεχηκαν σοι καλλος

5. κεδρος εκ σανιρ ωκοδοµηχη σοι ταινιαι σα-

νιδων κυπαρισσου εκ του λιβανου εληµφχησαν

του ποιησαι σοι ιστους ελατινους

6. εκ της ϐασανιτιδος εποιησαν τας κωπας σου

τα ιερα σου εποιησαν εξ ελεφαντος οικους αλ-

σωδεις απο νησων των ςεττιιν

7. ϐυσσος µετα ποικιλιας εξ αιγυπτου εγενε-

το σοι στρωµνη του περιχειναι σοι δοξαν και

περιβαλειν σε υακινχον και πορφυραν εκ των

νησων ελισαι και εγενετο περιβολαια σου

8. και οι αρςοντες σου οι κατοικουντες σιδωνα

και αραδιοι εγενοντο κωπηλαται σου οι σοφοι

σου σορ οι ησαν εν σοι ουτοι κυβερνηται σου

9. οι πρεσβυτεροι ϐυβλιων και οι σοφοι αυτων

ησαν εν σοι ουτοι ενισςυον την ϐουλην σου και

παντα τα πλοια της χαλασσης και οι κωπηλα-

ται αυτων εγενοντο σοι επι δυσµας δυσµων
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10. περσαι και λυδοι και λιβυες ησαν εν τη

δυναµει σου ανδρες πολεµισται σου πελτας και

περικεφαλαιας εκρεµασαν εν σοι ουτοι εδωκαν

την δοξαν σου

11. υιοι αραδιων και η δυναµις σου επι των

τειςεων σου ϕυλακες εν τοις πυργοις σου ησαν

τας ϕαρετρας αυτων εκρεµασαν επι των ορµων

σου κυκλω ουτοι ετελειωσαν σου το καλλος

12. καρςηδονιοι εµποροι σου απο πληχους

πασης ισςυος σου αργυριον και ςρυσιον και σι-

δηρον και κασσιτερον και µολυβον εδωκαν την

αγοραν σου

13. η ελλας και η συµπασα και τα πα-

ϱατεινοντα ουτοι ενεπορευοντο σοι εν ψυςαις

ανχρωπων και σκευη ςαλκα εδωκαν την εµπο-

ϱιαν σου

14. εξ οικου χεργαµα ιππους και ιππεις εδω-

καν αγοραν σου

15. υιοι ϱοδιων εµποροι σου απο νησων επλ-

ηχυναν την εµποριαν σου οδοντας ελεφαντινο-

υς και τοις εισαγοµενοις αντεδιδους τους µισχο-

υς σου

16. ανχρωπους εµποριαν σου απο πληχους

του συµµικτου σου στακτην και ποικιλµατα εκ

χαρσις και ϱαµωχ και ςορςορ εδωκαν την αγο-

ϱαν σου

17. ιουδας και οι υιοι του ισραηλ ουτοι εµπο-

ϱοι σου εν σιτου πρασει και µυρων και κασιας

και πρωτον µελι και ελαιον και ϱητινην εδωκαν

εις τον συµµικτον σου

18. δαµασκος εµπορος σου εκ πληχους πα-

σης δυναµεως σου οινος εκ ςελβων και ερια εκ

µιλητου

19. και οινον εις την αγοραν σου εδωκαν εξ

ασηλ σιδηρος ειργασµενος και τροςος εν τω

συµµικτω σου εστιν

20. δαιδαν εµποροι σου µετα κτηνων εκλεκ-

των εις αρµατα

21. η αραβια και παντες οι αρςοντες κηδαρ

ουτοι εµποροι σου δια ςειρος σου καµηλους και

κριους και αµνους εν οις εµπορευονται σε

22. εµποροι σαβα και ϱαγµα ουτοι εµποροι

σου µετα πρωτων ηδυσµατων και λιχων ςρη-

στων και ςρυσιον εδωκαν την αγοραν σου

23. ςαρραν και ςαννα ουτοι εµποροι σου ασ-

σουρ και ςαρµαν εµποροι σου

24. ϕεροντες εµποριαν υακινχον και χησαυ-

ϱους εκλεκτους δεδεµενους σςοινιοις και κυ-

παρισσινα

25. πλοια εν αυτοις καρςηδονιοι εµποροι σου

εν τω πληχει εν τω συµµικτω σου και ενεπλη-

σχης και εβαρυνχης σφοδρα εν καρδια χαλασ-

σης

26. εν υδατι πολλω ηγον σε οι κωπηλαται σου

το πνευµα του νοτου συνετριψεν σε εν καρδια

χαλασσης

27. ησαν δυναµεις σου και ο µισχος σου και

των συµµικτων σου και οι κωπηλαται σου και

οι κυβερνηται σου και οι συµβουλοι σου και οι

συµµικτοι σου εκ των συµµικτων σου και παν-

τες οι ανδρες οι πολεµισται σου οι εν σοι και

πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου πεσουνται

εν καρδια χαλασσης εν τη ηµερα της πτωσεως

σου

28. προς την ϕωνην της κραυγης σου οι κυ-

ϐερνηται σου ϕοβω ϕοβηχησονται

29. και καταβησονται απο των πλοιων παντες

οι κωπηλαται σου και οι επιβαται και οι πρωρεις

της χαλασσης επι την γην στησονται

30. και αλαλαξουσιν επι σε τη ϕωνη αυτων

και κεκραξονται πικρον και επιχησουσιν επι

την κεφαλην αυτων γην και σποδον υποστρω-

σονται

32. και ληµψονται οι υιοι αυτων επι σε χρηνον

και χρηνηµα σοι

33. ποσον τινα ευρες µισχον απο της χαλασ-

σης ενεπλησας εχνη απο του πληχους σου και

απο του συµµικτου σου επλουτισας παντας ϐα-

σιλεις της γης

34. νυν συνετριβης εν χαλασση εν ϐαχει υδα-

τος ο συµµικτος σου και πασα η συναγωγη σου

εν µεσω σου επεσον παντες οι κωπηλαται σου

35. παντες οι κατοικουντες τας νησους εστυ-

γνασαν επι σε και οι ϐασιλεις αυτων εκστασει

εξεστησαν και εδακρυσεν το προσωπον αυτων

36. εµποροι απο εχνων εσυρισαν σε απωλεια

εγενου και ουκετι εση εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-ez28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

28 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων
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2. και συ υιε ανχρωπου ειπον τω αρςοντι τυρου

ταδε λεγει κυριος ανχ ων υψωχη σου η καρδια

και ειπας χεος ειµι εγω κατοικιαν χεου κατω-

κηκα εν καρδια χαλασσης συ δε ει ανχρωπος

και ου χεος και εδωκας την καρδιαν σου ως

καρδιαν χεου

3. µη σοφωτερος ει συ του δανιηλ σοφοι ουκ

επαιδευσαν σε τη επιστηµη αυτων

4. µη εν τη επιστηµη σου η εν τη ϕρονησει

σου εποιησας σεαυτω δυναµιν και ςρυσιον και

αργυριον εν τοις χησαυροις σου

5. εν τη πολλη επιστηµη σου και εµπορια σου

επληχυνας δυναµιν σου υψωχη η καρδια σου

εν τη δυναµει σου

6. δια τουτο ταδε λεγει κυριος επειδη δεδωκας

την καρδιαν σου ως καρδιαν χεου

7. αντι τουτου ιδου εγω επαγω επι σε αλλο-

τριους λοιµους απο εχνων και εκκενωσουσιν

τας µαςαιρας αυτων επι σε και επι το καλλος

της επιστηµης σου και στρωσουσιν το καλλος

σου εις απωλειαν

8. και καταβιβασουσιν σε και αποχανη χα-

νατω τραυµατιων εν καρδια χαλασσης

9. µη λεγων ερεις χεος ειµι εγω ενωπιον των

αναιρουντων σε συ δε ει ανχρωπος και ου χεος

εν πληχει

10. απεριτµητων απολη εν ςερσιν αλλοτριων

οτι εγω ελαλησα λεγει κυριος

11. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

12. υιε ανχρωπου λαβε χρηνον επι τον αρ-

ςοντα τυρου και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριος

κυριος συ αποσφραγισµα οµοιωσεως και στε-

ϕανος καλλους

13. εν τη τρυφη του παραδεισου του χεου

εγενηχης παν λιχον ςρηστον ενδεδεσαι σαρ-

διον και τοπαζιον και σµαραγδον και ανχρα-

κα και σαπφειρον και ιασπιν και αργυριον και

ςρυσιον και λιγυριον και αςατην και αµεχυστον

και ςρυσολιχον και ϐηρυλλιον και ονυςιον και

ςρυσιου ενεπλησας τους χησαυρους σου και

τας αποχηκας σου εν σοι αφ ης ηµερας εκτι-

σχης συ

14. µετα του ςερουβ εχηκα σε εν ορει αγιω

χεου εγενηχης εν µεσω λιχων πυρινων

15. εγενηχης αµωµος συ εν ταις ηµεραις σου

αφ ης ηµερας συ εκτισχης εως ευρεχη τα αδι-

κηµατα εν σοι

16. απο πληχους της εµποριας σου επλησας

τα ταµιεια σου ανοµιας και ηµαρτες και ετραυ-

µατισχης απο ορους του χεου και ηγαγεν σε το

ςερουβ εκ µεσου λιχων πυρινων

17. υψωχη η καρδια σου επι τω καλλει σου

διεφχαρη η επιστηµη σου µετα του καλλους

σου δια πληχος αµαρτιων σου επι την γην ερ-

ϱιψα σε εναντιον ϐασιλεων εδωκα σε παραδε-

ιγµατισχηναι

18. δια το πληχος των αµαρτιων σου και των

αδικιων της εµποριας σου εβεβηλωσας τα ιερα

σου και εξαξω πυρ εκ µεσου σου τουτο κατα-

ϕαγεται σε και δωσω σε εις σποδον επι της γης

σου εναντιον παντων των ορωντων σε

19. και παντες οι επισταµενοι σε εν τοις εχνε-

σιν στυγνασουσιν επι σε απωλεια εγενου και

ους υπαρξεις ετι εις τον αιωνα

20. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

21. υιε ανχρωπου στηρισον το προσωπον σου

επι σιδωνα και προφητευσον επ αυτην

22. και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε

σιδων και ενδοξασχησοµαι εν σοι και γνωση οτι

εγω ειµι κυριος εν τω ποιησαι µε εν σοι κριµατα

και αγιασχησοµαι εν σοι

23. αιµα και χανατος εν ταις πλατειαις σου

και πεσουνται τετραυµατισµενοι εν µαςαιραις

εν σοι περικυκλω σου και γνωσονται διοτι εγω

ειµι κυριος

24. και ουκ εσονται ουκετι τω οικω του ισραηλ

σκολοψ πικριας και ακανχα οδυνης απο παν-

των των περικυκλω αυτων των ατιµασαντων

αυτους και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

25. ταδε λεγει κυριος κυριος και συναξω τον

ισραηλ εκ των εχνων ου διεσκορπισχησαν εκει

και αγιασχησοµαι εν αυτοις ενωπιον των λαων

και των εχνων και κατοικησουσιν επι της γης

αυτων ην δεδωκα τω δουλω µου ιακωβ

26. και κατοικησουσιν επ αυτης εν ελπιδι

και οικοδοµησουσιν οικιας και ϕυτευσουσιν αµ-

πελωνας και κατοικησουσιν εν ελπιδι οταν πο-

ιησω κριµα εν πασιν τοις ατιµασασιν αυτους εν

τοις κυκλω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι

κυριος ο χεος αυτων και ο χεος των πατερων

αυτων
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Dostępne przekłady 29 Rozdziału
*O-ez29*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

29 εν τω ετει τω δεκατω εν τω δεκατω µηνι

µια του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε

λεγων

2. υιε ανχρωπου στηρισον το προσωπον σου

επι ϕαραω ϐασιλεα αιγυπτου και προφητευσον

επ αυτον και επ αιγυπτον ολην

3. και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι

ϕαραω τον δρακοντα τον µεγαν τον εγκαχηµε-

νον εν µεσω ποταµων αυτου τον λεγοντα εµοι

εισιν οι ποταµοι και εγω εποιησα αυτους

4. και εγω δωσω παγιδας εις τας σιαγονας σου

και προσκολλησω τους ιςχυς του ποταµου σου

προς τας πτερυγας σου και αναξω σε εκ µεσου

του ποταµου σου και παντας τους ιςχυας του

ποταµου σου

5. και καταβαλω σε εν ταςει και παντας το-

υς ιςχυας του ποταµου σου επι προσωπον του

πεδιου πεση και ου µη συναςχης και ου µη πε-

ϱισταλης τοις χηριοις της γης και τοις πετεινοις

του ουρανου δεδωκα σε εις καταβρωµα

6. και γνωσονται παντες οι κατοικουντες

αιγυπτον οτι εγω ειµι κυριος ανχ ων εγενηχης

ϱαβδος καλαµινη τω οικω ισραηλ

7. οτε επελαβοντο σου τη ςειρι αυτων εχλα-

σχης και οτε επεκρατησεν επ αυτους πασα ςειρ

και οτε επανεπαυσαντο επι σε συνετριβης και

συνεκλασας αυτων πασαν οσφυν

8. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω

επι σε ϱοµφαιαν και απολω ανχρωπους απο

σου και κτηνη

9. και εσται η γη αιγυπτου απωλεια και ερη-

µος και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος αντι του

λεγειν σε οι ποταµοι εµοι εισιν και εγω εποιησα

αυτους

10. δια τουτο ιδου εγω επι σε και επι παντας

τους ποταµους σου και δωσω γην αιγυπτου εις

ερηµον και ϱοµφαιαν και απωλειαν απο µαγ-

δωλου και συηνης και εως οριων αιχιοπων

11. ου µη διελχη εν αυτη πους ανχρωπου και

πους κτηνους ου µη διελχη αυτην και ου κατο-

ικηχησεται τεσσαρακοντα ετη

12. και δωσω την γην αυτης απωλειαν εν

µεσω γης ηρηµωµενης και αι πολεις αυτης εν

µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται τεσσαρα-

κοντα ετη και διασπερω αιγυπτον εν τοις εχνε-

σιν και λικµησω αυτους εις τας ςωρας

13. ταδε λεγει κυριος µετα τεσσαρακοντα ετη

συναξω τους αιγυπτιους απο των εχνων ου διε-

σκορπισχησαν εκει

14. και αποστρεψω την αιςµαλωσιαν των

αιγυπτιων και κατοικισω αυτους εν γη παχο-

υρης εν τη γη οχεν εληµφχησαν και εσται αρςη

ταπεινη

15. παρα πασας τας αρςας ου µη υψωχη ετι

επι τα εχνη και ολιγοστους αυτους ποιησω του

µη ειναι αυτους πλειονας εν τοις εχνεσιν

16. και ουκετι εσονται τω οικω ισραηλ εις ελ-

πιδα αναµιµνησκουσαν ανοµιαν εν τω αυτους

ακολουχησαι οπισω αυτων και γνωσονται οτι

εγω ειµι κυριος

17. και εγενετο εν τω εβδοµω και εικοστω ετει

µια του µηνος του πρωτου εγενετο λογος κυριου

προς µε λεγων

18. υιε ανχρωπου ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς

ϐαβυλωνος κατεδουλωσατο αυτου την δυναµιν

δουλεια µεγαλη επι τυρου πασα κεφαλη ϕαλα-

κρα και πας ωµος µαδων και µισχος ουκ εγεν-

ηχη αυτω και τη δυναµει αυτου επι τυρου και

της δουλειας ης εδουλευσαν επ αυτην

19. ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου διδωµι

τω ναβουςοδονοσορ ϐασιλει ϐαβυλωνος γην

αιγυπτου και προνοµευσει την προνοµην αυτης

και σκυλευσει τα σκυλα αυτης και εσται µισχος

τη δυναµει αυτου

20. αντι της λειτουργιας αυτου ης εδουλευσεν

επι τυρον δεδωκα αυτω γην αιγυπτου ταδε λεγει

κυριος κυριος

21. εν τη ηµερα εκεινη ανατελει κερας παντι

τω οικω ισραηλ και σοι δωσω στοµα ανεωγµε-

νον εν µεσω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι

κυριος

Dostępne przekłady 30 Rozdziału
*O-ez30*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

30 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου προφητευσον και ειπον ταδε

λεγει κυριος ω ω η ηµερα
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3. οτι εγγυς η ηµερα του κυριου ηµερα περας

εχνων εσται

4. και ηξει µαςαιρα επ αιγυπτιους και εσται

ταραςη εν τη αιχιοπια και πεσουνται τετραυµα-

τισµενοι εν αιγυπτω και συµπεσειται αυτης τα

χεµελια

5. περσαι και κρητες και λυδοι και λιβυες και

παντες οι επιµικτοι και των υιων της διαχηκης

µου µαςαιρα πεσουνται εν αυτη

6. και πεσουνται τα αντιστηριγµατα αιγυπτου

και καταβησεται η υβρις της ισςυος αυτης απο

µαγδωλου εως συηνης µαςαιρα πεσουνται εν

αυτη λεγει κυριος

7. και ερηµωχησεται εν µεσω ςωρων ηρηµω-

µενων και αι πολεις αυτων εν µεσω πολεων

ηρηµωµενων εσονται

8. και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος οταν δω

πυρ επ αιγυπτον και συντριβωσι παντες οι ϐο-

ηχουντες αυτη

9. εν τη ηµερα εκεινη εξελευσονται αγγελοι

σπευδοντες αφανισαι την αιχιοπιαν και εσται

ταραςη εν αυτοις εν τη ηµερα αιγυπτου οτι ιδου

ηκει

10. ταδε λεγει κυριος κυριος και απολω

πληχος αιγυπτιων δια ςειρος ναβουςοδονοσορ

ϐασιλεως ϐαβυλωνος

11. αυτου και του λαου αυτου λοιµοι απο

εχνων απεσταλµενοι απολεσαι την γην και

εκκενωσουσιν παντες τας µαςαιρας αυτων επ

αιγυπτον και πλησχησεται η γη τραυµατιων

12. και δωσω τους ποταµους αυτων ερηµους

και απολω την γην και το πληρωµα αυτης εν

ςερσιν αλλοτριων εγω κυριος λελαληκα

13. οτι ταδε λεγει κυριος κυριος και απολω

µεγιστανας απο µεµφεως και αρςοντας εκ γης

αιγυπτου και ουκ εσονται ετι

14. και απολω γην παχουρης και δωσω πυρ

επι τανιν και ποιησω εκδικησιν εν διοσπολει

15. και εκςεω τον χυµον µου επι σαιν την

ισςυν αιγυπτου και απολω το πληχος µεµφεως

16. και δωσω πυρ επ αιγυπτον και ταραςην

ταραςχησεται συηνη και εν διοσπολει εσται

εκρηγµα και διαςυχησεται υδατα

17. νεανισκοι ηλιου πολεως και ϐουβαστου

εν µαςαιρα πεσουνται και αι γυναικες εν αις-

µαλωσια πορευσονται

18. και εν ταφνας συσκοτασει η ηµερα εν

τω συντριψαι µε εκει τα σκηπτρα αιγυπτου και

απολειται εκει η υβρις της ισςυος αυτης και αυ-

την νεφελη καλυψει και αι χυγατερες αυτης

αιςµαλωτοι αςχησονται

19. και ποιησω κριµα εν αιγυπτω και γνωσον-

ται οτι εγω ειµι κυριος

20. και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω

πρωτω µηνι εβδοµη του µηνος εγενετο λογος

κυριου προς µε λεγων

21. υιε ανχρωπου τους ϐραςιονας ϕαραω ϐα-

σιλεως αιγυπτου συνετριψα και ιδου ου κατε-

δεχη του δοχηναι ιασιν του δοχηναι επ αυτον

µαλαγµα του δοχηναι ισςυν επιλαβεσχαι µαςα-

ιρας

22. δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου

εγω επι ϕαραω ϐασιλεα αιγυπτου και συντριψω

τους ϐραςιονας αυτου τους ισςυρους και τους

τεταµενους και καταβαλω την µαςαιραν αυτου

εκ της ςειρος αυτου

23. και διασπερω αιγυπτον εις τα εχνη και

λικµησω αυτους εις τας ςωρας

24. και κατισςυσω τους ϐραςιονας ϐασιλεως

ϐαβυλωνος και δωσω την ϱοµφαιαν µου εις την

ςειρα αυτου και επαξει αυτην επ αιγυπτον και

προνοµευσει την προνοµην αυτης και σκυλευ-

σει τα σκυλα αυτης

25. και ενισςυσω τους ϐραςιονας ϐασιλεως

ϐαβυλωνος οι δε ϐραςιονες ϕαραω πεσουνται

και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος εν τω δο-

υναι την ϱοµφαιαν µου εις ςειρας ϐασιλεως ϐα-

ϐυλωνος και εκτενει αυτην επι γην αιγυπτου

26. και διασπερω αιγυπτον εις τα εχνη και

λικµησω αυτους εις τας ςωρας και γνωσονται

παντες οτι εγω ειµι κυριος

Dostępne przekłady 31 Rozdziału
*O-ez31*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

31 και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω

τριτω µηνι µια του µηνος εγενετο λογος κυριου

προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου ειπον προς ϕαραω ϐασιλεα

αιγυπτου και τω πληχει αυτου τινι ωµοιωσας

σεαυτον εν τω υψει σου
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3. ιδου ασσουρ κυπαρισσος εν τω λιβανω και

καλος ταις παραφυασιν και υψηλος τω µεγεχει

εις µεσον νεφελων εγενετο η αρςη αυτου

4. υδωρ εξεχρεψεν αυτον η αβυσσος υψωσεν

αυτον τους ποταµους αυτης ηγαγεν κυκλω των

ϕυτων αυτου και τα συστεµατα αυτης εξαπεστε-

ιλεν εις παντα τα ξυλα του πεδιου

5. ενεκεν τουτου υψωχη το µεγεχος αυτου πα-

ϱα παντα τα ξυλα του πεδιου και επλατυνχη-

σαν οι κλαδοι αυτου αφ υδατος πολλου

6. εν ταις παραφυασιν αυτου ενοσσευσαν

παντα τα πετεινα του ουρανου και υποκατω

των κλαδων αυτου εγεννωσαν παντα τα χηρια

του πεδιου εν τη σκια αυτου κατωκησεν παν

πληχος εχνων

7. και εγενετο καλος εν τω υψει αυτου δια το

πληχος των κλαδων αυτου οτι εγενηχησαν αι

ϱιζαι αυτου εις υδωρ πολυ

8. κυπαρισσοι τοιαυται ουκ εγενηχησαν εν τω

παραδεισω του χεου και πιτυες ους οµοιαι τα-

ις παραφυασιν αυτου και ελαται ουκ εγενον-

το οµοιαι τοις κλαδοις αυτου παν ξυλον εν τω

παραδεισω του χεου ους ωµοιωχη αυτω εν τω

καλλει αυτου

9. δια το πληχος των κλαδων αυτου και

εζηλωσεν αυτον τα ξυλα του παραδεισου της

τρυφης του χεου

10. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανχ ων εγενου

µεγας τω µεγεχει και εδωκας την αρςην σου

εις µεσον νεφελων και ειδον εν τω υψωχηναι

αυτον

11. και παρεδωκα αυτον εις ςειρας αρςοντος

εχνων και εποιησεν την απωλειαν αυτου

12. και εξωλεχρευσαν αυτον αλλοτριοι λο-

ιµοι απο εχνων και κατεβαλον αυτον επι των

ορεων εν πασαις ταις ϕαραγξιν επεσαν οι κλα-

δοι αυτου και συνετριβη τα στελεςη αυτου εν

παντι πεδιω της γης και κατεβησαν απο της

σκεπης αυτων παντες οι λαοι των εχνων και

ηδαφισαν αυτον

13. επι την πτωσιν αυτου ανεπαυσαντο παν-

τα τα πετεινα του ουρανου και επι τα στελεςη

αυτου εγενοντο παντα τα χηρια του αγρου

14. οπως µη υψωχωσιν εν τω µεγεχει αυτων

παντα τα ξυλα τα εν τω υδατι και ουκ εδωκαν

την αρςην αυτων εις µεσον νεφελων και ουκ

εστησαν εν τω υψει αυτων προς αυτα παντες

οι πινοντες υδωρ παντες εδοχησαν εις χανατον

εις γης ϐαχος εν µεσω υιων ανχρωπων προς

καταβαινοντας εις ϐοχρον

15. ταδε λεγει κυριος κυριος εν η ηµερα κα-

τεβη εις αδου επενχησεν αυτον η αβυσσος και

επεστησα τους ποταµους αυτης και εκωλυσα

πληχος υδατος και εσκοτασεν επ αυτον ο λι-

ϐανος παντα τα ξυλα του πεδιου επ αυτω εξε-

λυχησαν

16. απο της ϕωνης της πτωσεως αυτου εσε-

ισχησαν τα εχνη οτε κατεβιβαζον αυτον εις

αδου µετα των καταβαινοντων εις λακκον και

παρεκαλουν αυτον εν γη παντα τα ξυλα της

τρυφης και τα εκλεκτα του λιβανου παντα τα

πινοντα υδωρ

17. και γαρ αυτοι κατεβησαν µετ αυτου εις

αδου εν τοις τραυµατιαις απο µαςαιρας και το

σπερµα αυτου οι κατοικουντες υπο την σκεπην

αυτου εν µεσω της Ϲωης αυτων απωλοντο

18. τινι ωµοιωχης καταβηχι και καταβιβασχη-

τι µετα των ξυλων της τρυφης εις γης ϐαχος εν

µεσω απεριτµητων κοιµηχηση µετα τραυµατιων

µαςαιρας ουτως ϕαραω και το πληχος της ισςυ-

ος αυτου λεγει κυριος κυριος

Dostępne przekłady 32 Rozdziału
*O-ez32*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

32 και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω

δωδεκατω µηνι µια του µηνος εγενετο λογος

κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου λαβε χρηνον επι ϕαραω ϐα-

σιλεα αιγυπτου και ερεις αυτω λεοντι εχνων

ωµοιωχης και συ ως δρακων ο εν τη χαλασση

και εκερατιζες τοις ποταµοις σου και εταρασσες

υδωρ τοις ποσιν σου και κατεπατεις τους ποτα-

µους σου

3. ταδε λεγει κυριος και περιβαλω επι σε δικ-

τυα λαων πολλων και αναξω σε εν τω αγκιστρω

µου

4. και εκτενω σε επι την γην πεδια πλησχησε-

ται σου και επικαχιω επι σε παντα τα πετεινα

του ουρανου και εµπλησω εκ σου παντα τα χη-

ϱια πασης της γης

5. και δωσω τας σαρκας σου επι τα ορη και

εµπλησω απο του αιµατος σου
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6. και ποτισχησεται η γη απο των προςωρηµα-

των σου απο του πληχους σου επι των ορεων

ϕαραγγας εµπλησω απο σου

7. και κατακαλυψω εν τω σβεσχηναι σε ουρα-

νον και συσκοτασω τα αστρα αυτου ηλιον εν νε-

ϕελη καλυψω και σεληνη ου µη ϕανη το ϕως

αυτης

8. παντα τα ϕαινοντα ϕως εν τω ουρανω συ-

σκοτασουσιν επι σε και δωσω σκοτος επι την

γην σου λεγει κυριος κυριος

9. και παροργιω καρδιαν λαων πολλων ηνικα

αν αγω αιςµαλωσιαν σου εις τα εχνη εις γην ην

ουκ εγνως

10. και στυγνασουσιν επι σε εχνη πολλα και

οι ϐασιλεις αυτων εκστασει εκστησονται εν τω

πετασχαι την ϱοµφαιαν µου επι προσωπα αυ-

των προσδεςοµενοι την πτωσιν αυτων αφ ηµε-

ϱας πτωσεως σου

11. οτι ταδε λεγει κυριος ϱοµφαια ϐασιλεως

ϐαβυλωνος ηξει σοι

12. εν µαςαιραις γιγαντων και καταβαλω την

ισςυν σου λοιµοι απο εχνων παντες και απολο-

υσι την υβριν αιγυπτου και συντριβησεται πασα

η ισςυς αυτης

13. και απολω παντα τα κτηνη αυτης αφ υδα-

τος πολλου και ου µη ταραξη αυτο ετι πους

ανχρωπου και ιςνος κτηνων ου µη καταπατηση

αυτο

14. ουτως τοτε ησυςασει τα υδατα αυτων και

οι ποταµοι αυτων ως ελαιον πορευσονται λεγει

κυριος

15. οταν δω αιγυπτον εις απωλειαν και ερηµ-

ωχη η γη συν τη πληρωσει αυτης οταν διασπε-

ιρω παντας τους κατοικουντας εν αυτη και γνω-

σονται οτι εγω ειµι κυριος

16. χρηνος εστιν και χρηνησεις αυτον και αι

χυγατερες των εχνων χρηνησουσιν αυτον επ

αιγυπτον και επι πασαν την ισςυν αυτης χρηνη-

σουσιν αυτην λεγει κυριος κυριος

17. και εγενηχη εν τω δωδεκατω ετει του πρω-

του µηνος πεντεκαιδεκατη του µηνος εγενετο

λογος κυριου προς µε λεγων

18. υιε ανχρωπου χρηνησον επι την ισςυν

αιγυπτου και καταβιβασουσιν αυτης τας χυγα-

τερας τα εχνη νεκρας εις το ϐαχος της γης προς

τους καταβαινοντας εις ϐοχρον

20. εν µεσω τραυµατιων µαςαιρας πεσουνται

µετ αυτου και κοιµηχησεται πασα η ισςυς αυτου

21. και ερουσιν σοι οι γιγαντες εν ϐαχει ϐο-

χρου γινου τινος κρειττων ει καταβηχι και κο-

ιµηχητι µετα απεριτµητων εν µεσω τραυµατιων

µαςαιρας

22. εκει ασσουρ και πασα η συναγωγη αυτου

παντες τραυµατιαι εκει εδοχησαν και η ταφη

αυτων εν ϐαχει ϐοχρου και εγενηχη η συνα-

γωγη αυτου περικυκλω του µνηµατος αυτου

παντες οι τραυµατιαι οι πεπτωκοτες µαςαιρα

23. οι δοντες τον ϕοβον αυτων επι γης Ϲωης

24. εκει αιλαµ και πασα η δυναµις αυτου πε-

ϱικυκλω του µνηµατος αυτου παντες οι τραυ-

µατιαι οι πεπτωκοτες µαςαιρα και οι καταβα-

ινοντες απεριτµητοι εις γης ϐαχος οι δεδωκο-

τες αυτων ϕοβον επι γης Ϲωης και ελαβοσαν

την ϐασανον αυτων µετα των καταβαινοντων

εις ϐοχρον

25. εν µεσω τραυµατιων

26. εκει εδοχησαν µοσος και χοβελ και πα-

σα η ισςυς αυτων περικυκλω του µνηµατος αυ-

του παντες τραυµατιαι αυτου παντες απεριτµη-

τοι τραυµατιαι απο µαςαιρας οι δεδωκοτες τον

ϕοβον αυτων επι γης Ϲωης

27. και εκοιµηχησαν µετα των γιγαντων των

πεπτωκοτων απο αιωνος οι κατεβησαν εις αδου

εν οπλοις πολεµικοις και εχηκαν τας µαςαιρας

αυτων υπο τας κεφαλας αυτων και εγενηχη-

σαν αι ανοµιαι αυτων επι των οστων αυτων οτι

εξεφοβησαν γιγαντας εν γη Ϲωης

28. και συ εν µεσω απεριτµητων κοιµηχηση

µετα τετραυµατισµενων µαςαιρα

29. εκει εδοχησαν οι αρςοντες ασσουρ οι δον-

τες την ισςυν αυτου εις τραυµα µαςαιρας ουτοι

µετα τραυµατιων εκοιµηχησαν µετα καταβα-

ινοντων εις ϐοχρον

30. εκει οι αρςοντες του ϐορρα παντες στρα-

τηγοι ασσουρ οι καταβαινοντες τραυµατιαι συν

τω ϕοβω αυτων και τη ισςυι αυτων εκοιµηχη-

σαν απεριτµητοι µετα τραυµατιων µαςαιρας και

απηνεγκαν την ϐασανον αυτων µετα των κατα-

ϐαινοντων εις ϐοχρον

31. εκεινους οψεται ϐασιλευς ϕαραω και πα-

ϱακληχησεται επι πασαν την ισςυν αυτων λεγει

κυριος κυριος
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32. οτι δεδωκα τον ϕοβον αυτου επι γης

Ϲωης και κοιµηχησεται εν µεσω απεριτµητων

µετα τραυµατιων µαςαιρας ϕαραω και παν το

πληχος αυτου λεγει κυριος κυριος

Dostępne przekłady 33 Rozdziału
*O-ez33*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

33 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου λαλησον τοις υιοις του λαου

σου και ερεις προς αυτους γη εφ ην αν επαγω

ϱοµφαιαν και λαβη ο λαος της γης ανχρωπον

ενα εξ αυτων και δωσιν αυτον εαυτοις εις σκο-

πον

3. και ιδη την ϱοµφαιαν ερςοµενην επι την γην

και σαλπιση τη σαλπιγγι και σηµανη τω λαω

4. και ακουση ο ακουσας την ϕωνην της σαλ-

πιγγος και µη ϕυλαξηται και επελχη η ϱοµφαια

και καταλαβη αυτον το αιµα αυτου επι της κε-

ϕαλης αυτου εσται

5. οτι την ϕωνην της σαλπιγγος ακουσας ουκ

εφυλαξατο το αιµα αυτου επ αυτου εσται και

ουτος οτι εφυλαξατο την ψυςην αυτου εξειλατο

6. και ο σκοπος εαν ιδη την ϱοµφαιαν ερςο-

µενην και µη σηµανη τη σαλπιγγι και ο λαος

µη ϕυλαξηται και ελχουσα η ϱοµφαια λαβη

εξ αυτων ψυςην αυτη δια την αυτης ανοµιαν

εληµφχη και το αιµα εκ της ςειρος του σκοπου

εκζητησω

7. και συ υιε ανχρωπου σκοπον δεδωκα σε

τω οικω ισραηλ και ακουση εκ στοµατος µου

λογον

8. εν τω ειπαι µε τω αµαρτωλω χανατω χανα-

τωχηση και µη λαλησης του ϕυλαξασχαι τον

ασεβη απο της οδου αυτου αυτος ο ανοµος τη

ανοµια αυτου αποχανειται το δε αιµα αυτου εκ

της ςειρος σου εκζητησω

9. συ δε εαν προαπαγγειλης τω ασεβει την

οδον αυτου του αποστρεψαι απ αυτης και µη

αποστρεψη απο της οδου αυτου ουτος τη ασεβε-

ια αυτου αποχανειται και συ την ψυςην σαυτου

εξηρησαι

10. και συ υιε ανχρωπου ειπον τω οικω ισραηλ

ουτως ελαλησατε λεγοντες αι πλαναι ηµων και

αι ανοµιαι ηµων εφ ηµιν εισιν και εν αυταις

ηµεις τηκοµεχα και πως Ϲησοµεχα

11. ειπον αυτοις Ϲω εγω ταδε λεγει κυριος ου

ϐουλοµαι τον χανατον του ασεβους ως το απο-

στρεψαι τον ασεβη απο της οδου αυτου και Ϲην

αυτον αποστροφη αποστρεψατε απο της οδου

υµων και ινα τι αποχνησκετε οικος ισραηλ

12. ειπον προς τους υιους του λαου σου δι-

καιοσυνη δικαιου ου µη εξεληται αυτον εν η

αν ηµερα πλανηχη και ανοµια ασεβους ου µη

κακωση αυτον εν η αν ηµερα αποστρεψη απο

της ανοµιας αυτου και δικαιος ου µη δυνηται

σωχηναι

13. εν τω ειπαι µε τω δικαιω ουτος πεποιχεν

επι τη δικαιοσυνη αυτου και ποιηση ανοµιαν

πασαι αι δικαιοσυναι αυτου ου µη αναµνησχω-

σιν εν τη αδικια αυτου η εποιησεν εν αυτη απο-

χανειται

14. και εν τω ειπαι µε τω ασεβει χανατω χανα-

τωχηση και αποστρεψη απο της αµαρτιας αυτου

και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην

15. και ενεςυρασµα αποδω και αρπαγµα απο-

τειση εν προσταγµασιν Ϲωης διαπορευηται του

µη ποιησαι αδικον Ϲωη Ϲησεται και ου µη απο-

χανη

16. πασαι αι αµαρτιαι αυτου ας ηµαρτεν ου

µη αναµνησχωσιν οτι κριµα και δικαιοσυνην

εποιησεν εν αυτοις Ϲησεται

17. και ερουσιν οι υιοι του λαου σου ουκ ευ-

χεια η οδος του κυριου και αυτη η οδος αυτων

ουκ ευχεια

18. εν τω αποστρεψαι δικαιον απο της δικαιο-

συνης αυτου και ποιηση ανοµιας και αποχανε-

ιται εν αυταις

19. και εν τω αποστρεψαι τον αµαρτωλον απο

της ανοµιας αυτου και ποιηση κριµα και δικα-

ιοσυνην εν αυτοις αυτος Ϲησεται

20. και τουτο εστιν ο ειπατε ουκ ευχεια η οδος

κυριου εκαστον εν ταις οδοις αυτου κρινω υµας

οικος ισραηλ

21. και εγενηχη εν τω δωδεκατω ετει εν τω

δωδεκατω µηνι πεµπτη του µηνος της αιςµαλω-

σιας ηµων ηλχεν ο ανασωχεις προς µε απο ιε-

ϱουσαληµ λεγων εαλω η πολις

22. και εγενηχη επ εµε ςειρ κυριου εσπερας

πριν ελχειν αυτον και ηνοιξεν µου το στοµα εως

ηλχεν προς µε το πρωι και ανοιςχεν µου το

στοµα ου συνεσςεχη ετι
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23. και εγενηχη λογος κυριου προς µε λεγων

24. υιε ανχρωπου οι κατοικουντες τας ηρηµω-

µενας επι της γης του ισραηλ λεγουσιν εις ην

αβρααµ και κατεσςεν την γην και ηµεις πλειους

εσµεν ηµιν δεδοται η γη εις κατασςεσιν

25. δια τουτο ειπον αυτοις ταδε λεγει κυριος

κυριος

27. Ϲω εγω ει µην οι εν ταις ηρηµωµεναις µα-

ςαιρα πεσουνται και οι επι προσωπου του πε-

διου τοις χηριοις του αγρου δοχησονται εις κα-

ταβρωµα και τους εν ταις τετειςισµεναις και το-

υς εν τοις σπηλαιοις χανατω αποκτενω

28. και δωσω την γην ερηµον και απολειται

η υβρις της ισςυος αυτης και ερηµωχησεται τα

ορη του ισραηλ δια το µη ειναι διαπορευοµενον

29. και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος και πο-

ιησω την γην αυτων ερηµον και ερηµωχησεται

δια παντα τα ϐδελυγµατα αυτων α εποιησαν

30. και συ υιε ανχρωπου οι υιοι του λαου σου

οι λαλουντες περι σου παρα τα τειςη και εν τοις

πυλωσι των οικιων και λαλουσιν ανχρωπος τω

αδελφω αυτου λεγοντες συνελχωµεν και ακο-

υσωµεν τα εκπορευοµενα παρα κυριου

31. ερςονται προς σε ως συµπορευεται λαος

και καχηνται εναντιον σου και ακουουσιν τα

ϱηµατα σου και αυτα ου µη ποιησουσιν οτι ψευ-

δος εν τω στοµατι αυτων και οπισω των µιασµα-

των η καρδια αυτων

32. και γινη αυτοις ως ϕωνη ψαλτηριου ηδυ-

ϕωνου ευαρµοστου και ακουσονται σου τα

ϱηµατα και ου µη ποιησουσιν αυτα

33. και ηνικα αν ελχη ερουσιν ιδου ηκει και

γνωσονται οτι προφητης ην εν µεσω αυτων

Dostępne przekłady 34 Rozdziału
*O-ez34*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

34 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου προφητευσον επι τους πο-

ιµενας του ισραηλ προφητευσον και ειπον τοις

ποιµεσι ταδε λεγει κυριος κυριος ω ποιµενες

ισραηλ µη ϐοσκουσιν ποιµενες εαυτους ου τα

προβατα ϐοσκουσιν οι ποιµενες

3. ιδου το γαλα κατεσχετε και τα ερια περι-

ϐαλλεσχε και το παςυ σφαζετε και τα προβατα

µου ου ϐοσκετε

4. το ησχενηκος ουκ ενισςυσατε και το κακως

εςον ουκ εσωµατοποιησατε και το συντετριµµε-

νον ου κατεδησατε και το πλανωµενον ουκ επε-

στρεψατε και το απολωλος ουκ εζητησατε και

το ισςυρον κατειργασασχε µοςχω

5. και διεσπαρη τα προβατα µου δια το µη

ειναι ποιµενας και εγενηχη εις καταβρωµα πασι

τοις χηριοις του αγρου

6. και διεσπαρη µου τα προβατα εν παντι ορει

και επι παν ϐουνον υψηλον και επι προσωπου

πασης της γης διεσπαρη και ουκ ην ο εκζητων

ουδε ο αποστρεφων

7. δια τουτο ποιµενες ακουσατε λογον κυριου

8. Ϲω εγω λεγει κυριος κυριος ει µην αντι του

γενεσχαι τα προβατα µου εις προνοµην και γε-

νεσχαι τα προβατα µου εις καταβρωµα πασι το-

ις χηριοις του πεδιου παρα το µη ειναι ποιµενας

και ουκ εξεζητησαν οι ποιµενες τα προβατα µου

και εβοσκησαν οι ποιµενες εαυτους τα δε προ-

ϐατα µου ουκ εβοσκησαν

9. αντι τουτου ποιµενες

10. ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω επι τους

ποιµενας και εκζητησω τα προβατα µου εκ των

ςειρων αυτων και αποστρεψω αυτους του µη πο-

ιµαινειν τα προβατα µου και ου ϐοσκησουσιν ετι

οι ποιµενες αυτα και εξελουµαι τα προβατα µου

εκ του στοµατος αυτων και ουκ εσονται αυτοις

ετι εις καταβρωµα

11. διοτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκζητησω

τα προβατα µου και επισκεψοµαι αυτα

12. ωσπερ Ϲητει ο ποιµην το ποιµνιον αυτου

εν ηµερα οταν η γνοφος και νεφελη εν µεσω

προβατων διακεςωρισµενων ουτως εκζητησω τα

προβατα µου και απελασω αυτα απο παντος

τοπου ου διεσπαρησαν εκει εν ηµερα νεφελης

και γνοφου

13. και εξαξω αυτους εκ των εχνων και συ-

ναξω αυτους απο των ςωρων και εισαξω αυτους

εις την γην αυτων και ϐοσκησω αυτους επι τα

ορη ισραηλ και εν ταις ϕαραγξιν και εν παση

κατοικια της γης

14. εν νοµη αγαχη ϐοσκησω αυτους και εν τω

ορει τω υψηλω ισραηλ εσονται αι µανδραι αυ-

των εκει κοιµηχησονται και εκει αναπαυσονται

εν τρυφη αγαχη και εν νοµη πιονι ϐοσκηχησον-

ται επι των ορεων ισραηλ

842 L R Biblia Grecka



Księga Ezechiela L R Rozdział 35

15. εγω ϐοσκησω τα προβατα µου και εγω

αναπαυσω αυτα και γνωσονται οτι εγω ειµι κυ-

ϱιος ταδε λεγει κυριος κυριος

16. το απολωλος Ϲητησω και το πλανωµενον

επιστρεψω και το συντετριµµενον καταδησω και

το εκλειπον ενισςυσω και το ισςυρον ϕυλαξω

και ϐοσκησω αυτα µετα κριµατος

17. και υµεις προβατα ταδε λεγει κυριος κυ-

ϱιος ιδου εγω διακρινω ανα µεσον προβατου

και προβατου κριων και τραγων

18. και ους ικανον υµιν οτι την καλην νοµην

ενεµεσχε και τα καταλοιπα της νοµης υµων κα-

τεπατειτε τοις ποσιν υµων και το καχεστηκος

υδωρ επινετε και το λοιπον τοις ποσιν υµων

εταρασσετε

19. και τα προβατα µου τα πατηµατα των

ποδων υµων ενεµοντο και το τεταραγµενον

υδωρ υπο των ποδων υµων επινον

20. δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου

εγω διακρινω ανα µεσον προβατου ισςυρου και

ανα µεσον προβατου ασχενους

21. επι ταις πλευραις και τοις ωµοις υµων δι-

ωχεισχε και τοις κερασιν υµων εκερατιζετε και

παν το εκλειπον εξεχλιβετε

22. και σωσω τα προβατα µου και ου µη ωσιν

ετι εις προνοµην και κρινω ανα µεσον κριου

προς κριον

23. και αναστησω επ αυτους ποιµενα ενα και

ποιµανει αυτους τον δουλον µου δαυιδ και εσ-

ται αυτων ποιµην

24. και εγω κυριος εσοµαι αυτοις εις χεον και

δαυιδ εν µεσω αυτων αρςων εγω κυριος ελαλη-

σα

25. και διαχησοµαι τω δαυιδ διαχηκην

ειρηνης και αφανιω χηρια πονηρα απο της γης

και κατοικησουσιν εν τη ερηµω και υπνωσουσιν

εν τοις δρυµοις

26. και δωσω αυτους περικυκλω του ορους

µου και δωσω τον υετον υµιν υετον ευλογιας

27. και τα ξυλα τα εν τω πεδιω δωσει τον

καρπον αυτων και η γη δωσει την ισςυν αυτης

και κατοικησουσιν επι της γης αυτων εν ελπιδι

ειρηνης και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος εν τω

συντριψαι µε τον Ϲυγον αυτων και εξελουµαι

αυτους εκ ςειρος των καταδουλωσαµενων αυ-

τους

28. και ουκ εσονται ετι εν προνοµη τοις εχνε-

σιν και τα χηρια της γης ουκετι µη ϕαγωσιν αυ-

τους και κατοικησουσιν εν ελπιδι και ουκ εσται

ο εκφοβων αυτους

29. και αναστησω αυτοις ϕυτον ειρηνης και

ουκετι εσονται απολλυµενοι λιµω επι της γης

και ου µη ενεγκωσιν ετι ονειδισµον εχνων

30. και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο χεος

αυτων και αυτοι λαος µου οικος ισραηλ λεγει

κυριος

31. προβατα µου και προβατα ποιµνιου µου

εστε και εγω κυριος ο χεος υµων λεγει κυριος

κυριος

Dostępne przekłady 35 Rozdziału
*O-ez35*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

35 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου επιστρεψον το προσωπον σου

επ ορος σηιρ και προφητευσον επ αυτο

3. και ειπον ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω

επι σε ορος σηιρ και εκτενω την ςειρα µου επι

σε και δωσω σε ερηµον και ερηµωχηση

4. και ταις πολεσιν σου ερηµιαν ποιησω και

συ ερηµος εση και γνωση οτι εγω ειµι κυριος

5. αντι του γενεσχαι σε εςχραν αιωνιαν και

ενεκαχισας τω οικω ισραηλ δολω εν ςειρι

εςχρων µαςαιρα εν καιρω αδικιας επ εσςατω

6. δια τουτο Ϲω εγω λεγει κυριος κυριος ει µην

εις αιµα ηµαρτες και αιµα σε διωξεται

7. και δωσω το ορος σηιρ εις ερηµον και

ηρηµωµενον και απολω απ αυτου ανχρωπους

και κτηνη

8. και εµπλησω των τραυµατιων σου τους ϐο-

υνους και τας ϕαραγγας σου και εν πασι τοις

πεδιοις σου τετραυµατισµενοι µαςαιρα πεσουν-

ται εν σοι

9. ερηµιαν αιωνιον χησοµαι σε και αι πολεις

σου ου µη κατοικηχωσιν ετι και γνωση οτι εγω

ειµι κυριος

10. δια το ειπειν σε τα δυο εχνη και αι δυο

ςωραι εµαι εσονται και κληρονοµησω αυτας και

κυριος εκει εστιν

11. δια τουτο Ϲω εγω λεγει κυριος και ποιησω

σοι κατα την εςχραν σου και γνωσχησοµαι σοι

ηνικα αν κρινω σε
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12. και γνωση οτι εγω ειµι κυριος ηκουσα της

ϕωνης των ϐλασφηµιων σου οτι ειπας τα ορη

ισραηλ ερηµα ηµιν δεδοται εις καταβρωµα

13. και εµεγαλορηµονησας επ εµε τω στοµατι

σου εγω ηκουσα

14. ταδε λεγει κυριος εν τη ευφροσυνη πασης

της γης ερηµον ποιησω σε

15. ερηµον εση ορος σηιρ και πασα η ιδουµαια

εξαναλωχησεται και γνωση οτι εγω ειµι κυριος

ο χεος αυτων

Dostępne przekłady 36 Rozdziału
*O-ez36*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

36 και συ υιε ανχρωπου προφητευσον επι

τα ορη ισραηλ και ειπον τοις ορεσιν του ισραηλ

ακουσατε λογον κυριου

2. ταδε λεγει κυριος κυριος ανχ ων ειπεν ο

εςχρος εφ υµας ευγε ερηµα αιωνια εις κατα-

σςεσιν ηµιν εγενηχη

3. δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λεγει

κυριος κυριος αντι του ατιµασχηναι υµας και

µισηχηναι υµας υπο των κυκλω υµων του ειναι

υµας εις κατασςεσιν τοις καταλοιποις εχνεσιν

και ανεβητε λαληµα γλωσση και εις ονειδισµα

εχνεσιν

4. δια τουτο ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυ-

ϱιου ταδε λεγει κυριος τοις ορεσιν και τοις ϐο-

υνοις και ταις ϕαραγξιν και τοις ςειµαρροις και

τοις εξηρηµωµενοις και ηφανισµενοις και ταις

πολεσιν ταις εγκαταλελειµµεναις αι εγενοντο

εις προνοµην και εις καταπατηµα τοις καταλε-

ιφχεισιν εχνεσιν περικυκλω

5. δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ει µην

εν πυρι χυµου µου ελαλησα επι τα λοιπα εχνη

και επι την ιδουµαιαν πασαν οτι εδωκαν την

γην µου εαυτοις εις κατασςεσιν µετ ευφροσυνης

ατιµασαντες ψυςας του αφανισαι εν προνοµη

6. δια τουτο προφητευσον επι την γην του

ισραηλ και ειπον τοις ορεσιν και τοις ϐουνοις

και ταις ϕαραγξιν και ταις ναπαις ταδε λεγει

κυριος ιδου εγω εν τω Ϲηλω µου και εν τω χυµω

µου ελαλησα αντι του ονειδισµους εχνων ενεγ-

και υµας

7. δια τουτο εγω αρω την ςειρα µου επι τα εχνη

τα περικυκλω υµων ουτοι την ατιµιαν αυτων

ληµψονται

8. υµων δε ορη ισραηλ την σταφυλην και τον

καρπον υµων καταφαγεται ο λαος µου οτι εγγι-

Ϲουσιν του ελχειν

9. οτι ιδου εγω εφ υµας και επιβλεψω εφ υµας

και κατεργασχησεσχε και σπαρησεσχε

10. και πληχυνω εφ υµας ανχρωπους παν

οικον ισραηλ εις τελος και κατοικηχησονται αι

πολεις και η ηρηµωµενη οικοδοµηχησεται

11. και πληχυνω εφ υµας ανχρωπους και

κτηνη και κατοικιω υµας ως το εν αρςη υµων

και ευ ποιησω υµας ωσπερ τα εµπροσχεν υµων

και γνωσεσχε οτι εγω ειµι κυριος

12. και γεννησω εφ υµας ανχρωπους τον λα-

ον µου ισραηλ και κληρονοµησουσιν υµας και

εσεσχε αυτοις εις κατασςεσιν και ου µη προστε-

χητε ετι ατεκνωχηναι απ αυτων

13. ταδε λεγει κυριος κυριος ανχ ων ειπαν σοι

κατεσχουσα ανχρωπους ει και ητεκνωµενη υπο

του εχνους σου εγενου

14. δια τουτο ανχρωπους ουκετι ϕαγεσαι και

το εχνος σου ουκ ατεκνωσεις ετι λεγει κυριος

κυριος

15. και ουκ ακουσχησεται ουκετι εφ υµας ατι-

µια εχνων και ονειδισµους λαων ου µη ανενεγ-

κητε λεγει κυριος κυριος

16. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

17. υιε ανχρωπου οικος ισραηλ κατωκησεν

επι της γης αυτων και εµιαναν αυτην εν τη οδω

αυτων και εν τοις ειδωλοις αυτων και εν ταις

ακαχαρσιαις αυτων κατα την ακαχαρσιαν της

αποκαχηµενης εγενηχη η οδος αυτων προ προ-

σωπου µου

18. και εξεςεα τον χυµον µου επ αυτους

19. και διεσπειρα αυτους εις τα εχνη και

ελικµησα αυτους εις τας ςωρας κατα την οδον

αυτων και κατα την αµαρτιαν αυτων εκρινα αυ-

τους

20. και εισηλχοσαν εις τα εχνη ου εισηλχο-

σαν εκει και εβεβηλωσαν το ονοµα µου το αγιον

εν τω λεγεσχαι αυτους λαος κυριου ουτοι και

εκ της γης αυτου εξεληλυχασιν

21. και εφεισαµην αυτων δια το ονοµα µου

το αγιον ο εβεβηλωσαν οικος ισραηλ εν τοις

εχνεσιν ου εισηλχοσαν εκει

22. δια τουτο ειπον τω οικω ισραηλ ταδε λεγει

κυριος ους υµιν εγω ποιω οικος ισραηλ αλλ η
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δια το ονοµα µου το αγιον ο εβεβηλωσατε εν

τοις εχνεσιν ου εισηλχετε εκει

23. και αγιασω το ονοµα µου το µεγα το ϐε-

ϐηλωχεν εν τοις εχνεσιν ο εβεβηλωσατε εν

µεσω αυτων και γνωσονται τα εχνη οτι εγω ειµι

κυριος εν τω αγιασχηναι µε εν υµιν κατ οφχαλ-

µους αυτων

24. και ληµψοµαι υµας εκ των εχνων και

αχροισω υµας εκ πασων των γαιων και εισαξω

υµας εις την γην υµων

25. και ϱανω εφ υµας υδωρ καχαρον και

καχαρισχησεσχε απο πασων των ακαχαρσιων

υµων και απο παντων των ειδωλων υµων και

καχαριω υµας

26. και δωσω υµιν καρδιαν καινην και πνευ-

µα καινον δωσω εν υµιν και αφελω την καρ-

διαν την λιχινην εκ της σαρκος υµων και δωσω

υµιν καρδιαν σαρκινην

27. και το πνευµα µου δωσω εν υµιν και πο-

ιησω ινα εν τοις δικαιωµασιν µου πορευησχε

και τα κριµατα µου ϕυλαξησχε και ποιησητε

28. και κατοικησετε επι της γης ης εδωκα τοις

πατρασιν υµων και εσεσχε µοι εις λαον καγω

εσοµαι υµιν εις χεον

29. και σωσω υµας εκ πασων των ακαχαρσιων

υµων και καλεσω τον σιτον και πληχυνω αυτον

και ου δωσω εφ υµας λιµον

30. και πληχυνω τον καρπον του ξυλου και

τα γενηµατα του αγρου οπως µη λαβητε ονειδι-

σµον λιµου εν τοις εχνεσιν

31. και µνησχησεσχε τας οδους υµων τας

πονηρας και τα επιτηδευµατα υµων τα µη αγα-

χα και προσοςχιειτε κατα προσωπον αυτων εν

ταις ανοµιαις υµων και επι τοις ϐδελυγµασιν

υµων

32. ου δι υµας εγω ποιω λεγει κυριος κυριος

γνωστον εσται υµιν αισςυνχητε και εντραπητε

εκ των οδων υµων οικος ισραηλ

33. ταδε λεγει κυριος εν ηµερα η καχαριω

υµας εκ πασων των ανοµιων υµων και κατοικιω

τας πολεις και οικοδοµηχησονται αι ερηµοι

34. και η γη η ηφανισµενη εργασχησεται ανχ

ων οτι ηφανισµενη εγενηχη κατ οφχαλµους

παντος παροδευοντος

35. και ερουσιν η γη εκεινη η ηφανισµενη

εγενηχη ως κηπος τρυφης και αι πολεις αι ερη-

µοι και ηφανισµεναι και κατεσκαµµεναι οςυραι

εκαχισαν

36. και γνωσονται τα εχνη οσα αν καταλε-

ιφχωσιν κυκλω υµων οτι εγω κυριος ωκοδοµη-

σα τας καχηρηµενας και κατεφυτευσα τας ηφα-

νισµενας εγω κυριος ελαλησα και ποιησω

37. ταδε λεγει κυριος ετι τουτο Ϲητηχησοµαι

τω οικω ισραηλ του ποιησαι αυτοις πληχυνω

αυτους ως προβατα ανχρωπους

38. ως προβατα αγια ως προβατα ιερουσαληµ

εν ταις εορταις αυτης ουτως εσονται αι πολε-

ις αι ερηµοι πληρεις προβατων ανχρωπων και

γνωσονται οτι εγω κυριος

Dostępne przekłady 37 Rozdziału
*O-ez37*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

37 και εγενετο επ εµε ςειρ κυριου και εξη-

γαγεν µε εν πνευµατι κυριος και εχηκεν µε εν

µεσω του πεδιου και τουτο ην µεστον οστεων

ανχρωπινων

2. και περιηγαγεν µε επ αυτα κυκλοχεν κυ-

κλω και ιδου πολλα σφοδρα επι προσωπου του

πεδιου ξηρα σφοδρα

3. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου ει Ϲησεται

τα οστα ταυτα και ειπα κυριε συ επιστη ταυτα

4. και ειπεν προς µε προφητευσον επι τα οστα

ταυτα και ερεις αυτοις τα οστα τα ξηρα ακουσα-

τε λογον κυριου

5. ταδε λεγει κυριος τοις οστεοις τουτοις ιδου

εγω ϕερω εις υµας πνευµα Ϲωης

6. και δωσω εφ υµας νευρα και αναξω εφ

υµας σαρκας και εκτενω εφ υµας δερµα και

δωσω πνευµα µου εις υµας και Ϲησεσχε και

γνωσεσχε οτι εγω ειµι κυριος

7. και επροφητευσα καχως ενετειλατο µοι και

εγενετο εν τω εµε προφητευσαι και ιδου σεισµος

και προσηγαγε τα οστα εκατερον προς την αρ-

µονιαν αυτου

8. και ειδον και ιδου επ αυτα νευρα και

σαρκες εφυοντο και ανεβαινεν επ αυτα δερµα

επανω και πνευµα ουκ ην εν αυτοις

9. και ειπεν προς µε προφητευσον υιε ανχρω-

που προφητευσον επι το πνευµα και ειπον τω

πνευµατι ταδε λεγει κυριος εκ των τεσσαρων

πνευµατων ελχε και εµφυσησον εις τους νεκρο-

υς τουτους και Ϲησατωσαν

Biblia Grecka L R 845



Rozdział 38 L R Księga Ezechiela

10. και επροφητευσα καχοτι ενετειλατο µοι

και εισηλχεν εις αυτους το πνευµα και εζησαν

και εστησαν επι των ποδων αυτων συναγωγη

πολλη σφοδρα

11. και ελαλησεν κυριος προς µε λεγων υιε

ανχρωπου τα οστα ταυτα πας οικος ισραηλ εσ-

τιν και αυτοι λεγουσιν ξηρα γεγονεν τα οστα

ηµων απολωλεν η ελπις ηµων διαπεφωνηκα-

µεν

12. δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λε-

γει κυριος ιδου εγω ανοιγω υµων τα µνηµατα

και αναξω υµας εκ των µνηµατων υµων και

εισαξω υµας εις την γην του ισραηλ

13. και γνωσεσχε οτι εγω ειµι κυριος εν τω

ανοιξαι µε τους ταφους υµων του αναγαγειν µε

εκ των ταφων τον λαον µου

14. και δωσω το πνευµα µου εις υµας και Ϲησε-

σχε και χησοµαι υµας επι την γην υµων και

γνωσεσχε οτι εγω κυριος λελαληκα και ποιησω

λεγει κυριος

15. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

16. υιε ανχρωπου λαβε σεαυτω ϱαβδον και

γραψον επ αυτην τον ιουδαν και τους υιους

ισραηλ τους προσκειµενους επ αυτον και ϱαβ-

δον δευτεραν ληµψη σεαυτω και γραψεις αυτην

τω ιωσηφ ϱαβδον εφραιµ και παντας τους υιους

ισραηλ τους προστεχεντας προς αυτον

17. και συναψεις αυτας προς αλληλας σαυτω

εις ϱαβδον µιαν του δησαι αυτας και εσονται εν

τη ςειρι σου

18. και εσται οταν λεγωσιν προς σε οι υιοι του

λαου σου ουκ αναγγελεις ηµιν τι εστιν ταυτα

σοι

19. και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος

ιδου εγω ληµψοµαι την ϕυλην ιωσηφ την δια

ςειρος εφραιµ και τας ϕυλας ισραηλ τας προ-

σκειµενας προς αυτον και δωσω αυτους επι την

ϕυλην ιουδα και εσονται εις ϱαβδον µιαν εν τη

ςειρι ιουδα

20. και εσονται αι ϱαβδοι εφ αις συ εγραψας

επ αυταις εν τη ςειρι σου ενωπιον αυτων

21. και ερεις αυτοις ταδε λεγει κυριος κυριος

ιδου εγω λαµβανω παντα οικον ισραηλ εκ µε-

σου των εχνων ου εισηλχοσαν εκει και συναξω

αυτους απο παντων των περικυκλω αυτων και

εισαξω αυτους εις την γην του ισραηλ

22. και δωσω αυτους εις εχνος εν εν τη γη µου

και εν τοις ορεσιν ισραηλ και αρςων εις εσται

αυτων και ουκ εσονται ετι εις δυο εχνη ουδε µη

διαιρεχωσιν ουκετι εις δυο ϐασιλειας

23. ινα µη µιαινωνται ετι εν τοις ειδωλοις αυ-

των και ϱυσοµαι αυτους απο πασων των ανο-

µιων αυτων ων ηµαρτοσαν εν αυταις και κα-

χαριω αυτους και εσονται µοι εις λαον και εγω

κυριος εσοµαι αυτοις εις χεον

24. και ο δουλος µου δαυιδ αρςων εν µεσω

αυτων και ποιµην εις εσται παντων οτι εν τοις

προσταγµασιν µου πορευσονται και τα κριµατα

µου ϕυλαξονται και ποιησουσιν αυτα

25. και κατοικησουσιν επι της γης αυτων ην

εγω δεδωκα τω δουλω µου ιακωβ ου κατωκη-

σαν εκει οι πατερες αυτων και κατοικησουσιν

επ αυτης αυτοι και δαυιδ ο δουλος µου αρςων

αυτων εσται εις τον αιωνα

26. και διαχησοµαι αυτοις διαχηκην ειρηνης

διαχηκη αιωνια εσται µετ αυτων και χησω τα

αγια µου εν µεσω αυτων εις τον αιωνα

27. και εσται η κατασκηνωσις µου εν αυτοις

και εσοµαι αυτοις χεος και αυτοι µου εσονται

λαος

28. και γνωσονται τα εχνη οτι εγω ειµι κυριος

ο αγιαζων αυτους εν τω ειναι τα αγια µου εν

µεσω αυτων εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 38 Rozdziału
*O-ez38*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

38 και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2. υιε ανχρωπου στηρισον το προσωπον σου

επι γωγ και την γην του µαγωγ αρςοντα ϱως

µοσος και χοβελ και προφητευσον επ αυτον

3. και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριος κυριος

ιδου εγω επι σε γωγ αρςοντα ϱως µοσος και

χοβελ

4. και συναξω σε και πασαν την δυναµιν σου

ιππους και ιππεις ενδεδυµενους χωρακας παν-

τας συναγωγη πολλη πελται και περικεφαλα-

ιαι και µαςαιραι

5. περσαι και αιχιοπες και λιβυες παντες πε-

ϱικεφαλαιαις και πελταις

6. γοµερ και παντες οι περι αυτον οικος του

χεργαµα απ εσςατου ϐορρα και παντες οι περι

αυτον και εχνη πολλα µετα σου
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7. ετοιµασχητι ετοιµασον σεαυτον συ και πασα

η συναγωγη σου οι συνηγµενοι µετα σου και εση

µοι εις προφυλακην

8. αφ ηµερων πλειονων ετοιµασχησεται και

επ εσςατου ετων ελευσεται και ηξει εις την γην

την απεστραµµενην απο µαςαιρας συνηγµενων

απο εχνων πολλων επι γην ισραηλ η εγενηχη

ερηµος δι ολου και ουτος εξ εχνων εξεληλυχεν

και κατοικησουσιν επ ειρηνης απαντες

9. και αναβηση ως υετος και ηξεις ως νεφελη

κατακαλυψαι γην και εση συ και παντες οι περι

σε και εχνη πολλα µετα σου

10. ταδε λεγει κυριος κυριος και εσται εν τη

ηµερα εκεινη αναβησεται ϱηµατα επι την καρ-

διαν σου και λογιη λογισµους πονηρους

11. και ερεις αναβησοµαι επι γην απερριµ-

µενην ηξω επι ησυςαζοντας εν ησυςια και οικο-

υντας επ ειρηνης παντας κατοικουντας γην εν

η ους υπαρςει τειςος ουδε µοςλοι και χυραι ουκ

εισιν αυτοις

12. προνοµευσαι προνοµην και σκυλευσαι

σκυλα αυτων του επιστρεψαι ςειρα σου εις την

ηρηµωµενην η κατωκισχη και επ εχνος συνηγ-

µενον απο εχνων πολλων πεποιηκοτας κτησεις

κατοικουντας επι τον οµφαλον της γης

13. σαβα και δαιδαν και εµποροι καρςηδονιοι

και πασαι αι κωµαι αυτων ερουσιν σοι εις προ-

νοµην του προνοµευσαι συ ερςη και σκυλευσαι

σκυλα συνηγαγες συναγωγην σου λαβειν αρ-

γυριον και ςρυσιον απενεγκασχαι κτησιν του

σκυλευσαι σκυλα

14. δια τουτο προφητευσον υιε ανχρωπου και

ειπον τω γωγ ταδε λεγει κυριος ουκ εν τη ηµε-

ϱα εκεινη εν τω κατοικισχηναι τον λαον µου

ισραηλ επ ειρηνης εγερχηση

15. και ηξεις εκ του τοπου σου απ εσςατου

ϐορρα και εχνη πολλα µετα σου αναβαται

ιππων παντες συναγωγη µεγαλη και δυναµις

πολλη

16. και αναβηση επι τον λαον µου ισραηλ ως

νεφελη καλυψαι γην επ εσςατων των ηµερων

εσται και αναξω σε επι την γην µου ινα γνωσιν

παντα τα εχνη εµε εν τω αγιασχηναι µε εν σοι

ενωπιον αυτων

17. ταδε λεγει κυριος κυριος τω γωγ συ ει περι

ου ελαλησα προ ηµερων των εµπροσχεν δια

ςειρος των δουλων µου προφητων του ισραηλ

εν ταις ηµεραις εκειναις και ετεσιν του αγαγειν

σε επ αυτους

18. και εσται εν τη ηµερα εκεινη εν ηµερα η αν

ελχη γωγ επι την γην του ισραηλ λεγει κυριος

κυριος αναβησεται ο χυµος µου

19. και ο Ϲηλος µου εν πυρι της οργης µου

ελαλησα ει µην εν τη ηµερα εκεινη εσται σε-

ισµος µεγας επι γης ισραηλ

20. και σεισχησονται απο προσωπου κυριου οι

ιςχυες της χαλασσης και τα πετεινα του ουρα-

νου και τα χηρια του πεδιου και παντα τα ερπε-

τα τα ερποντα επι της γης και παντες οι ανχρω-

ποι οι επι προσωπου της γης και ϱαγησεται τα

ορη και πεσουνται αι ϕαραγγες και παν τειςος

επι την γην πεσειται

21. και καλεσω επ αυτον παν ϕοβον λεγει κυ-

ϱιος µαςαιρα ανχρωπου επι τον αδελφον αυτου

εσται

22. και κρινω αυτον χανατω και αιµατι και

υετω κατακλυζοντι και λιχοις ςαλαζης και πυρ

και χειον ϐρεξω επ αυτον και επι παντας τους

µετ αυτου και επ εχνη πολλα µετ αυτου

23. και µεγαλυνχησοµαι και αγιασχησοµαι

και ενδοξασχησοµαι και γνωσχησοµαι εναντιον

εχνων πολλων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυ-

ϱιος

Dostępne przekłady 39 Rozdziału
*O-ez39*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

39 και συ υιε ανχρωπου προφητευσον επι

γωγ και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε

γωγ αρςοντα ϱως µοσος και χοβελ

2. και συναξω σε και καχοδηγησω σε και ανα-

ϐιβω σε απ εσςατου του ϐορρα και αναξω σε επι

τα ορη του ισραηλ

3. και απολω το τοξον σου απο της ςειρος σου

της αριστερας και τα τοξευµατα σου απο της

ςειρος σου της δεξιας και καταβαλω σε

4. επι τα ορη ισραηλ και πεση συ και παντες

οι περι σε και τα εχνη τα µετα σου δοχησονται

εις πληχη ορνεων παντι πετεινω και πασι τοις

χηριοις του πεδιου δεδωκα σε καταβρωχηναι

5. επι προσωπου του πεδιου πεση οτι εγω

ελαλησα λεγει κυριος
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6. και αποστελω πυρ επι γωγ και κατοικηχη-

σονται αι νησοι επ ειρηνης και γνωσονται οτι

εγω ειµι κυριος

7. και το ονοµα µου το αγιον γνωσχησεται εν

µεσω λαου µου ισραηλ και ου ϐεβηλωχησεται

το ονοµα µου το αγιον ουκετι και γνωσονται τα

εχνη οτι εγω ειµι κυριος αγιος εν ισραηλ

8. ιδου ηκει και γνωση οτι εσται λεγει κυριος

κυριος αυτη εστιν η ηµερα εν η ελαλησα

9. και εξελευσονται οι κατοικουντες τας πο-

λεις ισραηλ και καυσουσιν εν τοις οπλοις πελ-

ταις και κοντοις και τοξοις και τοξευµασιν και

ϱαβδοις ςειρων και λογςαις και καυσουσιν εν

αυτοις πυρ επτα ετη

10. και ου µη λαβωσιν ξυλα εκ του πεδιου

ουδε µη κοψωσιν εκ των δρυµων αλλ η τα οπλα

κατακαυσουσιν πυρι και προνοµευσουσιν τους

προνοµευσαντας αυτους και σκυλευσουσιν το-

υς σκυλευσαντας αυτους λεγει κυριος

11. και εσται εν τη ηµερα εκεινη δωσω τω γωγ

τοπον ονοµαστον µνηµειον εν ισραηλ το πολυ-

ανδριον των επελχοντων προς τη χαλασση και

περιοικοδοµησουσιν το περιστοµιον της ϕαραγ-

γος και κατορυξουσιν εκει τον γωγ και παν το

πληχος αυτου και κληχησεται το γαι το πολυ-

ανδριον του γωγ

12. και κατορυξουσιν αυτους οικος ισραηλ ινα

καχαρισχη η γη εν επταµηνω

13. και κατορυξουσιν αυτους πας ο λαος της

γης και εσται αυτοις εις ονοµαστον η ηµερα εδο-

ξασχην λεγει κυριος

14. και ανδρας δια παντος διαστελουσιν επι-

πορευοµενους την γην χαψαι τους καταλελειµ-

µενους επι προσωπου της γης καχαρισαι αυτην

µετα την επταµηνον και εκζητησουσιν

15. και πας ο διαπορευοµενος την γην και

ιδων οστουν ανχρωπου οικοδοµησει παρ αυτο

σηµειον εως οτου χαψωσιν αυτο οι χαπτοντες

εις το γαι το πολυανδριον του γωγ

16. και γαρ το ονοµα της πολεως πολυαν-

δριον και καχαρισχησεται η γη

17. και συ υιε ανχρωπου ειπον ταδε λεγει κυ-

ϱιος ειπον παντι ορνεω πετεινω και προς παν-

τα τα χηρια του πεδιου συναςχητε και ερςεσχε

συναςχητε απο παντων των περικυκλω επι την

χυσιαν µου ην τεχυκα υµιν χυσιαν µεγαλην επι

τα ορη ισραηλ και ϕαγεσχε κρεα και πιεσχε

αιµα

18. κρεα γιγαντων ϕαγεσχε και αιµα αρςον-

των της γης πιεσχε κριους και µοσςους και τρα-

γους και οι µοσςοι εστεατωµενοι παντες

19. και ϕαγεσχε στεαρ εις πλησµονην και πιε-

σχε αιµα εις µεχην απο της χυσιας µου ης εχυ-

σα υµιν

20. και εµπλησχησεσχε επι της τραπεζης µου

ιππον και αναβατην γιγαντα και παντα ανδρα

πολεµιστην λεγει κυριος

21. και δωσω την δοξαν µου εν υµιν και οψ-

ονται παντα τα εχνη την κρισιν µου ην εποιησα

και την ςειρα µου ην επηγαγον επ αυτους

22. και γνωσονται οικος ισραηλ οτι εγω ειµι

κυριος ο χεος αυτων απο της ηµερας ταυτης

και επεκεινα

23. και γνωσονται παντα τα εχνη οτι δια

τας αµαρτιας αυτων ηςµαλωτευχησαν οικος

ισραηλ ανχ ων ηχετησαν εις εµε και απεστρεψα

το προσωπον µου απ αυτων και παρεδωκα αυ-

τους εις ςειρας των εςχρων αυτων και επεσαν

παντες µαςαιρα

24. κατα τας ακαχαρσιας αυτων και κατα

τα ανοµηµατα αυτων εποιησα αυτοις και απε-

στρεψα το προσωπον µου απ αυτων

25. δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος

νυν αποστρεψω την αιςµαλωσιαν ιακωβ και

ελεησω τον οικον ισραηλ και Ϲηλωσω δια το

ονοµα το αγιον µου

26. και ληµψονται την ατιµιαν εαυτων και την

αδικιαν ην ηδικησαν εν τω κατοικισχηναι αυτο-

υς επι την γην αυτων επ ειρηνης και ουκ εσται

ο εκφοβων

27. εν τω αποστρεψαι µε αυτους εκ των εχνων

και συναγαγειν µε αυτους εκ των ςωρων των

εχνων και αγιασχησοµαι εν αυτοις ενωπιον των

εχνων

28. και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο χε-

ος αυτων εν τω επιφανηναι µε αυτοις εν τοις

εχνεσιν

29. και ουκ αποστρεψω ουκετι το προσωπον

µου απ αυτων ανχ ου εξεςεα τον χυµον µου επι

τον οικον ισραηλ λεγει κυριος κυριος
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Dostępne przekłady 40 Rozdziału
*O-ez40*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

40 και εγενετο εν τω πεµπτω και εικοστω

ετει της αιςµαλωσιας ηµων εν τω πρωτω µηνι

δεκατη του µηνος εν τω τεσσαρεσκαιδεκατω

ετει µετα το αλωναι την πολιν εν τη ηµερα εκε-

ινη εγενετο επ εµε ςειρ κυριου και ηγαγεν µε

2. εν ορασει χεου εις την γην του ισραηλ και

εχηκεν µε επ ορους υψηλου σφοδρα και επ αυ-

του ωσει οικοδοµη πολεως απεναντι

3. και εισηγαγεν µε εκει και ιδου ανηρ και η

ορασις αυτου ην ωσει ορασις ςαλκου στιλβον-

τος και εν τη ςειρι αυτου ην σπαρτιον οικοδοµων

και καλαµος µετρου και αυτος ειστηκει επι της

πυλης

4. και ειπεν προς µε ο ανηρ εωρακας υιε

ανχρωπου εν τοις οφχαλµοις σου ιδε και εν

τοις ωσιν σου ακουε και ταξον εις την καρδιαν

σου παντα οσα εγω δεικνυω σοι διοτι ενεκα του

δειξαι σοι εισεληλυχας ωδε και δειξεις παντα

οσα συ ορας τω οικω του ισραηλ

5. και ιδου περιβολος εξωχεν του οικου κυ-

κλω και εν τη ςειρι του ανδρος καλαµος το

µετρον πηςων εξ εν πηςει και παλαιστης και

διεµετρησεν το προτειςισµα πλατος ισον τω κα-

λαµω και το υψος αυτου ισον τω καλαµω

6. και εισηλχεν εις την πυλην την ϐλεπουσαν

κατα ανατολας εν επτα αναβαχµοις και διεµε-

τρησεν το αιλαµ της πυλης ισον τω καλαµω

7. και το χεε ισον τω καλαµω το µηκος και

ισον τω καλαµω το πλατος και το αιλαµ ανα

µεσον του χαιηλαχα πηςων εξ και το χεε το

δευτερον ισον τω καλαµω το πλατος και ισον τω

καλαµω το µηκος και το αιλαµ πηςεων πεντε

8. και το χεε το τριτον ισον τω καλαµω το πλα-

τος και ισον τω καλαµω το µηκος

9. και το αιλαµ του πυλωνος πλησιον του

αιλαµ της πυλης πηςων οκτω και τα αιλευ

πηςων δυο και το αιλαµ της πυλης εσωχεν

10. και τα χεε της πυλης χεε κατεναντι τρεις

ενχεν και τρεις ενχεν και µετρον εν τοις τρισιν

και µετρον εν τοις αιλαµ ενχεν και ενχεν

11. και διεµετρησεν το πλατος της χυρας του

πυλωνος πηςων δεκα και το ευρος του πυλωνος

πηςων δεκα τριων

12. και πηςυς επισυναγοµενος επι προσωπον

των χειµ ενχεν και ενχεν και το χεε πηςων εξ

ενχεν και πηςων εξ ενχεν

13. και διεµετρησεν την πυλην απο του τοιςου

του χεε επι τον τοιςον του χεε πλατος πηςεις

εικοσι πεντε αυτη πυλη επι πυλην

14. και το αιχριον του αιλαµ της πυλης εξη-

κοντα πηςεις εικοσι χειµ της πυλης κυκλω

15. και το αιχριον της πυλης εξωχεν εις το

αιχριον αιλαµ της πυλης εσωχεν πηςων πεντη-

κοντα

16. και χυριδες κρυπται επι τα χειµ και επι τα

αιλαµ εσωχεν της πυλης της αυλης κυκλοχεν

και ωσαυτως τοις αιλαµ χυριδες κυκλω εσωχεν

και επι το αιλαµ ϕοινικες ενχεν και ενχεν

17. και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσωτε-

ϱαν και ιδου παστοφορια και περιστυλα κυκλω

της αυλης τριακοντα παστοφορια εν τοις περι-

στυλοις

18. και αι στοαι κατα νωτου των πυλων κατα

το µηκος των πυλων το περιστυλον το υποκατω

19. και διεµετρησεν το πλατος της αυλης απο

του αιχριου της πυλης της εξωτερας εσωχεν επι

το αιχριον της πυλης της ϐλεπουσης εξω πηςεις

εκατον της ϐλεπουσης κατ ανατολας και ειση-

γαγεν µε επι ϐορραν

20. και ιδου πυλη ϐλεπουσα προς ϐορραν τη

αυλη τη εξωτερα και διεµετρησεν αυτην το τε

µηκος αυτης και το πλατος

21. και τα χεε τρεις ενχεν και τρεις ενχεν και

τα αιλευ και τα αιλαµµω και τους ϕοινικας αυ-

της και εγενετο κατα τα µετρα της πυλης της

ϐλεπουσης κατα ανατολας πηςων πεντηκοντα

το µηκος αυτης και πηςων εικοσι πεντε το ευρος

αυτης

22. και αι χυριδες αυτης και τα αιλαµµω και

οι ϕοινικες αυτης καχως η πυλη η ϐλεπουσα

κατα ανατολας και εν επτα κλιµακτηρσιν ανε-

ϐαινον επ αυτην και τα αιλαµµω εσωχεν

23. και πυλη τη αυλη τη εσωτερα ϐλεπουσα

επι πυλην του ϐορρα ον τροπον της πυλης της

ϐλεπουσης κατα ανατολας και διεµετρησεν την

αυλην απο πυλης επι πυλην πηςεις εκατον

24. και ηγαγεν µε κατα νοτον και ιδου πυλη

ϐλεπουσα προς νοτον και διεµετρησεν αυτην

και τα χεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα

τα µετρα ταυτα
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25. και αι χυριδες αυτης και τα αιλαµµω κυ-

κλοχεν καχως αι χυριδες του αιλαµ πηςων

πεντηκοντα το µηκος αυτης και πηςων εικοσι

πεντε το ευρος αυτης

26. και επτα κλιµακτηρες αυτη και αιλαµµω

εσωχεν και ϕοινικες αυτη εις ενχεν και εις

ενχεν επι τα αιλευ

27. και πυλη κατεναντι πυλης της αυλης

της εσωτερας προς νοτον και διεµετρησεν την

αυλην απο πυλης επι πυλην πηςεις εκατον το

ευρος προς νοτον

28. και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσωτε-

ϱαν της πυλης της προς νοτον και διεµετρησεν

την πυλην κατα τα µετρα ταυτα

29. και τα χεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω

κατα τα µετρα ταυτα και χυριδες αυτη και τω

αιλαµµω κυκλω πηςεις πεντηκοντα το µηκος

αυτης και το ευρος πηςεις εικοσι πεντε

31. και αιλαµµω εις την αυλην την εξωτεραν

και ϕοινικες τω αιλευ και οκτω κλιµακτηρες

32. και εισηγαγεν µε εις την πυλην την ϐλε-

πουσαν κατα ανατολας και διεµετρησεν αυτην

κατα τα µετρα ταυτα

33. και τα χεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω

κατα τα µετρα ταυτα και χυριδες αυτη και τω

αιλαµµω κυκλω πηςεις πεντηκοντα µηκος αυ-

της και ευρος πηςεις εικοσι πεντε

34. και αιλαµµω εις την αυλην την εσωτεραν

και ϕοινικες επι του αιλευ ενχεν και ενχεν και

οκτω κλιµακτηρες αυτη

35. και εισηγαγεν µε εις την πυλην την προς

ϐορραν και διεµετρησεν κατα τα µετρα ταυτα

36. και τα χεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω

και χυριδες αυτη κυκλω και τω αιλαµµω αυ-

της πηςεις πεντηκοντα µηκος αυτης και ευρος

πηςεις εικοσι πεντε

37. και τα αιλαµµω εις την αυλην την εξωτε-

ϱαν και ϕοινικες τω αιλευ ενχεν και ενχεν και

οκτω κλιµακτηρες αυτη

38. τα παστοφορια αυτης και τα χυρωµατα

αυτης και τα αιλαµµω αυτης επι της πυλης

39. της δευτερας εκρυσις οπως σφαζωσιν εν

αυτη τα υπερ αµαρτιας και υπερ αγνοιας

40. και κατα νωτου του ϱοακος των ολοκαυ-

τωµατων της ϐλεπουσης προς ϐορραν δυο τρα-

πεζαι προς ανατολας και κατα νωτου της δευ-

τερας και του αιλαµ της πυλης δυο τραπεζαι

κατα ανατολας

41. τεσσαρες ενχεν και τεσσαρες ενχεν κατα

νωτου της πυλης επ αυτας σφαξουσι τα χυµατα

κατεναντι των οκτω τραπεζων των χυµατων

42. και τεσσαρες τραπεζαι των ολοκαυτωµα-

των λιχιναι λελαξευµεναι πηςεος και ηµισους

το πλατος και πηςεων δυο και ηµισους το µηκος

και επι πηςυν το υψος επ αυτας επιχησουσιν τα

σκευη εν οις σφαζουσιν εκει τα ολοκαυτωµατα

και τα χυµατα

43. και παλαιστην εξουσιν γεισος λελαξευµε-

νον εσωχεν κυκλω και επι τας τραπεζας επαν-

ωχεν στεγας του καλυπτεσχαι απο του υετου

και απο της ξηρασιας

44. και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσω-

τεραν και ιδου δυο εξεδραι εν τη αυλη τη εσω-

τερα µια κατα νωτου της πυλης της ϐλεπουσης

προς ϐορραν ϕερουσα προς νοτον και µια κατα

νωτου της πυλης της προς νοτον ϐλεπουσης δε

προς ϐορραν

45. και ειπεν προς µε η εξεδρα αυτη η ϐλε-

πουσα προς νοτον τοις ιερευσι τοις ϕυλασσουσι

την ϕυλακην του οικου

46. και η εξεδρα η ϐλεπουσα προς ϐορραν

τοις ιερευσι τοις ϕυλασσουσι την ϕυλακην του

χυσιαστηριου εκεινοι εισιν οι υιοι σαδδουκ οι

εγγιζοντες εκ του λευι προς κυριον λειτουργειν

αυτω

47. και διεµετρησεν την αυλην µηκος πηςεων

εκατον και ευρος πηςεων εκατον επι τα τεσσαρα

µερη αυτης και το χυσιαστηριον απεναντι του

οικου

48. και εισηγαγεν µε εις το αιλαµ του οικου

και διεµετρησεν το αιλ του αιλαµ πηςων πεν-

τε το πλατος ενχεν και πηςων πεντε ενχεν και

το ευρος του χυρωµατος πηςων δεκα τεσσαρων

και επωµιδες της χυρας του αιλαµ πηςων τριων

ενχεν και πηςων τριων ενχεν

49. και το µηκος του αιλαµ πηςων εικοσι και

το ευρος πηςων δωδεκα και επι δεκα αναβα-

χµων ανεβαινον επ αυτο και στυλοι ησαν επι

το αιλαµ εις ενχεν και εις ενχεν

Dostępne przekłady 41 Rozdziału
*O-ez41*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

41 και εισηγαγεν µε εις τον ναον ω διεµε-

τρησεν το αιλαµ πηςων εξ το πλατος ενχεν και

πηςων εξ το ευρος του αιλαµ ενχεν
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2. και το ευρος του πυλωνος πηςων δεκα και

επωµιδες του πυλωνος πηςων πεντε ενχεν και

πηςων πεντε ενχεν και διεµετρησεν το µηκος

αυτου πηςων τεσσαρακοντα και το ευρος πηςων

εικοσι

3. και εισηλχεν εις την αυλην την εσωτεραν

και διεµετρησεν το αιλ του χυρωµατος πηςων

δυο και το χυρωµα πηςων εξ και τας επωµιδας

του χυρωµατος πηςων επτα ενχεν και πηςων

επτα ενχεν

4. και διεµετρησεν το µηκος των χυρων πηςων

τεσσαρακοντα και ευρος πηςων εικοσι κατα

προσωπον του ναου και ειπεν τουτο το αγιον

των αγιων

5. και διεµετρησεν τον τοιςον του οικου πηςων

εξ και το ευρος της πλευρας πηςων τεσσαρων

κυκλοχεν

6. και τα πλευρα πλευρον επι πλευρον τρια-

κοντα και τρεις δις και διαστηµα εν τω τοιςω

του οικου εν τοις πλευροις κυκλω του ειναι τοις

επιλαµβανοµενοις οραν οπως το παραπαν µη

απτωνται των τοιςων του οικου

7. και το ευρος της ανωτερας των πλευρων

κατα το προσχεµα εκ του τοιςου προς την ανω-

τεραν κυκλω του οικου οπως διαπλατυνηται

ανωχεν και εκ των κατωχεν αναβαινωσιν επι

τα υπερωα και εκ των µεσων επι τα τριωροφα

8. και το χραελ του οικου υψος κυκλω δια-

στηµα των πλευρων ισον τω καλαµω πηςεων εξ

διαστηµα

9. και ευρος του τοιςου της πλευρας εξωχεν

πηςων πεντε και τα απολοιπα ανα µεσον των

πλευρων του οικου

10. και ανα µεσον των εξεδρων ευρος πηςων

εικοσι το περιφερες τω οικω κυκλω

11. και αι χυραι των εξεδρων επι το απολο-

ιπον της χυρας της µιας της προς ϐορραν και η

χυρα η µια προς νοτον και το ευρος του ϕωτος

του απολοιπου πηςων πεντε πλατος κυκλοχεν

12. και το διοριζον κατα προσωπον του απο-

λοιπου ως προς χαλασσαν πηςων εβδοµηκοντα

πλατος του τοιςου του διοριζοντος πηςεων πεν-

τε ευρος κυκλοχεν και µηκος αυτου πηςεων

ενενηκοντα

13. και διεµετρησεν κατεναντι του οικου

µηκος πηςων εκατον και τα απολοιπα και τα

διοριζοντα και οι τοιςοι αυτων µηκος πηςων

εκατον

14. και το ευρος κατα προσωπον του οικου και

τα απολοιπα κατεναντι πηςων εκατον

15. και διεµετρησεν µηκος του διοριζοντος κα-

τα προσωπον του απολοιπου των κατοπισχεν

του οικου εκεινου και τα απολοιπα ενχεν και

ενχεν πηςεων εκατον το µηκος και ο ναος και

αι γωνιαι και το αιλαµ το εξωτερον

16. πεφατνωµενα και αι χυριδες δικτυωται

υποφαυσεις κυκλω τοις τρισιν ωστε διακυπτειν

και ο οικος και τα πλησιον εξυλωµενα κυκλω

και το εδαφος και εκ του εδαφους εως των χυ-

ϱιδων και αι χυριδες αναπτυσσοµεναι τρισσως

εις το διακυπτειν

17. και εως πλησιον της εσωτερας και εως της

εξωτερας και εφ ολον τον τοιςον κυκλω εν τω

εσωχεν και εν τω εξωχεν

18. γεγλυµµενα ςερουβιν και ϕοινικες ανα µε-

σον ςερουβ και ςερουβ δυο προσωπα τω ςερουβ

19. προσωπον ανχρωπου προς τον ϕοινικα

ενχεν και ενχεν και προσωπον λεοντος προς

τον ϕοινικα ενχεν και ενχεν διαγεγλυµµενος

ολος ο οικος κυκλοχεν

20. εκ του εδαφους εως του ϕατνωµατος τα

ςερουβιν και οι ϕοινικες διαγεγλυµµενοι

21. και το αγιον και ο ναος αναπτυσσοµενος

τετραγωνα κατα προσωπον των αγιων ορασις

ως οψις

22. χυσιαστηριου ξυλινου πηςων τριων το υψ-

ος αυτου και το µηκος πηςων δυο και το ευρος

πηςων δυο και κερατα ειςεν και η ϐασις αυτου

και οι τοιςοι αυτου ξυλινοι και ειπεν προς µε

αυτη η τραπεζα η προ προσωπου κυριου

23. και δυο χυρωµατα τω ναω και τω αγιω

24. δυο χυρωµατα τοις δυσι χυρωµασι τοις

στροφωτοις δυο χυρωµατα τω ενι και δυο χυρω-

µατα τη χυρα τη δευτερα

25. και γλυφη επ αυτων και επι τα χυρωµατα

του ναου ςερουβιν και ϕοινικες κατα την γλυ-

ϕην των αγιων και σπουδαια ξυλα κατα προ-

σωπον του αιλαµ εξωχεν

26. και χυριδες κρυπται και διεµετρησεν

ενχεν και ενχεν εις τα οροφωµατα του αιλαµ

και τα πλευρα του οικου εζυγωµενα
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Dostępne przekłady 42 Rozdziału
*O-ez42*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

42 και εξηγαγεν µε εις την αυλην την εξω-

τεραν κατα ανατολας κατεναντι της πυλης της

προς ϐορραν και εισηγαγεν µε και ιδου εξεδραι

πεντε εςοµεναι του απολοιπου και εςοµεναι του

διοριζοντος προς ϐορραν

2. επι πηςεις εκατον µηκος προς ϐορραν και

το πλατος πεντηκοντα πηςεων

3. διαγεγραµµεναι ον τροπον αι πυλαι της

αυλης της εσωτερας και ον τροπον τα περιστυ-

λα της αυλης της εξωτερας εστιςισµεναι αντι-

προσωποι στοαι τρισσαι

4. και κατεναντι των εξεδρων περιπατος

πηςων δεκα το πλατος επι πηςεις εκατον το

µηκος και τα χυρωµατα αυτων προς ϐορραν

5. και οι περιπατοι οι υπερωοι ωσαυτως οτι

εξειςετο το περιστυλον εξ αυτου εκ του υποκα-

τωχεν περιστυλου και το διαστηµα ουτως περι-

στυλον και διαστηµα και ουτως στοαι

6. διοτι τριπλαι ησαν και στυλους ουκ ειςον

καχως οι στυλοι των εξωτερων δια τουτο εξε-

ιςοντο των υποκατωχεν και των µεσων απο της

γης

7. και ϕως εξωχεν ον τροπον αι εξεδραι της

αυλης της εξωτερας αι ϐλεπουσαι απεναντι των

εξεδρων των προς ϐορραν µηκος πηςεων πεν-

τηκοντα

8. οτι το µηκος των εξεδρων των ϐλεπουσων

εις την αυλην την εξωτεραν πηςων πεντηκον-

τα και αυται εισιν αντιπροσωποι ταυταις το παν

πηςων εκατον

9. και αι χυραι των εξεδρων τουτων της εισο-

δου της προς ανατολας του εισπορευεσχαι δι

αυτων εκ της αυλης της εξωτερας

10. κατα το ϕως του εν αρςη περιπατου και

τα προς νοτον κατα προσωπον του νοτου κατα

προσωπον του απολοιπου και κατα προσωπον

του διοριζοντος εξεδραι

11. και ο περιπατος κατα προσωπον αυτων

κατα τα µετρα των εξεδρων των προς ϐορραν

και κατα το µηκος αυτων και κατα το ευρος

αυτων και κατα πασας τας εξοδους αυτων και

κατα πασας τας επιστροφας αυτων και κατα τα

ϕωτα αυτων και κατα τα χυρωµατα αυτων

12. των εξεδρων των προς νοτον και κατα τα

χυρωµατα απ αρςης του περιπατου ως επι ϕως

διαστηµατος καλαµου και κατ ανατολας του

εισπορευεσχαι δι αυτων

13. και ειπεν προς µε αι εξεδραι αι προς ϐορ-

ϱαν και αι εξεδραι αι προς νοτον αι ουσαι κατα

προσωπον των διαστηµατων αυται εισιν αι εξε-

δραι του αγιου εν αις ϕαγονται εκει οι ιερεις

υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντες προς κυριον τα αγια

των αγιων και εκει χησουσιν τα αγια των αγιων

και την χυσιαν και τα περι αµαρτιας και τα περι

αγνοιας διοτι ο τοπος αγιος

14. ουκ εισελευσονται εκει παρεξ των ιερεων

ουκ εξελευσονται εκ του αγιου εις την αυλην

την εξωτεραν οπως δια παντος αγιοι ωσιν οι

προσαγοντες και µη απτωνται του στολισµου

αυτων εν οις λειτουργουσιν εν αυτοις διοτι αγια

εστιν και ενδυσονται ιµατια ετερα οταν απτων-

ται του λαου

15. και συνετελεσχη η διαµετρησις του οικου

εσωχεν και εξηγαγεν µε καχ οδον της πυλης

της ϐλεπουσης προς ανατολας και διεµετρησεν

το υποδειγµα του οικου κυκλοχεν εν διαταξει

16. και εστη κατα νωτου της πυλης της ϐλε-

πουσης κατα ανατολας και διεµετρησεν πεντα-

κοσιους εν τω καλαµω του µετρου

17. και επεστρεψεν προς ϐορραν και διεµε-

τρησεν το κατα προσωπον του ϐορρα πηςεις

πεντακοσιους εν τω καλαµω του µετρου

18. και επεστρεψεν προς χαλασσαν και διε-

µετρησεν το κατα προσωπον της χαλασσης πεν-

τακοσιους εν τω καλαµω του µετρου

19. και επεστρεψεν προς νοτον και διεµετρη-

σεν κατεναντι του νοτου πεντακοσιους εν τω κα-

λαµω του µετρου

20. τα τεσσαρα µερη του αυτου καλαµου και

διεταξεν αυτον και περιβολον αυτων κυκλω

πεντακοσιων προς ανατολας και πεντακοσιων

πηςων ευρος του διαστελλειν ανα µεσον των

αγιων και ανα µεσον του προτειςισµατος του εν

διαταξει του οικου

Dostępne przekłady 43 Rozdziału
*O-ez43*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

43 και ηγαγεν µε επι την πυλην την ϐλεπο-

υσαν κατα ανατολας και εξηγαγεν µε
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2. και ιδου δοξα χεου ισραηλ ηρςετο κατα την

οδον της πυλης της ϐλεπουσης προς ανατολας

και ϕωνη της παρεµβολης ως ϕωνη διπλασια-

Ϲοντων πολλων και η γη εξελαµπεν ως ϕεγγος

απο της δοξης κυκλοχεν

3. και η ορασις ην ειδον κατα την ορασιν ην

ειδον οτε εισεπορευοµην του ςρισαι την πολιν

και η ορασις του αρµατος ου ειδον κατα την

ορασιν ην ειδον επι του ποταµου του ςοβαρ και

πιπτω επι προσωπον µου

4. και δοξα κυριου εισηλχεν εις τον οικον κα-

τα την οδον της πυλης της ϐλεπουσης κατα

ανατολας

5. και ανελαβεν µε πνευµα και εισηγαγεν µε

εις την αυλην την εσωτεραν και ιδου πληρης

δοξης κυριου ο οικος

6. και εστην και ιδου ϕωνη εκ του οικου λα-

λουντος προς µε και ο ανηρ ειστηκει εςοµενος

µου

7. και ειπεν προς µε εωρακας υιε ανχρωπου

τον τοπον του χρονου µου και τον τοπον του

ιςνους των ποδων µου εν οις κατασκηνωσει το

ονοµα µου εν µεσω οικου ισραηλ τον αιωνα και

ου ϐεβηλωσουσιν ουκετι οικος ισραηλ το ονοµα

το αγιον µου αυτοι και οι ηγουµενοι αυτων εν

τη πορνεια αυτων και εν τοις ϕονοις των ηγο-

υµενων εν µεσω αυτων

8. εν τω τιχεναι αυτους το προχυρον µου εν το-

ις προχυροις αυτων και τας ϕλιας µου εςοµενας

των ϕλιων αυτων και εδωκαν τον τοιςον µου ως

συνεςοµενον εµου και αυτων και εβεβηλωσαν

το ονοµα το αγιον µου εν ταις ανοµιαις αυτων

αις εποιουν και εξετριψα αυτους εν χυµω µου

και εν ϕονω

9. και νυν απωσασχωσαν την πορνειαν αυτων

και τους ϕονους των ηγουµενων αυτων απ εµου

και κατασκηνωσω εν µεσω αυτων τον αιωνα

10. και συ υιε ανχρωπου δειξον τω οικω

ισραηλ τον οικον και κοπασουσιν απο των

αµαρτιων αυτων και την ορασιν αυτου και την

διαταξιν αυτου

11. και αυτοι ληµψονται την κολασιν αυτων

περι παντων ων εποιησαν και διαγραψεις τον

οικον και τας εξοδους αυτου και την υποστα-

σιν αυτου και παντα τα προσταγµατα αυτου και

παντα τα νοµιµα αυτου γνωριεις αυτοις και δια-

γραψεις εναντιον αυτων και ϕυλαξονται παντα

τα δικαιωµατα µου και παντα τα προσταγµατα

µου και ποιησουσιν αυτα

12. και την διαγραφην του οικου επι της κορυ-

ϕης του ορους παντα τα ορια αυτου κυκλοχεν

αγια αγιων

13. και ταυτα τα µετρα του χυσιαστηριου εν

πηςει του πηςεος και παλαιστης κολπωµα ϐα-

χος επι πηςυν και πηςυς το ευρος και γεισος επι

το ςειλος αυτου κυκλοχεν σπιχαµης και τουτο

το υψος του χυσιαστηριου

14. εκ ϐαχους της αρςης του κοιλωµατος αυ-

του προς το ιλαστηριον το µεγα το υποκατωχεν

πηςων δυο και το ευρος πηςεος και απο του

ιλαστηριου του µικρου επι το ιλαστηριον το µε-

γα πηςεις τεσσαρες και ευρος πηςυς

15. και το αριηλ πηςων τεσσαρων και απο του

αριηλ και υπερανω των κερατων πηςυς

16. και το αριηλ πηςων δωδεκα µηκους επι

πηςεις δωδεκα πλατους τετραγωνον επι τα τεσ-

σαρα µερη αυτου

17. και το ιλαστηριον πηςων δεκα τεσσαρων

το µηκος επι πηςεις δεκα τεσσαρας το ευρος

επι τεσσαρα µερη αυτου και το γεισος αυτω κυ-

κλοχεν κυκλουµενον αυτω ηµισυ πηςεος και

το κυκλωµα αυτου πηςυς κυκλοχεν και οι κλι-

µακτηρες αυτου ϐλεποντες κατ ανατολας

18. και ειπεν προς µε υιε ανχρωπου ταδε λε-

γει κυριος ο χεος ισραηλ ταυτα τα προσταγµατα

του χυσιαστηριου εν ηµερα ποιησεως αυτου του

αναφερειν επ αυτου ολοκαυτωµατα και προ-

σςεειν προς αυτο αιµα

19. και δωσεις τοις ιερευσι τοις λευιταις τοις εκ

του σπερµατος σαδδουκ τοις εγγιζουσι προς µε

λεγει κυριος ο χεος του λειτουργειν µοι µοσςον

εκ ϐοων περι αµαρτιας

20. και ληµψονται εκ του αιµατος αυτου και

επιχησουσιν επι τα τεσσαρα κερατα του χυσια-

στηριου και επι τας τεσσαρας γωνιας του ιλα-

στηριου και επι την ϐασιν κυκλω και εξιλασον-

ται αυτο

21. και ληµψονται τον µοσςον τον περι αµαρ-

τιας και κατακαυχησεται εν τω αποκεςωρι-

σµενω του οικου εξωχεν των αγιων

22. και τη ηµερα τη δευτερα ληµψονται ερι-

ϕους δυο αιγων αµωµους υπερ αµαρτιας και

εξιλασονται το χυσιαστηριον καχοτι εξιλασαν-

το εν τω µοσςω
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23. και µετα το συντελεσαι σε τον εξιλασµον

προσοισουσι µοσςον εκ ϐοων αµωµον και κριον

εκ προβατων αµωµον

24. και προσοισετε εναντιον κυριου και επιρ-

ϱιψουσιν οι ιερεις επ αυτα αλα και ανοισουσιν

αυτα ολοκαυτωµατα τω κυριω

25. επτα ηµερας ποιησεις εριφον υπερ αµαρ-

τιας καχ ηµεραν και µοσςον εκ ϐοων και κριον

εκ προβατων αµωµα ποιησουσιν

26. επτα ηµερας και εξιλασονται το χυσια-

στηριον και καχαριουσιν αυτο και πλησουσιν

ςειρας αυτων

27. και εσται απο της ηµερας της ογδοης και

επεκεινα ποιησουσιν οι ιερεις επι το χυσιαστη-

ϱιον τα ολοκαυτωµατα υµων και τα του σωτη-

ϱιου υµων και προσδεξοµαι υµας λεγει κυριος

Dostępne przekłady 44 Rozdziału
*O-ez44*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

44 και επεστρεψεν µε κατα την οδον της

πυλης των αγιων της εξωτερας της ϐλεπουσης

κατ ανατολας και αυτη ην κεκλεισµενη

2. και ειπεν κυριος προς µε η πυλη αυτη κε-

κλεισµενη εσται ουκ ανοιςχησεται και ουδεις

µη διελχη δι αυτης οτι κυριος ο χεος του ισραηλ

εισελευσεται δι αυτης και εσται κεκλεισµενη

3. διοτι ο ηγουµενος ουτος καχησεται εν αυτη

του ϕαγειν αρτον εναντιον κυριου κατα την

οδον αιλαµ της πυλης εισελευσεται και κατα

την οδον αυτου εξελευσεται

4. και εισηγαγεν µε κατα την οδον της πυλης

της προς ϐορραν κατεναντι του οικου και ειδον

και ιδου πληρης δοξης ο οικος κυριου και πιπτω

επι προσωπον µου

5. και ειπεν κυριος προς µε υιε ανχρωπου τα-

ξον εις την καρδιαν σου και ιδε τοις οφχαλµοις

σου και τοις ωσιν σου ακουε παντα οσα εγω

λαλω µετα σου κατα παντα τα προσταγµατα

οικου κυριου και κατα παντα τα νοµιµα αυτου

και ταξεις την καρδιαν σου εις την εισοδον του

οικου κατα πασας τας εξοδους αυτου εν πασι

τοις αγιοις

6. και ερεις προς τον οικον τον παραπικρα-

ινοντα προς τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει

κυριος ο χεος ικανουσχω υµιν απο πασων των

ανοµιων υµων οικος ισραηλ

7. του εισαγαγειν υµας υιους αλλογενεις απε-

ϱιτµητους καρδια και απεριτµητους σαρκι του

γινεσχαι εν τοις αγιοις µου και εβεβηλουν αυτα

εν τω προσφερειν υµας αρτους στεαρ και αιµα

και παρεβαινετε την διαχηκην µου εν πασαις

ταις ανοµιαις υµων

8. και διεταξατε του ϕυλασσειν ϕυλακας εν

τοις αγιοις µου

9. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο χεος πας

υιος αλλογενης απεριτµητος καρδια και απε-

ϱιτµητος σαρκι ουκ εισελευσεται εις τα αγια µου

εν πασιν υιοις αλλογενων των οντων εν µεσω

οικου ισραηλ

10. αλλ η οι λευιται οιτινες αφηλαντο απ εµου

εν τω πλανασχαι τον ισραηλ απ εµου κατοπι-

σχεν των ενχυµηµατων αυτων και ληµψονται

αδικιαν αυτων

11. και εσονται εν τοις αγιοις µου λειτουργο-

υντες χυρωροι επι των πυλων του οικου και λε-

ιτουργουντες τω οικω ουτοι σφαξουσιν τα ολο-

καυτωµατα και τας χυσιας τω λαω και ουτοι

στησονται εναντιον του λαου του λειτουργειν

αυτοις

12. ανχ ων ελειτουργουν αυτοις προ προσω-

που των ειδωλων αυτων και εγενετο τω οικω

ισραηλ εις κολασιν αδικιας ενεκα τουτου ηρα

την ςειρα µου επ αυτους λεγει κυριος ο χεος

13. και ουκ εγγιουσι προς µε του ιερατευειν

µοι ουδε του προσαγειν προς τα αγια υιων του

ισραηλ ουδε προς τα αγια των αγιων µου και

ληµψονται ατιµιαν αυτων εν τη πλανησει η

επλανηχησαν

14. και καταταξουσιν αυτους ϕυλασσειν ϕυ-

λακας του οικου εις παντα τα εργα αυτου και

εις παντα οσα αν ποιησωσιν

15. οι ιερεις οι λευιται οι υιοι του σαδδουκ

οιτινες εφυλαξαντο τας ϕυλακας των αγιων µου

εν τω πλανασχαι οικον ισραηλ απ εµου ουτοι

προσαξουσιν προς µε του λειτουργειν µοι και

στησονται προ προσωπου µου του προσφερειν

µοι χυσιαν στεαρ και αιµα λεγει κυριος ο χεος

16. ουτοι εισελευσονται εις τα αγια µου και

ουτοι προσελευσονται προς την τραπεζαν µου

του λειτουργειν µοι και ϕυλαξουσιν τας ϕυλα-

κας µου

17. και εσται εν τω εισπορευεσχαι αυτους τας

πυλας της αυλης της εσωτερας στολας λινας
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ενδυσονται και ουκ ενδυσονται ερεα εν τω λε-

ιτουργειν αυτους απο της πυλης της εσωτερας

αυλης

18. και κιδαρεις λινας εξουσιν επι ταις κεφα-

λαις αυτων και περισκελη λινα εξουσιν επι τας

οσφυας αυτων και ου περιζωσονται ϐια

19. και εν τω εκπορευεσχαι αυτους εις την

αυλην την εξωτεραν προς τον λαον εκδυσονται

τας στολας αυτων εν αις αυτοι λειτουργουσιν

εν αυταις και χησουσιν αυτας εν ταις εξεδραις

των αγιων και ενδυσονται στολας ετερας και ου

µη αγιασωσιν τον λαον εν ταις στολαις αυτων

20. και τας κεφαλας αυτων ου ξυρησονται και

τας κοµας αυτων ου ψιλωσουσιν καλυπτοντες

καλυψουσιν τας κεφαλας αυτων

21. και οινον ου µη πιωσιν πας ιερευς εν τω

εισπορευεσχαι αυτους εις την αυλην την εσω-

τεραν

22. και ςηραν και εκβεβληµενην ου ληµψ-

ονται εαυτοις εις γυναικα αλλ η παρχενον εκ

του σπερµατος ισραηλ και ςηρα εαν γενηται εξ

ιερεως ληµψονται

23. και τον λαον µου διδαξουσιν ανα µεσον

αγιου και ϐεβηλου και ανα µεσον ακαχαρτου

και καχαρου γνωριουσιν αυτοις

24. και επι κρισιν αιµατος ουτοι επιστησονται

του διακρινειν τα δικαιωµατα µου δικαιωσουσιν

και τα κριµατα µου κρινουσιν και τα νοµιµα µου

και τα προσταγµατα µου εν πασαις ταις εορταις

µου ϕυλαξονται και τα σαββατα µου αγιασο-

υσιν

25. και επι ψυςην ανχρωπου ουκ εισελευσον-

ται του µιανχηναι αλλ η επι πατρι και επι µητρι

και επι υιω και επι χυγατρι και επι αδελφω και

επι αδελφη αυτου η ου γεγονεν ανδρι µιανχη-

σεται

26. και µετα το καχαρισχηναι αυτον επτα ηµε-

ϱας εξαριχµησει αυτω

27. και η αν ηµερα εισπορευωνται εις την

αυλην την εσωτεραν του λειτουργειν εν τω αγιω

προσοισουσιν ιλασµον λεγει κυριος ο χεος

28. και εσται αυτοις εις κληρονοµιαν εγω κλη-

ϱονοµια αυτοις και κατασςεσις αυτοις ου δοχη-

σεται εν τοις υιοις ισραηλ οτι εγω κατασςεσις

αυτων

29. και τας χυσιας και τα υπερ αµαρτιας και

τα υπερ αγνοιας ουτοι ϕαγονται και παν αφορι-

σµα εν τω ισραηλ αυτοις εσται

30. απαρςαι παντων και τα πρωτοτοκα παν-

των και τα αφαιρεµατα παντα εκ παντων των

απαρςων υµων τοις ιερευσιν εσται και τα πρω-

τογενηµατα υµων δωσετε τω ιερει του χειναι ευ-

λογιας υµων επι τους οικους υµων

31. και παν χνησιµαιον και χηριαλωτον εκ

των πετεινων και εκ των κτηνων ου ϕαγονται οι

ιερεις
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45 και εν τω καταµετρεισχαι υµας την γην

εν κληρονοµια αφοριειτε απαρςην τω κυριω

αγιον απο της γης πεντε και εικοσι ςιλιαδας

µηκος και ευρος εικοσι ςιλιαδας αγιον εσται εν

πασι τοις οριοις αυτου κυκλοχεν

2. και εσται εκ τουτου εις αγιασµα πεντα-

κοσιοι επι πεντακοσιους τετραγωνον κυκλοχεν

και πηςεις πεντηκοντα διαστηµα αυτω κυκλο-

χεν

3. και εκ ταυτης της διαµετρησεως διαµετρη-

σεις µηκος πεντε και εικοσι ςιλιαδας και ευρος

δεκα ςιλιαδας και εν αυτη εσται το αγιασµα

αγια των αγιων

4. απο της γης εσται τοις ιερευσιν τοις λειτο-

υργουσιν εν τω αγιω και εσται τοις εγγιζουσι

λειτουργειν τω κυριω και εσται αυτοις τοπος εις

οικους αφωρισµενους τω αγιασµω αυτων

5. εικοσι και πεντε ςιλιαδες µηκος και ευρος

δεκα ςιλιαδες εσται τοις λευιταις τοις λειτουρ-

γουσιν τω οικω αυτοις εις κατασςεσιν πολεις του

κατοικειν

6. και την κατασςεσιν της πολεως δωσεις πεν-

τε ςιλιαδας ευρος και µηκος πεντε και εικοσι

ςιλιαδας ον τροπον η απαρςη των αγιων παντι

οικω ισραηλ εσονται

7. και τω ηγουµενω εκ τουτου και απο το-

υτου εις τας απαρςας των αγιων εις κατασςεσιν

της πολεως κατα προσωπον των απαρςων των

αγιων και κατα προσωπον της κατασςεσεως της

πολεως τα προς χαλασσαν και απο των προς

χαλασσαν προς ανατολας και το µηκος ως µια
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των µεριδων απο των οριων των προς χαλασ-

σαν και το µηκος επι τα ορια τα προς ανατολας

της γης

8. και εσται αυτω εις κατασςεσιν εν τω ισραηλ

και ου καταδυναστευσουσιν ουκετι οι αφηγο-

υµενοι του ισραηλ τον λαον µου και την γην

κατακληρονοµησουσιν οικος ισραηλ κατα ϕυ-

λας αυτων

9. ταδε λεγει κυριος χεος ικανουσχω υµιν οι

αφηγουµενοι του ισραηλ αδικιαν και ταλαιπω-

ϱιαν αφελεσχε και κριµα και δικαιοσυνην πο-

ιησατε εξαρατε καταδυναστειαν απο του λαου

µου λεγει κυριος χεος

10. Ϲυγος δικαιος και µετρον δικαιον και ςο-

ινιξ δικαια εστω υµιν

11. το µετρον και η ςοινιξ οµοιως µια εσται του

λαµβανειν το δεκατον του γοµορ η ςοινιξ και

το δεκατον του γοµορ το µετρον προς το γοµορ

εσται ισον

12. και το σταχµιον εικοσι οβολοι οι πεντε σι-

κλοι πεντε και οι δεκα σικλοι δεκα και πεντη-

κοντα σικλοι η µνα εσται υµιν

13. και αυτη η απαρςη ην αφοριειτε εκτον του

µετρου απο του γοµορ του πυρου και το εκτον

του οιφι απο του κορου των κριχων

14. και το προσταγµα του ελαιου κοτυλην

ελαιου απο δεκα κοτυλων οτι αι δεκα κοτυλαι

εισιν γοµορ

15. και προβατον απο των δεκα προβατων

αφαιρεµα εκ πασων των πατριων του ισραηλ

εις χυσιας και εις ολοκαυτωµατα και εις σωτη-

ϱιου του εξιλασκεσχαι περι υµων λεγει κυριος

χεος

16. και πας ο λαος δωσει την απαρςην ταυτην

τω αφηγουµενω του ισραηλ

17. και δια του αφηγουµενου εσται τα ολο-

καυτωµατα και αι χυσιαι και αι σπονδαι εσον-

ται εν ταις εορταις και εν ταις νουµηνιαις και

εν τοις σαββατοις και εν πασαις ταις εορταις

οικου ισραηλ αυτος ποιησει τα υπερ αµαρτιας

και την χυσιαν και τα ολοκαυτωµατα και τα

του σωτηριου του εξιλασκεσχαι υπερ του οικου

ισραηλ

18. ταδε λεγει κυριος χεος εν τω πρωτω µηνι

µια του µηνος ληµψεσχε µοσςον εκ ϐοων αµω-

µον του εξιλασασχαι το αγιον

19. και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος του

εξιλασµου και δωσει επι τας ϕλιας του οικου

και επι τας τεσσαρας γωνιας του ιερου και επι

το χυσιαστηριον και επι τας ϕλιας της πυλης

της αυλης της εσωτερας

20. και ουτως ποιησεις εν τω εβδοµω µηνι µια

του µηνος ληµψη παρ εκαστου αποµοιραν και

εξιλασεσχε τον οικον

21. και εν τω πρωτω µηνι τεσσαρεσκαιδεκατη

του µηνος εσται υµιν το πασςα εορτη επτα ηµε-

ϱας αζυµα εδεσχε

22. και ποιησει ο αφηγουµενος εν εκεινη τη

ηµερα υπερ αυτου και του οικου και υπερ παν-

τος του λαου της γης µοσςον υπερ αµαρτιας

23. και τας επτα ηµερας της εορτης ποιησει

ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα µοσςους και επτα

κριους αµωµους καχ ηµεραν τας επτα ηµερας

και υπερ αµαρτιας εριφον αιγων καχ ηµεραν

24. και χυσιαν πεµµα τω µοσςω και πεµµα τω

κριω ποιησεις και ελαιου το ιν τω πεµµατι

25. και εν τω εβδοµω µηνι πεντεκαιδεκατη του

µηνος εν τη εορτη ποιησεις κατα τα αυτα επτα

ηµερας καχως τα υπερ της αµαρτιας και κα-

χως τα ολοκαυτωµατα και καχως το µαναα και

καχως το ελαιον

Dostępne przekłady 46 Rozdziału
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46 ταδε λεγει κυριος χεος πυλη η εν τη

αυλη τη εσωτερα η ϐλεπουσα προς ανατολας

εσται κεκλεισµενη εξ ηµερας τας ενεργους εν

δε τη ηµερα των σαββατων ανοιςχησεται και εν

τη ηµερα της νουµηνιας ανοιςχησεται

2. και εισελευσεται ο αφηγουµενος κατα την

οδον του αιλαµ της πυλης της εξωχεν και στη-

σεται επι τα προχυρα της πυλης και ποιησουσιν

οι ιερεις τα ολοκαυτωµατα αυτου και τα του

σωτηριου αυτου και προσκυνησει επι του προ-

χυρου της πυλης και εξελευσεται και η πυλη

ου µη κλεισχη εως εσπερας

3. και προσκυνησει ο λαος της γης κατα τα

προχυρα της πυλης εκεινης εν τοις σαββατοις

και εν ταις νουµηνιαις εναντιον κυριου

4. και τα ολοκαυτωµατα προσοισει ο αφηγο-

υµενος τω κυριω εν τη ηµερα των σαββατων εξ

αµνους αµωµους και κριον αµωµον
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5. και µαναα πεµµα τω κριω και τοις αµνοις

χυσιαν δοµα ςειρος αυτου και ελαιου το ιν τω

πεµµατι

6. και εν τη ηµερα της νουµηνιας µοσςον αµω-

µον και εξ αµνους και κριος αµωµος εσται

7. και πεµµα τω κριω και πεµµα τω µοσςω

εσται µαναα και τοις αµνοις καχως εαν εκποιη

η ςειρ αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι

8. και εν τω εισπορευεσχαι τον αφηγουµενον

κατα την οδον του αιλαµ της πυλης εισελευσε-

ται και κατα την οδον της πυλης εξελευσεται

9. και οταν εισπορευηται ο λαος της γης εναν-

τιον κυριου εν ταις εορταις ο εισπορευοµενος

κατα την οδον της πυλης της προς ϐορραν προ-

σκυνειν εξελευσεται κατα την οδον της πυλης

της προς νοτον και ο εισπορευοµενος κατα την

οδον της πυλης της προς νοτον εξελευσεται κα-

τα την οδον της πυλης της προς ϐορραν ουκ

αναστρεψει κατα την πυλην ην εισεληλυχεν

αλλ η κατ ευχυ αυτης εξελευσεται

10. και ο αφηγουµενος εν µεσω αυτων εν τω

εισπορευεσχαι αυτους εισελευσεται µετ αυτων

και εν τω εκπορευεσχαι αυτους εξελευσεται

11. και εν ταις εορταις και εν ταις πανηγυρε-

σιν εσται το µαναα πεµµα τω µοσςω και πεµµα

τω κριω και τοις αµνοις καχως αν εκποιη η ςειρ

αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι

12. εαν δε ποιηση ο αφηγουµενος οµολογιαν

ολοκαυτωµα σωτηριου τω κυριω και ανοιξει

εαυτω την πυλην την ϐλεπουσαν κατ ανατο-

λας και ποιησει το ολοκαυτωµα αυτου και τα

του σωτηριου αυτου ον τροπον ποιει εν τη ηµε-

ϱα των σαββατων και εξελευσεται και κλεισει

τας χυρας µετα το εξελχειν αυτον

13. και αµνον ενιαυσιον αµωµον ποιησει εις

ολοκαυτωµα καχ ηµεραν τω κυριω πρωι ποιη-

σει αυτον

14. και µαναα ποιησει επ αυτω το πρωι εκ-

τον του µετρου και ελαιου το τριτον του ιν του

αναµειξαι την σεµιδαλιν µαναα τω κυριω προ-

σταγµα δια παντος

15. ποιησετε τον αµνον και το µαναα και το

ελαιον ποιησετε το πρωι ολοκαυτωµα δια παν-

τος

16. ταδε λεγει κυριος χεος εαν δω ο αφη-

γουµενος δοµα ενι εκ των υιων αυτου εκ της

κληρονοµιας αυτου τουτο τοις υιοις αυτου εσται

κατασςεσις εν κληρονοµια

17. εαν δε δω δοµα ενι των παιδων αυτου και

εσται αυτω εως του ετους της αφεσεως και απο-

δωσει τω αφηγουµενω πλην της κληρονοµιας

των υιων αυτου αυτοις εσται

18. και ου µη λαβη ο αφηγουµενος εκ της

κληρονοµιας του λαου καταδυναστευσαι αυτο-

υς εκ της κατασςεσεως αυτου κατακληρονοµη-

σει τοις υιοις αυτου οπως µη διασκορπιζηται ο

λαος µου εκαστος εκ της κατασςεσεως αυτου

19. και εισηγαγεν µε εις την εισοδον της κατα

νωτου της πυλης εις την εξεδραν των αγιων των

ιερεων την ϐλεπουσαν προς ϐορραν και ιδου

τοπος εκει κεςωρισµενος

20. και ειπεν προς µε ουτος ο τοπος εστιν ου

εψησουσιν εκει οι ιερεις τα υπερ αγνοιας και

τα υπερ αµαρτιας και εκει πεψουσι το µαναα

το παραπαν του µη εκφερειν εις την αυλην την

εξωτεραν του αγιαζειν τον λαον

21. και εξηγαγεν µε εις την αυλην την εξωτε-

ϱαν και περιηγαγεν µε επι τα τεσσαρα µερη της

αυλης και ιδου αυλη κατα το κλιτος της αυλης

αυλη κατα το κλιτος της αυλης

22. επι τα τεσσαρα κλιτη της αυλης αυλη

µικρα µηκος πηςων τεσσαρακοντα και ευρος

πηςων τριακοντα µετρον εν ταις τεσσαρσιν

23. και εξεδραι κυκλω εν αυταις κυκλω ταις

τεσσαρσιν και µαγειρεια γεγονοτα υποκατω των

εξεδρων κυκλω

24. και ειπεν προς µε ουτοι οι οικοι των µαγε-

ιρειων ου εψησουσιν εκει οι λειτουργουντες τω

οικω τα χυµατα του λαου
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47 και εισηγαγεν µε επι τα προχυρα του

οικου και ιδου υδωρ εξεπορευετο υποκατωχεν

του αιχριου κατ ανατολας οτι το προσωπον του

οικου εβλεπεν κατ ανατολας και το υδωρ κα-

τεβαινεν απο του κλιτους του δεξιου απο νοτου

επι το χυσιαστηριον

2. και εξηγαγεν µε κατα την οδον της πυλης

της προς ϐορραν και περιηγαγεν µε την οδον
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εξωχεν προς την πυλην της αυλης της ϐλεπο-

υσης κατ ανατολας και ιδου το υδωρ κατεφε-

ϱετο απο του κλιτους του δεξιου

3. καχως εξοδος ανδρος εξ εναντιας και µε-

τρον εν τη ςειρι αυτου και διεµετρησεν ςιλιους

εν τω µετρω και διηλχεν εν τω υδατι υδωρ αφε-

σεως

4. και διεµετρησεν ςιλιους και διηλχεν εν τω

υδατι υδωρ εως των µηρων και διεµετρησεν ςι-

λιους και διηλχεν υδωρ εως οσφυος

5. και διεµετρησεν ςιλιους και ουκ ηδυνατο

διελχειν οτι εξυβριζεν το υδωρ ως ϱοιζος ςε-

ιµαρρου ον ου διαβησονται

6. και ειπεν προς µε ει εωρακας υιε ανχρωπου

και ηγαγεν µε επι το ςειλος του ποταµου

7. εν τη επιστροφη µου και ιδου επι του ςειλο-

υς του ποταµου δενδρα πολλα σφοδρα ενχεν

και ενχεν

8. και ειπεν προς µε το υδωρ τουτο το εκπορευ-

οµενον εις την γαλιλαιαν την προς ανατολας

και κατεβαινεν επι την αραβιαν και ηρςετο εως

επι την χαλασσαν επι το υδωρ της διεκβολης

και υγιασει τα υδατα

9. και εσται πασα ψυςη των Ϲωων των εκζεον-

των επι παντα εφ α αν επελχη εκει ο ποταµος

Ϲησεται και εσται εκει ιςχυς πολυς σφοδρα οτι

ηκει εκει το υδωρ τουτο και υγιασει και Ϲησεται

παν εφ ο αν επελχη ο ποταµος εκει Ϲησεται

10. και στησονται εκει αλεεις απο αινγαδιν

εως αιναγαλιµ ψυγµος σαγηνων εσται καχ αυ-

την εσται και οι ιςχυες αυτης ως οι ιςχυες της

χαλασσης της µεγαλης πληχος πολυ σφοδρα

11. και εν τη διεκβολη αυτου και εν τη επι-

στροφη αυτου και εν τη υπεραρσει αυτου ου µη

υγιασωσιν εις αλας δεδονται

12. και επι του ποταµου αναβησεται επι του ςε-

ιλους αυτου ενχεν και ενχεν παν ξυλον ϐρωσι-

µον ου µη παλαιωχη επ αυτου ουδε µη εκλιπη

ο καρπος αυτου της καινοτητος αυτου πρωτο-

ϐολησει διοτι τα υδατα αυτων εκ των αγιων

ταυτα εκπορευεται και εσται ο καρπος αυτων

εις ϐρωσιν και αναβασις αυτων εις υγιειαν

13. ταδε λεγει κυριος χεος ταυτα τα ορια κα-

τακληρονοµησετε της γης ταις δωδεκα ϕυλαις

των υιων ισραηλ προσχεσις σςοινισµατος

14. και κατακληρονοµησετε αυτην εκαστος

καχως ο αδελφος αυτου εις ην ηρα την ςειρα

µου του δουναι αυτην τοις πατρασιν αυτων και

πεσειται η γη αυτη υµιν εν κληρονοµια

15. και ταυτα τα ορια της γης προς ϐορραν

απο της χαλασσης της µεγαλης της καταβαινο-

υσης και περισςιζουσης της εισοδου ηµαχ σεδ-

δαδα

16. ϐηρωχα σεβραιµ ηλιαµ ανα µεσον οριων

δαµασκου και ανα µεσον οριων ηµαχ αυλη του

σαυναν αι εισιν επανω των οριων αυρανιτιδος

17. ταυτα τα ορια απο της χαλασσης απο της

αυλης του αιναν ορια δαµασκου και τα προς

ϐορραν

18. και τα προς ανατολας ανα µεσον της αυ-

ϱανιτιδος και ανα µεσον δαµασκου και ανα µε-

σον της γαλααδιτιδος και ανα µεσον της γης του

ισραηλ ο ιορδανης διοριζει επι την χαλασσαν

την προς ανατολας ϕοινικωνος ταυτα τα προς

ανατολας

19. και τα προς νοτον και λιβα απο χαιµαν

και ϕοινικωνος εως υδατος µαριµωχ καδης πα-

ϱεκτεινον επι την χαλασσαν την µεγαλην τουτο

το µερος νοτος και λιψ

20. τουτο το µερος της χαλασσης της µεγαλης

οριζει εως κατεναντι της εισοδου ηµαχ εως εισο-

δου αυτου ταυτα εστιν τα προς χαλασσαν ηµαχ

21. και διαµερισετε την γην ταυτην αυτοις ταις

ϕυλαις του ισραηλ

22. ϐαλειτε αυτην εν κληρω υµιν και τοις προ-

σηλυτοις τοις παροικουσιν εν µεσω υµων οιτι-

νες εγεννησαν υιους εν µεσω υµων και εσονται

υµιν ως αυτοςχονες εν τοις υιοις του ισραηλ

µεχ υµων ϕαγονται εν κληρονοµια εν µεσω των

ϕυλων του ισραηλ

23. και εσονται εν ϕυλη προσηλυτων εν τοις

προσηλυτοις τοις µετ αυτων εκει δωσετε κλη-

ϱονοµιαν αυτοις λεγει κυριος χεος

Dostępne przekłady 48 Rozdziału
*O-ez48*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

48 και ταυτα τα ονοµατα των ϕυλων απο

της αρςης της προς ϐορραν κατα το µερος της

καταβασεως του περισςιζοντος επι την εισοδον

της ηµαχ αυλης του αιναν οριον δαµασκου

προς ϐορραν κατα µερος ηµαχ αυλης και εσται

αυτοις τα προς ανατολας εως προς χαλασσαν

δαν µια
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2. και απο των οριων του δαν τα προς ανατο-

λας εως των προς χαλασσαν ασηρ µια

3. και απο των οριων ασηρ απο των προς ανα-

τολας εως των προς χαλασσαν νεφχαλιµ µια

4. και απο των οριων νεφχαλι απο των προς

ανατολας εως των προς χαλασσαν µανασση

µια

5. και απο των οριων µανασση απο των προς

ανατολας εως των προς χαλασσαν εφραιµ µια

6. και απο των οριων εφραιµ απο των προς

ανατολας εως των προς χαλασσαν ϱουβην µια

7. και απο των οριων ϱουβην απο των προς

ανατολας εως των προς χαλασσαν ιουδα µια

8. και απο των οριων ιουδα απο των προς ανα-

τολας εως των προς χαλασσαν εσται η απαρςη

του αφορισµου πεντε και εικοσι ςιλιαδες ευρος

και µηκος καχως µια των µεριδων απο των προς

ανατολας και εως των προς χαλασσαν και εσ-

ται το αγιον εν µεσω αυτων

9. απαρςη ην αφοριουσι τω κυριω µηκος πεντε

και εικοσι ςιλιαδες και ευρος εικοσι και πεντε

ςιλιαδες

10. τουτων εσται η απαρςη των αγιων τοις ιε-

ϱευσιν προς ϐορραν πεντε και εικοσι ςιλιαδες

και προς χαλασσαν πλατος δεκα ςιλιαδες και

προς ανατολας πλατος δεκα ςιλιαδες και προς

νοτον µηκος εικοσι και πεντε ςιλιαδες και το

ορος των αγιων εσται εν µεσω αυτου

11. τοις ιερευσι τοις ηγιασµενοις υιοις σαδ-

δουκ τοις ϕυλασσουσι τας ϕυλακας του οικου

οιτινες ουκ επλανηχησαν εν τη πλανησει υιων

ισραηλ ον τροπον επλανηχησαν οι λευιται

12. και εσται αυτοις η απαρςη δεδοµενη εκ

των απαρςων της γης αγιον αγιων απο των

οριων των λευιτων

13. τοις δε λευιταις τα εςοµενα των οριων των

ιερεων µηκος πεντε και εικοσι ςιλιαδες και ευ-

ϱος δεκα ςιλιαδες παν το µηκος πεντε και εικο-

σι ςιλιαδες και ευρος εικοσι ςιλιαδες

14. ου πραχησεται εξ αυτου ουδε καταµετρ-

ηχησεται ουδε αφαιρεχησεται τα πρωτογενηµα-

τα της γης οτι αγιον εστιν τω κυριω

15. τας δε πεντε ςιλιαδας τας περισσας επι τω

πλατει επι ταις πεντε και εικοσι ςιλιασιν προ-

τειςισµα εσται τη πολει εις την κατοικιαν και

εις διαστηµα αυτου και εσται η πολις εν µεσω

αυτου

16. και ταυτα τα µετρα αυτης απο των προς

ϐορραν πεντακοσιοι και τετρακισςιλιοι και απο

των προς νοτον πεντακοσιοι και τεσσαρες ςιλια-

δες και απο των προς ανατολας πεντακοσιοι και

τεσσαρες ςιλιαδες και απο των προς χαλασσαν

τετρακισςιλιους πεντακοσιους

17. και εσται διαστηµα τη πολει προς ϐορραν

διακοσιοι πεντηκοντα και προς νοτον διακοσιοι

και πεντηκοντα και προς ανατολας διακοσιοι

πεντηκοντα και προς χαλασσαν διακοσιοι πεν-

τηκοντα

18. και το περισσον του µηκους το εςοµενον

των απαρςων των αγιων δεκα ςιλιαδες προς

ανατολας και δεκα ςιλιαδες προς χαλασσαν

και εσονται αι απαρςαι του αγιου και εσται τα

γενηµατα αυτης εις αρτους τοις εργαζοµενοις

την πολιν

19. οι δε εργαζοµενοι την πολιν εργωνται αυ-

την εκ πασων των ϕυλων του ισραηλ

20. πασα η απαρςη πεντε και εικοσι ςιλιαδες

επι πεντε και εικοσι ςιλιαδας τετραγωνον αφο-

ϱιειτε αυτου την απαρςην του αγιου απο της

κατασςεσεως της πολεως

21. το δε περισσον τω αφηγουµενω εκ τουτου

και εκ τουτου απο των απαρςων του αγιου και

εις την κατασςεσιν της πολεως επι πεντε και

εικοσι ςιλιαδας µηκος εως των οριων των προς

ανατολας και προς χαλασσαν επι πεντε και

εικοσι ςιλιαδας εως των οριων των προς χαλασ-

σαν εςοµενα των µεριδων του αφηγουµενου και

εσται η απαρςη των αγιων και το αγιασµα του

οικου εν µεσω αυτης

22. και απο της κατασςεσεως των λευιτων και

απο της κατασςεσεως της πολεως εν µεσω των

αφηγουµενων εσται ανα µεσον των οριων ιουδα

και ανα µεσον των οριων ϐενιαµιν των αφηγο-

υµενων εσται

23. και το περισσον των ϕυλων απο των προς

ανατολας εως των προς χαλασσαν ϐενιαµιν µια

24. και απο των οριων των ϐενιαµιν απο των

προς ανατολας εως των προς χαλασσαν συ-

µεων µια

25. και απο των οριων των συµεων απο των

προς ανατολας εως των προς χαλασσαν ισσα-

ςαρ µια
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26. και απο των οριων των ισσαςαρ απο των

προς ανατολας εως των προς χαλασσαν Ϲαβο-

υλων µια

27. και απο των οριων των Ϲαβουλων απο των

προς ανατολας εως των προς χαλασσαν γαδ

µια

28. και απο των οριων των γαδ εως των προς

λιβα και εσται τα ορια αυτου απο χαιµαν και

υδατος µαριµωχ καδης κληρονοµιας εως της

χαλασσης της µεγαλης

29. αυτη η γη ην ϐαλειτε εν κληρω ταις ϕυλα-

ις ισραηλ και ουτοι οι διαµερισµοι αυτων λεγει

κυριος χεος

30. και αυται αι διεκβολαι της πολεως αι προς

ϐορραν τετρακισςιλιοι και πεντακοσιοι µετρω

31. και αι πυλαι της πολεως επ ονοµασιν

ϕυλων του ισραηλ πυλαι τρεις προς ϐορραν

πυλη ϱουβην µια και πυλη ιουδα µια και πυλη

λευι µια

32. και τα προς ανατολας τετρακισςιλιοι και

πεντακοσιοι και πυλαι τρεις πυλη ιωσηφ µια

και πυλη ϐενιαµιν µια και πυλη δαν µια

33. και τα προς νοτον τετρακισςιλιοι και πεν-

τακοσιοι µετρω και πυλαι τρεις πυλη συµεων

µια και πυλη ισσαςαρ µια και πυλη Ϲαβουλων

µια

34. και τα προς χαλασσαν τετρακισςιλιοι και

πεντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεις πυλη γαδ

µια και πυλη ασηρ µια και πυλη νεφχαλιµ µια

35. κυκλωµα δεκα και οκτω ςιλιαδες και το

ονοµα της πολεως αφ ης αν ηµερας γενηται

εσται το ονοµα αυτης
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-dn1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 εν ετει τριτω της ϐασιλειας ιωακιµ ϐασι-

λεως ιουδα ηλχεν ναβουςοδονοσορ ϐασιλευς

ϐαβυλωνος εις ιερουσαληµ και επολιορκει αυ-

την

2. και εδωκεν κυριος εν ςειρι αυτου τον ιωα-

κιµ ϐασιλεα ιουδα και απο µερους των σκευων

οικου του χεου και ηνεγκεν αυτα εις γην σεν-

νααρ οικον του χεου αυτου και τα σκευη ειση-

νεγκεν εις τον οικον χησαυρου του χεου αυτου

3. και ειπεν ο ϐασιλευς τω ασφανεζ τω αρςιευ-

νουςω αυτου εισαγαγειν απο των υιων της αις-

µαλωσιας ισραηλ και απο του σπερµατος της

ϐασιλειας και απο των ϕορχοµµιν

4. νεανισκους οις ουκ εστιν εν αυτοις µωµος

και καλους τη οψει και συνιεντας εν παση σο-

ϕια και γιγνωσκοντας γνωσιν και διανοουµενο-

υς ϕρονησιν και οις εστιν ισςυς εν αυτοις εστα-

ναι εν τω οικω του ϐασιλεως και διδαξαι αυτους

γραµµατα και γλωσσαν ςαλδαιων

5. και διεταξεν αυτοις ο ϐασιλευς το της ηµε-

ϱας καχ ηµεραν απο της τραπεζης του ϐασι-

λεως και απο του οινου του ποτου αυτου και

χρεψαι αυτους ετη τρια και µετα ταυτα στηναι

ενωπιον του ϐασιλεως

6. και εγενετο εν αυτοις εκ των υιων ιουδα

δανιηλ και ανανιας και µισαηλ και αζαριας

7. και επεχηκεν αυτοις ο αρςιευνουςος ονοµα-

τα τω δανιηλ ϐαλτασαρ και τω ανανια σεδρας

και τω µισαηλ µισας και τω αζαρια αβδεναγω

8. και εχετο δανιηλ επι την καρδιαν αυτου ως

ου µη αλισγηχη εν τη τραπεζη του ϐασιλεως

και εν τω οινω του ποτου αυτου και ηξιωσε τον

αρςιευνουςον ως ου µη αλισγηχη

9. και εδωκεν ο χεος τον δανιηλ εις ελεον και

εις οικτιρµον ενωπιον του αρςιευνουςου

10. και ειπεν ο αρςιευνουςος τω δανιηλ ϕο-

ϐουµαι εγω τον κυριον µου τον ϐασιλεα τον εκ-

ταξαντα την ϐρωσιν υµων και την ποσιν υµων

µηποτε ιδη τα προσωπα υµων σκυχρωπα παρα

τα παιδαρια τα συνηλικα υµων και καταδικα-

σητε την κεφαλην µου τω ϐασιλει

11. και ειπεν δανιηλ προς αµελσαδ ον κα-

τεστησεν ο αρςιευνουςος επι δανιηλ ανανιαν

µισαηλ αζαριαν

12. πειρασον δη τους παιδας σου ηµερας δε-

κα και δοτωσαν ηµιν απο των σπερµατων και

ϕαγοµεχα και υδωρ πιοµεχα

13. και οφχητωσαν ενωπιον σου αι ιδεαι ηµων

και αι ιδεαι των παιδαριων των εσχιοντων την

τραπεζαν του ϐασιλεως και καχως αν ιδης πο-

ιησον µετα των παιδων σου

14. και εισηκουσεν αυτων και επειρασεν αυ-

τους ηµερας δεκα

15. και µετα το τελος των δεκα ηµερων ωρα-

χησαν αι ιδεαι αυτων αγαχαι και ισςυραι ταις

σαρξιν υπερ τα παιδαρια τα εσχιοντα την τρα-

πεζαν του ϐασιλεως

16. και εγενετο αµελσαδ αναιρουµενος το δε-

ιπνον αυτων και τον οινον του ποµατος αυτων

και εδιδου αυτοις σπερµατα

17. και τα παιδαρια ταυτα οι τεσσαρες αυτοι

εδωκεν αυτοις ο χεος συνεσιν και ϕρονησιν εν

παση γραµµατικη και σοφια και δανιηλ συνη-

κεν εν παση ορασει και ενυπνιοις

18. και µετα το τελος των ηµερων ων ειπεν ο

ϐασιλευς εισαγαγειν αυτους και εισηγαγεν αυ-

τους ο αρςιευνουςος εναντιον ναβουςοδονοσορ

19. και ελαλησεν µετ αυτων ο ϐασιλευς και

ους ευρεχησαν εκ παντων αυτων οµοιοι δανιηλ

και ανανια και µισαηλ και αζαρια και εστησαν

ενωπιον του ϐασιλεως

20. και εν παντι ϱηµατι σοφιας και επιστηµης

ων εζητησεν παρ αυτων ο ϐασιλευς ευρεν αυτο-

υς δεκαπλασιονας παρα παντας τους επαοιδο-

υς και τους µαγους τους οντας εν παση τη ϐα-

σιλεια αυτου

21. και εγενετο δανιηλ εως ετους ενος κυρου

του ϐασιλεως

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-dn2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 εν τω ετει τω δευτερω της ϐασιλειας

ναβουςοδονοσορ ηνυπνιασχη ναβουςοδονοσορ

ενυπνιον και εξεστη το πνευµα αυτου και ο

υπνος αυτου εγενετο απ αυτου

2. και ειπεν ο ϐασιλευς καλεσαι τους επαοιδο-

υς και τους µαγους και τους ϕαρµακους και

τους ςαλδαιους του αναγγειλαι τω ϐασιλει τα
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ενυπνια αυτου και ηλχαν και εστησαν ενωπιον

του ϐασιλεως

3. και ειπεν αυτοις ο ϐασιλευς ηνυπνιασχην

και εξεστη το πνευµα µου του γνωναι το ενυπ-

νιον

4. και ελαλησαν οι ςαλδαιοι τω ϐασιλει συ-

ϱιστι ϐασιλευ εις τους αιωνας Ϲηχι συ ειπον

το ενυπνιον τοις παισιν σου και την συγκρισιν

αναγγελουµεν

5. απεκριχη ο ϐασιλευς και ειπεν τοις ςαλδα-

ιοις ο λογος απ εµου απεστη εαν µη γνωριση-

τε µοι το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου εις

απωλειαν εσεσχε και οι οικοι υµων διαρπαγη-

σονται

6. εαν δε το ενυπνιον και την συγκρισιν αυ-

του γνωρισητε µοι δοµατα και δωρεας και τιµην

πολλην ληµψεσχε παρ εµου πλην το ενυπνιον

και την συγκρισιν αυτου απαγγειλατε µοι

7. απεκριχησαν δευτερον και ειπαν ο ϐασι-

λευς ειπατω το ενυπνιον τοις παισιν αυτου και

την συγκρισιν αυτου αναγγελουµεν

8. απεκριχη ο ϐασιλευς και ειπεν επ αληχειας

οιδα εγω οτι καιρον υµεις εξαγοραζετε καχοτι

ειδετε οτι απεστη απ εµου το ϱηµα

9. εαν ουν το ενυπνιον µη αναγγειλητε µοι

οιδα οτι ϱηµα ψευδες και διεφχαρµενον συνε-

χεσχε ειπειν ενωπιον µου εως ου ο καιρος πα-

ϱελχη το ενυπνιον µου ειπατε µοι και γνωσοµαι

οτι την συγκρισιν αυτου αναγγελειτε µοι

10. απεκριχησαν οι ςαλδαιοι ενωπιον του ϐα-

σιλεως και λεγουσιν ουκ εστιν ανχρωπος επι

της ξηρας οστις το ϱηµα του ϐασιλεως δυνη-

σεται γνωρισαι καχοτι πας ϐασιλευς µεγας και

αρςων ϱηµα τοιουτο ουκ επερωτα επαοιδον µα-

γον και ςαλδαιον

11. οτι ο λογος ον ο ϐασιλευς επερωτα ϐαρυς

και ετερος ουκ εστιν ος αναγγελει αυτον ενω-

πιον του ϐασιλεως αλλ η χεοι ων ουκ εστιν η

κατοικια µετα πασης σαρκος

12. τοτε ο ϐασιλευς εν χυµω και οργη πολλη

ειπεν απολεσαι παντας τους σοφους ϐαβυλω-

νος

13. και το δογµα εξηλχεν και οι σοφοι απεκ-

τεννοντο και εζητησαν δανιηλ και τους ϕιλους

αυτου ανελειν

14. τοτε δανιηλ απεκριχη ϐουλην και γνωµην

τω αριως τω αρςιµαγειρω του ϐασιλεως ος εξη-

λχεν αναιρειν τους σοφους ϐαβυλωνος

15. αρςων του ϐασιλεως περι τινος εξηλχεν

η γνωµη η αναιδης εκ προσωπου του ϐασιλεως

εγνωρισεν δε το ϱηµα αριως τω δανιηλ

16. και δανιηλ εισηλχεν και ηξιωσεν τον ϐα-

σιλεα οπως ςρονον δω αυτω και την συγκρισιν

αυτου αναγγειλη τω ϐασιλει

17. και εισηλχεν δανιηλ εις τον οικον αυτου

και τω ανανια και τω µισαηλ και τω αζαρια τοις

ϕιλοις αυτου το ϱηµα εγνωρισεν

18. και οικτιρµους εζητουν παρα του χεου του

ουρανου υπερ του µυστηριου τουτου οπως αν

µη απολωνται δανιηλ και οι ϕιλοι αυτου µετα

των επιλοιπων σοφων ϐαβυλωνος

19. τοτε τω δανιηλ εν οραµατι της νυκτος το

µυστηριον απεκαλυφχη και ευλογησεν τον χε-

ον του ουρανου

20. δανιηλ και ειπεν ειη το ονοµα του χεου ευ-

λογηµενον απο του αιωνος και εως του αιωνος

οτι η σοφια και η συνεσις αυτου εστιν

21. και αυτος αλλοιοι καιρους και ςρονους

καχιστα ϐασιλεις και µεχιστα διδους σοφιαν

τοις σοφοις και ϕρονησιν τοις ειδοσιν συνεσιν

22. αυτος αποκαλυπτει ϐαχεα και αποκρυφα

γινωσκων τα εν τω σκοτει και το ϕως µετ αυτου

εστιν

23. σοι ο χεος των πατερων µου εξοµολογο-

υµαι και αινω οτι σοφιαν και δυναµιν εδωκας

µοι και νυν εγνωρισας µοι α ηξιωσαµεν παρα

σου και το οραµα του ϐασιλεως εγνωρισας µοι

24. και ηλχεν δανιηλ προς αριως ον κατεστη-

σεν ο ϐασιλευς απολεσαι τους σοφους ϐαβυλω-

νος και ειπεν αυτω τους σοφους ϐαβυλωνος µη

απολεσης εισαγαγε δε µε ενωπιον του ϐασιλεως

και την συγκρισιν τω ϐασιλει αναγγελω

25. τοτε αριως εν σπουδη εισηγαγεν τον δα-

νιηλ ενωπιον του ϐασιλεως και ειπεν αυτω

ευρηκα ανδρα εκ των υιων της αιςµαλωσιας της

ιουδαιας οστις το συγκριµα τω ϐασιλει αναγγε-

λει

26. και απεκριχη ο ϐασιλευς και ειπεν τω

δανιηλ ου το ονοµα ϐαλτασαρ ει δυνασαι µοι

αναγγειλαι το ενυπνιον ο ειδον και την συγκρι-

σιν αυτου
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27. και απεκριχη δανιηλ ενωπιον του ϐα-

σιλεως και λεγει το µυστηριον ο ο ϐασιλευς

επερωτα ουκ εστιν σοφων µαγων επαοιδων γα-

Ϲαρηνων αναγγειλαι τω ϐασιλει

28. αλλ η εστιν χεος εν ουρανω αποκαλυπ-

των µυστηρια και εγνωρισεν τω ϐασιλει να-

ϐουςοδονοσορ α δει γενεσχαι επ εσςατων των

ηµερων το ενυπνιον σου και αι ορασεις της κε-

ϕαλης σου επι της κοιτης σου τουτο εστιν

29. συ ϐασιλευ οι διαλογισµοι σου επι της κο-

ιτης σου ανεβησαν τι δει γενεσχαι µετα ταυτα

και ο αποκαλυπτων µυστηρια εγνωρισεν σοι α

δει γενεσχαι

30. και εµοι δε ουκ εν σοφια τη ουση εν εµοι

παρα παντας τους Ϲωντας το µυστηριον τουτο

απεκαλυφχη αλλ ενεκεν του την συγκρισιν τω

ϐασιλει γνωρισαι ινα τους διαλογισµους της

καρδιας σου γνως

31. συ ϐασιλευ εχεωρεις και ιδου εικων µια

µεγαλη η εικων εκεινη και η προσοψις αυτης

υπερφερης εστωσα προ προσωπου σου και η

ορασις αυτης ϕοβερα

32. η εικων ης η κεφαλη ςρυσιου ςρηστου αι

ςειρες και το στηχος και οι ϐραςιονες αυτης αρ-

γυροι η κοιλια και οι µηροι ςαλκοι

33. αι κνηµαι σιδηραι οι ποδες µερος τι σιδη-

ϱουν και µερος τι οστρακινον

34. εχεωρεις εως ου ετµηχη λιχος εξ ορους

ανευ ςειρων και επαταξεν την εικονα επι το-

υς ποδας τους σιδηρους και οστρακινους και

ελεπτυνεν αυτους εις τελος

35. τοτε ελεπτυνχησαν εις απαξ το οστρακον

ο σιδηρος ο ςαλκος ο αργυρος ο ςρυσος και

εγενοντο ωσει κονιορτος απο αλωνος χερινης

και εξηρεν αυτα το πληχος του πνευµατος και

τοπος ους ευρεχη αυτοις και ο λιχος ο παταξας

την εικονα εγενηχη ορος µεγα και επληρωσεν

πασαν την γην

36. τουτο εστιν το ενυπνιον και την συγκρισιν

αυτου ερουµεν ενωπιον του ϐασιλεως

37. συ ϐασιλευ ϐασιλευς ϐασιλεων ω ο χεος

του ουρανου ϐασιλειαν ισςυραν και κραταιαν

και εντιµον εδωκεν

38. εν παντι τοπω οπου κατοικουσιν οι υιοι των

ανχρωπων χηρια τε αγρου και πετεινα ουρανου

εδωκεν εν τη ςειρι σου και κατεστησεν σε κυ-

ϱιον παντων συ ει η κεφαλη η ςρυση

39. και οπισω σου αναστησεται ϐασιλεια ετε-

ϱα ηττων σου και ϐασιλεια τριτη ητις εστιν ο

ςαλκος η κυριευσει πασης της γης

40. και ϐασιλεια τεταρτη εσται ισςυρα ως ο

σιδηρος ον τροπον ο σιδηρος λεπτυνει και δα-

µαζει παντα ουτως παντα λεπτυνει και δαµασει

41. και οτι ειδες τους ποδας και τους δακτυ-

λους µερος µεν τι οστρακινον µερος δε τι σι-

δηρουν ϐασιλεια διηρηµενη εσται και απο της

ϱιζης της σιδηρας εσται εν αυτη ον τροπον ειδες

τον σιδηρον αναµεµειγµενον τω οστρακω

42. και οι δακτυλοι των ποδων µερος µεν τι

σιδηρουν µερος δε τι οστρακινον µερος τι της

ϐασιλειας εσται ισςυρον και απ αυτης εσται

συντριβοµενον

43. οτι ειδες τον σιδηρον αναµεµειγµενον

τω οστρακω συµµειγεις εσονται εν σπερµατι

ανχρωπων και ουκ εσονται προσκολλωµενοι

ουτος µετα τουτου καχως ο σιδηρος ουκ ανα-

µειγνυται µετα του οστρακου

44. και εν ταις ηµεραις των ϐασιλεων εκεινων

αναστησει ο χεος του ουρανου ϐασιλειαν ητις

εις τους αιωνας ου διαφχαρησεται και η ϐα-

σιλεια αυτου λαω ετερω ους υπολειφχησεται

λεπτυνει και λικµησει πασας τας ϐασιλειας και

αυτη αναστησεται εις τους αιωνας

45. ον τροπον ειδες οτι απο ορους ετµηχη λι-

χος ανευ ςειρων και ελεπτυνεν το οστρακον τον

σιδηρον τον ςαλκον τον αργυρον τον ςρυσον ο

χεος ο µεγας εγνωρισεν τω ϐασιλει α δει γενε-

σχαι µετα ταυτα και αληχινον το ενυπνιον και

πιστη η συγκρισις αυτου

46. τοτε ο ϐασιλευς ναβουςοδονοσορ επεσεν

επι προσωπον και τω δανιηλ προσεκυνησεν και

µαναα και ευωδιας ειπεν σπεισαι αυτω

47. και αποκριχεις ο ϐασιλευς ειπεν τω δα-

νιηλ επ αληχειας ο χεος υµων αυτος εστιν χε-

ος χεων και κυριος των ϐασιλεων και αποκα-

λυπτων µυστηρια οτι ηδυνηχης αποκαλυψαι το

µυστηριον τουτο

48. και εµεγαλυνεν ο ϐασιλευς τον δανιηλ

και δοµατα µεγαλα και πολλα εδωκεν αυτω και

κατεστησεν αυτον επι πασης ςωρας ϐαβυλωνος

και αρςοντα σατραπων επι παντας τους σοφους

ϐαβυλωνος
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49. και δανιηλ ητησατο παρα του ϐασιλεως

και κατεστησεν επι τα εργα της ςωρας ϐαβυλω-

νος τον σεδρας µισας αβδεναγω και δανιηλ ην

εν τη αυλη του ϐασιλεως

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-dn3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ετους οκτωκαιδεκατου ναβουςοδονοσορ ο

ϐασιλευς εποιησεν εικονα ςρυσην υψος αυτης

πηςεων εξηκοντα ευρος αυτης πηςεων εξ και

εστησεν αυτην εν πεδιω δειρα εν ςωρα ϐαβυλω-

νος

2. και απεστειλεν συναγαγειν τους υπατους

και τους στρατηγους και τους τοπαρςας ηγουµε-

νους και τυραννους και τους επ εξουσιων και

παντας τους αρςοντας των ςωρων ελχειν εις τα

εγκαινια της εικονος ης εστησεν ναβουςοδονο-

σορ ο ϐασιλευς

3. και συνηςχησαν οι τοπαρςαι υπατοι στρατη-

γοι ηγουµενοι τυραννοι µεγαλοι οι επ εξουσιων

και παντες οι αρςοντες των ςωρων εις τον εγ-

καινισµον της εικονος ης εστησεν ναβουςοδο-

νοσορ ο ϐασιλευς και ειστηκεισαν ενωπιον της

εικονος ης εστησεν ναβουςοδονοσορ

4. και ο κηρυξ εβοα εν ισςυι υµιν λεγεται λαοι

ϕυλαι γλωσσαι

5. η αν ωρα ακουσητε της ϕωνης της σαλ-

πιγγος συριγγος τε και κιχαρας σαµβυκης και

ψαλτηριου και συµφωνιας και παντος γενους

µουσικων πιπτοντες προσκυνειτε τη εικονι τη

ςρυση η εστησεν ναβουςοδονοσορ ο ϐασιλευς

6. και ος αν µη πεσων προσκυνηση αυτη τη

ωρα εµβληχησεται εις την καµινον του πυρος

την καιοµενην

7. και εγενετο οτε ηκουσαν οι λαοι της ϕωνης

της σαλπιγγος συριγγος τε και κιχαρας σαµβυ-

κης και ψαλτηριου και συµφωνιας και παντος

γενους µουσικων πιπτοντες παντες οι λαοι ϕυ-

λαι γλωσσαι προσεκυνουν τη εικονι τη ςρυση η

εστησεν ναβουςοδονοσορ ο ϐασιλευς

8. τοτε προσηλχοσαν ανδρες ςαλδαιοι και διε-

ϐαλον τους ιουδαιους

9. τω ϐασιλει ναβουςοδονοσορ ϐασιλευ εις το-

υς αιωνας Ϲηχι

10. συ ϐασιλευ εχηκας δογµα παντα ανχρω-

πον ος αν ακουση της ϕωνης της σαλπιγγος συ-

ϱιγγος τε και κιχαρας σαµβυκης και ψαλτηριου

και συµφωνιας και παντος γενους µουσικων

11. και µη πεσων προσκυνηση τη εικονι τη

ςρυση εµβληχησεται εις την καµινον του πυρος

την καιοµενην

12. εισιν ανδρες ιουδαιοι ους κατεστησας επι

τα εργα της ςωρας ϐαβυλωνος σεδρας µισας

αβδεναγω οι ανδρες εκεινοι ους υπηκουσαν

ϐασιλευ τω δογµατι σου τοις χεοις σου ου λα-

τρευουσιν και τη εικονι τη ςρυση η εστησας ου

προσκυνουσιν

13. τοτε ναβουςοδονοσορ εν χυµω και οργη

ειπεν αγαγειν τον σεδρας µισας και αβδεναγω

και ηςχησαν ενωπιον του ϐασιλεως

14. και απεκριχη ναβουςοδονοσορ και ειπεν

αυτοις ει αληχως σεδρας µισας αβδεναγω τοις

χεοις µου ου λατρευετε και τη εικονι τη ςρυση

η εστησα ου προσκυνειτε

15. νυν ουν ει εςετε ετοιµως ινα ως αν ακο-

υσητε της ϕωνης της σαλπιγγος συριγγος τε και

κιχαρας σαµβυκης και ψαλτηριου και συµφω-

νιας και παντος γενους µουσικων πεσοντες προ-

σκυνησητε τη εικονι η εποιησα εαν δε µη προ-

σκυνησητε αυτη τη ωρα εµβληχησεσχε εις την

καµινον του πυρος την καιοµενην και τις εστιν

χεος ος εξελειται υµας εκ των ςειρων µου

16. και απεκριχησαν σεδρας µισας αβδεναγω

λεγοντες τω ϐασιλει ναβουςοδονοσορ ου ςρειαν

εςοµεν ηµεις περι του ϱηµατος τουτου αποκρι-

χηναι σοι

17. εστιν γαρ χεος ω ηµεις λατρευοµεν δυνα-

τος εξελεσχαι ηµας εκ της καµινου του πυρος

της καιοµενης και εκ των ςειρων σου ϐασιλευ

ϱυσεται ηµας

18. και εαν µη γνωστον εστω σοι ϐασιλευ οτι

τοις χεοις σου ου λατρευοµεν και τη εικονι τη

ςρυση η εστησας ου προσκυνουµεν

19. τοτε ναβουςοδονοσορ επλησχη χυµου και

η οψις του προσωπου αυτου ηλλοιωχη επι σε-

δρας µισας και αβδεναγω και ειπεν εκκαυσαι

την καµινον επταπλασιως εως ου εις τελος εκ-

καη

20. και ανδρας ισςυρους ισςυι ειπεν πεδησαν-

τας τον σεδρας µισας και αβδεναγω εµβαλειν

εις την καµινον του πυρος την καιοµενην
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21. τοτε οι ανδρες εκεινοι επεδηχησαν συν το-

ις σαραβαροις αυτων και τιαραις και περικνη-

µισι και ενδυµασιν αυτων και εβληχησαν εις

µεσον της καµινου του πυρος της καιοµενης

22. επει το ϱηµα του ϐασιλεως υπερισςυεν και

η καµινος εξεκαυχη εκ περισσου

23. και οι τρεις ουτοι σεδρας µισας και αβδε-

ναγω επεσον εις µεσον της καµινου του πυρος

της καιοµενης πεπεδηµενοι

24. και ναβουςοδονοσορ ηκουσεν υµνουντων

αυτων και εχαυµασεν και εξανεστη εν σπουδη

και ειπεν τοις µεγιστασιν αυτου ουςι ανδρας

τρεις εβαλοµεν εις µεσον του πυρος πεπεδη-

µενους και ειπαν τω ϐασιλει αληχως ϐασιλευ

25. και ειπεν ο ϐασιλευς ιδου εγω ορω αν-

δρας τεσσαρας λελυµενους και περιπατουντας

εν µεσω του πυρος και διαφχορα ουκ εστιν εν

αυτοις και η ορασις του τεταρτου οµοια υιω χεου

26. τοτε προσηλχεν ναβουςοδονοσορ προς

την χυραν της καµινου του πυρος της καιο-

µενης και ειπεν σεδρας µισας αβδεναγω οι δο-

υλοι του χεου του υψιστου εξελχετε και δευτε

και εξηλχον σεδρας µισας αβδεναγω εκ µεσου

του πυρος

27. και συναγονται οι σατραπαι και οι στρα-

τηγοι και οι τοπαρςαι και οι δυνασται του ϐα-

σιλεως και εχεωρουν τους ανδρας οτι ουκ εκυ-

ϱιευσεν το πυρ του σωµατος αυτων και η χριξ

της κεφαλης αυτων ουκ εφλογισχη και τα σα-

ϱαβαρα αυτων ουκ ηλλοιωχη και οσµη πυρος

ουκ ην εν αυτοις

28. και απεκριχη ναβουςοδονοσορ και ειπεν

ευλογητος ο χεος του σεδρας µισας αβδεναγω

ος απεστειλεν τον αγγελον αυτου και εξειλατο

τους παιδας αυτου οτι επεποιχεισαν επ αυτω και

το ϱηµα του ϐασιλεως ηλλοιωσαν και παρεδω-

καν τα σωµατα αυτων εις πυρ οπως µη λατρευ-

σωσιν µηδε προσκυνησωσιν παντι χεω αλλ η

τω χεω αυτων

29. και εγω εκτιχεµαι δογµα πας λαος ϕυλη

γλωσσα η αν ειπη ϐλασφηµιαν κατα του χεου

σεδρας µισας αβδεναγω εις απωλειαν εσονται

και οι οικοι αυτων εις διαρπαγην καχοτι ουκ εσ-

τιν χεος ετερος οστις δυνησεται ϱυσασχαι ουτως

30. τοτε ο ϐασιλευς κατευχυνεν τον σεδρας

µισας αβδεναγω εν τη ςωρα ϐαβυλωνος και

ηξιωσεν αυτους ηγεισχαι παντων των ιουδαιων

των οντων εν τη ϐασιλεια αυτου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-dn4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

4 ναβουςοδονοσορ ο ϐασιλευς πασι τοις λα-

οις ϕυλαις και γλωσσαις τοις οικουσιν εν παση

τη γη ειρηνη υµιν πληχυνχειη

2. τα σηµεια και τα τερατα α εποιησεν µετ εµου

ο χεος ο υψιστος ηρεσεν εναντιον εµου αναγγε-

ιλαι υµιν

3. ως µεγαλα και ισςυρα η ϐασιλεια αυτου ϐα-

σιλεια αιωνιος και η εξουσια αυτου εις γενεαν

και γενεαν

4. εγω ναβουςοδονοσορ ευχηνων ηµην εν τω

οικω µου και ευχαλων

5. ενυπνιον ειδον και εφοβερισεν µε και ετα-

ϱαςχην επι της κοιτης µου και αι ορασεις της

κεφαλης µου συνεταραξαν µε

6. και δι εµου ετεχη δογµα του εισαγαγειν ενω-

πιον µου παντας τους σοφους ϐαβυλωνος οπως

την συγκρισιν του ενυπνιου γνωρισωσιν µοι

7. και εισεπορευοντο οι επαοιδοι µαγοι γα-

Ϲαρηνοι ςαλδαιοι και το ενυπνιον ειπα εγω ενω-

πιον αυτων και την συγκρισιν αυτου ουκ εγνω-

ϱισαν µοι

8. εως ου ηλχεν δανιηλ ου το ονοµα ϐαλτα-

σαρ κατα το ονοµα του χεου µου ος πνευµα χε-

ου αγιον εν εαυτω εςει και το ενυπνιον ενωπιον

αυτου ειπα

9. ϐαλτασαρ ο αρςων των επαοιδων ον εγω

εγνων οτι πνευµα χεου αγιον εν σοι και παν

µυστηριον ουκ αδυνατει σε ακουσον την ορασιν

του ενυπνιου ου ειδον και την συγκρισιν αυτου

ειπον µοι

10. επι της κοιτης µου εχεωρουν και ιδου δεν-

δρον εν µεσω της γης και το υψος αυτου πολυ

11. εµεγαλυνχη το δενδρον και ισςυσεν και

το υψος αυτου εφχασεν εως του ουρανου και

το κυτος αυτου εις τα περατα πασης της γης

12. τα ϕυλλα αυτου ωραια και ο καρπος αυ-

του πολυς και τροφη παντων εν αυτω και υπο-

κατω αυτου κατεσκηνουν τα χηρια τα αγρια και

εν τοις κλαδοις αυτου κατωκουν τα ορνεα του

ουρανου και εξ αυτου ετρεφετο πασα σαρξ
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13. εχεωρουν εν οραµατι της νυκτος επι της

κοιτης µου και ιδου ιρ και αγιος απ ουρανου

κατεβη

14. και εφωνησεν εν ισςυι και ουτως ειπεν εκ-

κοψατε το δενδρον και εκτιλατε τους κλαδους

αυτου και εκτιναξατε τα ϕυλλα αυτου και δια-

σκορπισατε τον καρπον αυτου σαλευχητωσαν

τα χηρια υποκατωχεν αυτου και τα ορνεα απο

των κλαδων αυτου

15. πλην την ϕυην των ϱιζων αυτου εν τη γη

εασατε και εν δεσµω σιδηρω και ςαλκω και εν

τη ςλοη τη εξω και εν τη δροσω του ουρανου κο-

ιτασχησεται και µετα των χηριων η µερις αυτου

εν τω ςορτω της γης

16. η καρδια αυτου απο των ανχρωπων αλλο-

ιωχησεται και καρδια χηριου δοχησεται αυτω

και επτα καιροι αλλαγησονται επ αυτον

17. δια συγκριµατος ιρ ο λογος και ϱηµα

αγιων το επερωτηµα ινα γνωσιν οι Ϲωντες οτι κυ-

ϱιος εστιν ο υψιστος της ϐασιλειας των ανχρω-

πων και ω εαν δοξη δωσει αυτην και εξουδενη-

µα ανχρωπων αναστησει επ αυτην

18. τουτο το ενυπνιον ο ειδον εγω ναβουςοδο-

νοσορ ο ϐασιλευς και συ ϐαλτασαρ το συγκρι-

µα ειπον οτι παντες οι σοφοι της ϐασιλειας µου

ου δυνανται το συγκριµα αυτου δηλωσαι µοι συ

δε δανιηλ δυνασαι οτι πνευµα χεου αγιον εν

σοι

19. τοτε δανιηλ ου το ονοµα ϐαλτασαρ απη-

νεωχη ωσει ωραν µιαν και οι διαλογισµοι αυτου

συνεταρασσον αυτον και απεκριχη ο ϐασιλευς

και ειπεν ϐαλτασαρ το ενυπνιον και η συγκρισις

µη κατασπευσατω σε και απεκριχη ϐαλτασαρ

και ειπεν κυριε το ενυπνιον τοις µισουσιν σε και

η συγκρισις αυτου τοις εςχροις σου

20. το δενδρον ο ειδες το µεγαλυνχεν και το

ισςυκος ου το υψος εφχασεν εις τον ουρανον

και το κυτος αυτου εις πασαν την γην

21. και τα ϕυλλα αυτου ευχαλη και ο καρπος

αυτου πολυς και τροφη πασιν εν αυτω υποκατω

αυτου κατωκουν τα χηρια τα αγρια και εν το-

ις κλαδοις αυτου κατεσκηνουν τα ορνεα του

ουρανου

22. συ ει ϐασιλευ οτι εµεγαλυνχης και ισςυ-

σας και η µεγαλωσυνη σου εµεγαλυνχη και

εφχασεν εις τον ουρανον και η κυριεια σου εις

τα περατα της γης

23. και οτι ειδεν ο ϐασιλευς ιρ και αγιον κα-

ταβαινοντα απο του ουρανου και ειπεν εκτιλα-

τε το δενδρον και διαφχειρατε αυτο πλην την

ϕυην των ϱιζων αυτου εασατε εν τη γη και εν

δεσµω σιδηρω και ςαλκω και εν τη ςλοη τη εξω

και εν τη δροσω του ουρανου αυλισχησεται και

µετα χηριων αγριων η µερις αυτου εως ου επτα

καιροι αλλοιωχωσιν επ αυτον

24. τουτο η συγκρισις αυτου ϐασιλευ και συγ-

κριµα υψιστου εστιν ο εφχασεν επι τον κυριον

µου τον ϐασιλεα

25. και σε εκδιωξουσιν απο των ανχρωπων

και µετα χηριων αγριων εσται η κατοικια σου

και ςορτον ως ϐουν ψωµιουσιν σε και απο της

δροσου του ουρανου αυλισχηση και επτα κα-

ιροι αλλαγησονται επι σε εως ου γνως οτι κυ-

ϱιευει ο υψιστος της ϐασιλειας των ανχρωπων

και ω αν δοξη δωσει αυτην

26. και οτι ειπαν εασατε την ϕυην των ϱιζων

του δενδρου η ϐασιλεια σου σοι µενει αφ ης αν

γνως την εξουσιαν την ουρανιον

27. δια τουτο ϐασιλευ η ϐουλη µου αρεσατω

σοι και τας αµαρτιας σου εν ελεηµοσυναις λυ-

τρωσαι και τας αδικιας σου εν οικτιρµοις πενη-

των ισως εσται µακροχυµος τοις παραπτωµασιν

σου ο χεος

28. ταυτα παντα εφχασεν επι ναβουςοδονο-

σορ τον ϐασιλεα

29. µετα δωδεκαµηνον επι τω ναω της ϐασι-

λειας αυτου εν ϐαβυλωνι περιπατων

30. απεκριχη ο ϐασιλευς και ειπεν ους αυτη

εστιν ϐαβυλων η µεγαλη ην εγω ωκοδοµησα

εις οικον ϐασιλειας εν τω κρατει της ισςυος µου

εις τιµην της δοξης µου

31. ετι του λογου εν στοµατι του ϐασιλεως ον-

τος ϕωνη απ ουρανου εγενετο σοι λεγουσιν να-

ϐουςοδονοσορ ϐασιλευ η ϐασιλεια παρηλχεν

απο σου

32. και απο των ανχρωπων σε εκδιωξουσιν

και µετα χηριων αγριων η κατοικια σου και

ςορτον ως ϐουν ψωµιουσιν σε και επτα καιροι

αλλαγησονται επι σε εως ου γνως οτι κυριευει

ο υψιστος της ϐασιλειας των ανχρωπων και ω

εαν δοξη δωσει αυτην

33. αυτη τη ωρα ο λογος συνετελεσχη επι

ναβουςοδονοσορ και απο των ανχρωπων εξε-

διωςχη και ςορτον ως ϐους ησχιεν και απο της
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δροσου του ουρανου το σωµα αυτου εβαφη εως

ου αι τριςες αυτου ως λεοντων εµεγαλυνχησαν

και οι ονυςες αυτου ως ορνεων

34. και µετα το τελος των ηµερων εγω ναβο-

υςοδονοσορ τους οφχαλµους µου εις τον ουρα-

νον ανελαβον και αι ϕρενες µου επ εµε επε-

στραφησαν και τω υψιστω ευλογησα και τω

Ϲωντι εις τον αιωνα ηνεσα και εδοξασα οτι η

εξουσια αυτου εξουσια αιωνιος και η ϐασιλεια

αυτου εις γενεαν και γενεαν

35. και παντες οι κατοικουντες την γην ως

ουδεν ελογισχησαν και κατα το χεληµα αυτου

ποιει εν τη δυναµει του ουρανου και εν τη κα-

τοικια της γης και ουκ εστιν ος αντιποιησεται τη

ςειρι αυτου και ερει αυτω τι εποιησας

36. αυτω τω καιρω αι ϕρενες µου επεστραφη-

σαν επ εµε και εις την τιµην της ϐασιλειας µου

ηλχον και η µορφη µου επεστρεψεν επ εµε και

οι τυραννοι µου και οι µεγιστανες µου εζητουν

µε και επι την ϐασιλειαν µου εκραταιωχην και

µεγαλωσυνη περισσοτερα προσετεχη µοι

37. νυν ουν εγω ναβουςοδονοσορ αινω και

υπερυψω και δοξαζω τον ϐασιλεα του ουρανου

οτι παντα τα εργα αυτου αληχινα και αι τριβοι

αυτου κρισις και παντας τους πορευοµενους εν

υπερηφανια δυναται ταπεινωσαι

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-dn5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

5 ϐαλτασαρ ο ϐασιλευς εποιησεν δειπνον µε-

γα τοις µεγιστασιν αυτου ςιλιοις και κατεναντι

των ςιλιων ο οινος και πινων

2. ϐαλτασαρ ειπεν εν τη γευσει του οινου του

ενεγκειν τα σκευη τα ςρυσα και τα αργυρα α

εξηνεγκεν ναβουςοδονοσορ ο πατηρ αυτου εκ

του ναου του εν ιερουσαληµ και πιετωσαν εν

αυτοις ο ϐασιλευς και οι µεγιστανες αυτου και

αι παλλακαι αυτου και αι παρακοιτοι αυτου

3. και ηνεςχησαν τα σκευη τα ςρυσα και τα

αργυρα α εξηνεγκεν εκ του ναου του χεου του

εν ιερουσαληµ και επινον εν αυτοις ο ϐασιλευς

και οι µεγιστανες αυτου και αι παλλακαι αυτου

και αι παρακοιτοι αυτου

4. επινον οινον και ηνεσαν τους χεους τους

ςρυσους και αργυρους και ςαλκους και σιδη-

ϱους και ξυλινους και λιχινους

5. εν αυτη τη ωρα εξηλχον δακτυλοι ςειρος

ανχρωπου και εγραφον κατεναντι της λαµπα-

δος επι το κονιαµα του τοιςου του οικου του

ϐασιλεως και ο ϐασιλευς εχεωρει τους αστρα-

γαλους της ςειρος της γραφουσης

6. τοτε του ϐασιλεως η µορφη ηλλοιωχη και

οι διαλογισµοι αυτου συνεταρασσον αυτον και

οι συνδεσµοι της οσφυος αυτου διελυοντο και

τα γονατα αυτου συνεκροτουντο

7. και εβοησεν ο ϐασιλευς εν ισςυι του εισα-

γαγειν µαγους ςαλδαιους γαζαρηνους και ειπεν

τοις σοφοις ϐαβυλωνος ος αν αναγνω την γρα-

ϕην ταυτην και την συγκρισιν γνωριση µοι πορ-

ϕυραν ενδυσεται και ο µανιακης ο ςρυσους επι

τον τραςηλον αυτου και τριτος εν τη ϐασιλεια

µου αρξει

8. και εισεπορευοντο παντες οι σοφοι του ϐασι-

λεως και ουκ ηδυναντο την γραφην αναγνωναι

ουδε την συγκρισιν γνωρισαι τω ϐασιλει

9. και ο ϐασιλευς ϐαλτασαρ πολυ εταραςχη

και η µορφη αυτου ηλλοιωχη επ αυτω και οι

µεγιστανες αυτου συνεταρασσοντο

10. και εισηλχεν η ϐασιλισσα εις τον οικον

του ποτου και ειπεν ϐασιλευ εις τους αιωνας

Ϲηχι µη ταρασσετωσαν σε οι διαλογισµοι σου

και η µορφη σου µη αλλοιουσχω

11. εστιν ανηρ εν τη ϐασιλεια σου εν ω πνευ-

µα χεου και εν ταις ηµεραις του πατρος σου

γρηγορησις και συνεσις ευρεχη εν αυτω και ο

ϐασιλευς ναβουςοδονοσορ ο πατηρ σου αρςον-

τα επαοιδων µαγων ςαλδαιων γαζαρηνων κα-

τεστησεν αυτον

12. οτι πνευµα περισσον εν αυτω και ϕρονησις

και συνεσις συγκρινων ενυπνια και αναγγελ-

λων κρατουµενα και λυων συνδεσµους δανιηλ

και ο ϐασιλευς επεχηκεν αυτω ονοµα ϐαλτα-

σαρ νυν ουν κληχητω και την συγκρισιν αυτου

αναγγελει σοι

13. τοτε δανιηλ εισηςχη ενωπιον του ϐασι-

λεως και ειπεν ο ϐασιλευς τω δανιηλ συ ει

δανιηλ ο απο των υιων της αιςµαλωσιας της

ιουδαιας ης ηγαγεν ο ϐασιλευς ο πατηρ µου

14. ηκουσα περι σου οτι πνευµα χεου εν σοι

και γρηγορησις και συνεσις και σοφια περισση

ευρεχη εν σοι
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15. και νυν εισηλχον ενωπιον µου οι σοφοι

µαγοι γαζαρηνοι ινα την γραφην ταυτην ανα-

γνωσιν και την συγκρισιν αυτης γνωρισωσιν µοι

και ουκ ηδυνηχησαν αναγγειλαι µοι

16. και εγω ηκουσα περι σου οτι δυνασαι κρι-

µατα συγκριναι νυν ουν εαν δυνηχης την γρα-

ϕην αναγνωναι και την συγκρισιν αυτης γνω-

ϱισαι µοι πορφυραν ενδυση και ο µανιακης ο

ςρυσους εσται επι τον τραςηλον σου και τριτος

εν τη ϐασιλεια µου αρξεις

17. τοτε απεκριχη δανιηλ και ειπεν ενωπιον

του ϐασιλεως τα δοµατα σου σοι εστω και την

δωρεαν της οικιας σου ετερω δος εγω δε την

γραφην αναγνωσοµαι τω ϐασιλει και την συγ-

κρισιν αυτης γνωρισω σοι

18. ϐασιλευ ο χεος ο υψιστος την ϐασιλειαν

και την µεγαλωσυνην και την τιµην και την δο-

ξαν εδωκεν ναβουςοδονοσορ τω πατρι σου

19. και απο της µεγαλωσυνης ης εδωκεν αυτω

παντες οι λαοι ϕυλαι γλωσσαι ησαν τρεµον-

τες και ϕοβουµενοι απο προσωπου αυτου ους

ηβουλετο αυτος ανηρει και ους ηβουλετο αυ-

τος ετυπτεν και ους ηβουλετο αυτος υψου και

ους ηβουλετο αυτος εταπεινου

20. και οτε υψωχη η καρδια αυτου και το

πνευµα αυτου εκραταιωχη του υπερηφανευσα-

σχαι κατηνεςχη απο του χρονου της ϐασιλειας

αυτου και η τιµη αφηρεχη απ αυτου

21. και απο των ανχρωπων εξεδιωςχη και η

καρδια αυτου µετα των χηριων εδοχη και µε-

τα οναγρων η κατοικια αυτου και ςορτον ως

ϐουν εψωµιζον αυτον και απο της δροσου του

ουρανου το σωµα αυτου εβαφη εως ου εγνω οτι

κυριευει ο χεος ο υψιστος της ϐασιλειας των

ανχρωπων και ω αν δοξη δωσει αυτην

22. και συ ο υιος αυτου ϐαλτασαρ ουκ εταπε-

ινωσας την καρδιαν σου κατενωπιον ου παντα

ταυτα εγνως

23. και επι τον κυριον χεον του ουρανου υψ-

ωχης και τα σκευη του οικου αυτου ηνεγκαν

ενωπιον σου και συ και οι µεγιστανες σου και

αι παλλακαι σου και αι παρακοιτοι σου οινον

επινετε εν αυτοις και τους χεους τους ςρυσους

και αργυρους και ςαλκους και σιδηρους και

ξυλινους και λιχινους οι ου ϐλεπουσιν και ουκ

ακουουσιν και ου γινωσκουσιν ηνεσας και τον

χεον ου η πνοη σου εν ςειρι αυτου και πασαι αι

οδοι σου αυτον ουκ εδοξασας

24. δια τουτο εκ προσωπου αυτου απεσταλη

αστραγαλος ςειρος και την γραφην ταυτην ενε-

ταξεν

25. και αυτη η γραφη η εντεταγµενη µανη χε-

κελ ϕαρες

26. τουτο το συγκριµα του ϱηµατος µανη εµε-

τρησεν ο χεος την ϐασιλειαν σου και επληρω-

σεν αυτην

27. χεκελ εσταχη εν Ϲυγω και ευρεχη υστερο-

υσα

28. ϕαρες διηρηται η ϐασιλεια σου και εδοχη

µηδοις και περσαις

29. και ειπεν ϐαλτασαρ και ενεδυσαν τον δα-

νιηλ πορφυραν και τον µανιακην τον ςρυσουν

περιεχηκαν περι τον τραςηλον αυτου και εκη-

ϱυξεν περι αυτου ειναι αυτον αρςοντα τριτον εν

τη ϐασιλεια

30. εν αυτη τη νυκτι αναιρεχη ϐαλτασαρ ο

ϐασιλευς ο ςαλδαιων

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-dn6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

6 και δαρειος ο µηδος παρελαβεν την ϐασι-

λειαν ων ετων εξηκοντα δυο

2. και ηρεσεν ενωπιον δαρειου και κατεστησεν

επι της ϐασιλειας σατραπας εκατον εικοσι του

ειναι αυτους εν ολη τη ϐασιλεια αυτου

3. και επανω αυτων τακτικους τρεις ων ην δα-

νιηλ εις εξ αυτων του αποδιδοναι αυτοις τους

σατραπας λογον οπως ο ϐασιλευς µη ενοςληται

4. και ην δανιηλ υπερ αυτους οτι πνευµα πε-

ϱισσον εν αυτω και ο ϐασιλευς κατεστησεν αυ-

τον εφ ολης της ϐασιλειας αυτου

5. και οι τακτικοι και οι σατραπαι εζητουν προ-

ϕασιν ευρειν κατα δανιηλ και πασαν προφασιν

και παραπτωµα και αµβλακηµα ους ευρον κατ

αυτου οτι πιστος ην

6. και ειπον οι τακτικοι ους ευρησοµεν κατα

δανιηλ προφασιν ει µη εν νοµιµοις χεου αυτου

7. τοτε οι τακτικοι και οι σατραπαι παρεστησαν

τω ϐασιλει και ειπαν αυτω δαρειε ϐασιλευ εις

τους αιωνας Ϲηχι
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8. συνεβουλευσαντο παντες οι επι της ϐασι-

λειας σου στρατηγοι και σατραπαι υπατοι και

τοπαρςαι του στησαι στασει ϐασιλικη και ενι-

σςυσαι ορισµον οπως ος αν αιτηση αιτηµα παρα

παντος χεου και ανχρωπου εως ηµερων τρια-

κοντα αλλ η παρα σου ϐασιλευ εµβληχησεται

εις τον λακκον των λεοντων

9. νυν ουν ϐασιλευ στησον τον ορισµον και

εκχες γραφην οπως µη αλλοιωχη το δογµα

µηδων και περσων

10. τοτε ο ϐασιλευς δαρειος επεταξεν γραφη-

ναι το δογµα

11. και δανιηλ ηνικα εγνω οτι ενεταγη το δο-

γµα εισηλχεν εις τον οικον αυτου και αι χυριδες

ανεωγµεναι αυτω εν τοις υπερωοις αυτου κατε-

ναντι ιερουσαληµ και καιρους τρεις της ηµερας

ην καµπτων επι τα γονατα αυτου και προσευςο-

µενος και εξοµολογουµενος εναντιον του χεου

αυτου καχως ην ποιων εµπροσχεν

12. τοτε οι ανδρες εκεινοι παρετηρησαν και

ευρον τον δανιηλ αξιουντα και δεοµενον του

χεου αυτου

13. και προσελχοντες λεγουσιν τω ϐασιλει

ϐασιλευ ους ορισµον εταξας οπως πας ανχρω-

πος ος αν αιτηση παρα παντος χεου και ανχρω-

που αιτηµα εως ηµερων τριακοντα αλλ η παρα

σου ϐασιλευ εµβληχησεται εις τον λακκον των

λεοντων και ειπεν ο ϐασιλευς αληχινος ο λο-

γος και το δογµα µηδων και περσων ου παρε-

λευσεται

14. τοτε απεκριχησαν και λεγουσιν ενωπιον

του ϐασιλεως δανιηλ ο απο των υιων της αις-

µαλωσιας της ιουδαιας ους υπεταγη τω δογµατι

σου περι του ορισµου ου εταξας και καιρους

τρεις της ηµερας αιτει παρα του χεου αυτου τα

αιτηµατα αυτου

15. τοτε ο ϐασιλευς ως το ϱηµα ηκουσεν πολυ

ελυπηχη επ αυτω και περι του δανιηλ ηγωνι-

σατο του εξελεσχαι αυτον και εως εσπερας ην

αγωνιζοµενος του εξελεσχαι αυτον

16. τοτε οι ανδρες εκεινοι λεγουσιν τω ϐασιλει

γνωχι ϐασιλευ οτι δογµα µηδοις και περσαις

του παν ορισµον και στασιν ην αν ο ϐασιλευς

στηση ου δει παραλλαξαι

17. τοτε ο ϐασιλευς ειπεν και ηγαγον τον δα-

νιηλ και ενεβαλον αυτον εις τον λακκον των

λεοντων και ειπεν ο ϐασιλευς τω δανιηλ ο χεος

σου ω συ λατρευεις ενδελεςως αυτος εξελειται

σε

18. και ηνεγκαν λιχον και επεχηκαν επι το

στοµα του λακκου και εσφραγισατο ο ϐασιλευς

εν τω δακτυλιω αυτου και εν τω δακτυλιω των

µεγιστανων αυτου οπως µη αλλοιωχη πραγµα

εν τω δανιηλ

19. και απηλχεν ο ϐασιλευς εις τον οικον αυ-

του και εκοιµηχη αδειπνος και εδεσµατα ουκ

εισηνεγκαν αυτω και ο υπνος απεστη απ αυτου

και απεκλεισεν ο χεος τα στοµατα των λεοντων

και ου παρηνωςλησαν τω δανιηλ

20. τοτε ο ϐασιλευς ανεστη το πρωι εν τω ϕωτι

και εν σπουδη ηλχεν επι τον λακκον των λεον-

των

21. και εν τω εγγιζειν αυτον τω λακκω εβοη-

σεν ϕωνη ισςυρα δανιηλ ο δουλος του χεου του

Ϲωντος ο χεος σου ω συ λατρευεις ενδελεςως ει

ηδυνηχη εξελεσχαι σε εκ στοµατος των λεον-

των

22. και ειπεν δανιηλ τω ϐασιλει ϐασιλευ εις

τους αιωνας Ϲηχι

23. ο χεος µου απεστειλεν τον αγγελον αυτου

και ενεφραξεν τα στοµατα των λεοντων και ουκ

ελυµηναντο µε οτι κατεναντι αυτου ευχυτης ηυ-

ϱεχη µοι και ενωπιον δε σου ϐασιλευ παραπ-

τωµα ουκ εποιησα

24. τοτε ο ϐασιλευς πολυ ηγαχυνχη επ αυτω

και τον δανιηλ ειπεν ανενεγκαι εκ του λακκου

και ανηνεςχη δανιηλ εκ του λακκου και πασα

διαφχορα ους ευρεχη εν αυτω οτι επιστευσεν

εν τω χεω αυτου

25. και ειπεν ο ϐασιλευς και ηγαγοσαν τους

ανδρας τους διαβαλοντας τον δανιηλ και εις

τον λακκον των λεοντων ενεβληχησαν αυτοι

και οι υιοι αυτων και αι γυναικες αυτων και

ουκ εφχασαν εις το εδαφος του λακκου εως ου

εκυριευσαν αυτων οι λεοντες και παντα τα οστα

αυτων ελεπτυναν

26. τοτε δαρειος ο ϐασιλευς εγραψεν πασι τοις

λαοις ϕυλαις γλωσσαις τοις οικουσιν εν παση

τη γη ειρηνη υµιν πληχυνχειη

27. εκ προσωπου µου ετεχη δογµα του εν

παση αρςη της ϐασιλειας µου ειναι τρεµοντας

και ϕοβουµενους απο προσωπου του χεου δα-

νιηλ οτι αυτος εστιν χεος Ϲων και µενων εις τους
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αιωνας και η ϐασιλεια αυτου ου διαφχαρησεται

και η κυριεια αυτου εως τελους

28. αντιλαµβανεται και ϱυεται και ποιει σηµε-

ια και τερατα εν ουρανω και επι της γης οστις

εξειλατο τον δανιηλ εκ ςειρος των λεοντων

29. και δανιηλ κατευχυνεν εν τη ϐασιλεια δα-

ϱειου και εν τη ϐασιλεια κυρου του περσου

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-dn7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

7 εν ετει πρωτω ϐαλτασαρ ϐασιλεως ςαλ-

δαιων δανιηλ ενυπνιον ειδεν και αι ορασεις

της κεφαλης αυτου επι της κοιτης αυτου και

το ενυπνιον εγραψεν

2. εγω δανιηλ εχεωρουν εν οραµατι µου της

νυκτος και ιδου οι τεσσαρες ανεµοι του ουρανου

προσεβαλλον εις την χαλασσαν την µεγαλην

3. και τεσσαρα χηρια µεγαλα ανεβαινον εκ

της χαλασσης διαφεροντα αλληλων

4. το πρωτον ωσει λεαινα και πτερα αυτη ωσει

αετου εχεωρουν εως ου εξετιλη τα πτερα αυτης

και εξηρχη απο της γης και επι ποδων ανχρω-

που εσταχη και καρδια ανχρωπου εδοχη αυτη

5. και ιδου χηριον δευτερον οµοιον αρκω και

εις µερος εν εσταχη και τρια πλευρα εν τω στο-

µατι αυτης ανα µεσον των οδοντων αυτης και

ουτως ελεγον αυτη αναστηχι ϕαγε σαρκας πολ-

λας

6. οπισω τουτου εχεωρουν και ιδου ετερον χη-

ϱιον ωσει παρδαλις και αυτη πτερα τεσσαρα

πετεινου υπερανω αυτης και τεσσαρες κεφαλαι

τω χηριω και εξουσια εδοχη αυτη

7. οπισω τουτου εχεωρουν και ιδου χηριον τε-

ταρτον ϕοβερον και εκχαµβον και ισςυρον πε-

ϱισσως και οι οδοντες αυτου σιδηροι µεγαλοι

εσχιον και λεπτυνον και τα επιλοιπα τοις ποσιν

αυτου συνεπατει και αυτο διαφορον περισσως

παρα παντα τα χηρια τα εµπροσχεν αυτου και

κερατα δεκα αυτω

8. προσενοουν τοις κερασιν αυτου και ιδου

κερας ετερον µικρον ανεβη εν µεσω αυτων και

τρια κερατα των εµπροσχεν αυτου εξερριζωχη

απο προσωπου αυτου και ιδου οφχαλµοι ωσει

οφχαλµοι ανχρωπου εν τω κερατι τουτω και

στοµα λαλουν µεγαλα

9. εχεωρουν εως οτου χρονοι ετεχησαν και

παλαιος ηµερων εκαχητο και το ενδυµα αυτου

ωσει ςιων λευκον και η χριξ της κεφαλης αυ-

του ωσει εριον καχαρον ο χρονος αυτου ϕλοξ

πυρος οι τροςοι αυτου πυρ ϕλεγον

10. ποταµος πυρος ειλκεν εµπροσχεν αυτου

ςιλιαι ςιλιαδες ελειτουργουν αυτω και µυριαι

µυριαδες παρειστηκεισαν αυτω κριτηριον εκα-

χισεν και ϐιβλοι ηνεωςχησαν

11. εχεωρουν τοτε απο ϕωνης των λογων των

µεγαλων ων το κερας εκεινο ελαλει εως ανη-

ϱεχη το χηριον και απωλετο και το σωµα αυτου

εδοχη εις καυσιν πυρος

12. και των λοιπων χηριων η αρςη µετεσταχη

και µακροτης Ϲωης εδοχη αυτοις εως καιρου

και καιρου

13. εχεωρουν εν οραµατι της νυκτος και ιδου

µετα των νεφελων του ουρανου ως υιος ανχρω-

που ερςοµενος ην και εως του παλαιου των

ηµερων εφχασεν και ενωπιον αυτου προσηνε-

ςχη

14. και αυτω εδοχη η αρςη και η τιµη και

η ϐασιλεια και παντες οι λαοι ϕυλαι γλωσσαι

αυτω δουλευσουσιν η εξουσια αυτου εξουσια

αιωνιος ητις ου παρελευσεται και η ϐασιλεια

αυτου ου διαφχαρησεται

15. εφριξεν το πνευµα µου εν τη εξει µου εγω

δανιηλ και αι ορασεις της κεφαλης µου ετα-

ϱασσον µε

16. και προσηλχον ενι των εστηκοτων και την

ακριβειαν εζητουν παρ αυτου περι παντων το-

υτων και ειπεν µοι την ακριβειαν και την συγ-

κρισιν των λογων εγνωρισεν µοι

17. ταυτα τα χηρια τα µεγαλα τα τεσσαρα τεσ-

σαρες ϐασιλειαι αναστησονται επι της γης αι

αρχησονται

18. και παραληµψονται την ϐασιλειαν αγιοι

υψιστου και καχεξουσιν αυτην εως αιωνος των

αιωνων

19. και εζητουν ακριβως περι του χηριου του

τεταρτου οτι ην διαφορον παρα παν χηριον ϕο-

ϐερον περισσως οι οδοντες αυτου σιδηροι και οι

ονυςες αυτου ςαλκοι εσχιον και λεπτυνον και

τα επιλοιπα τοις ποσιν αυτου συνεπατει

20. και περι των κερατων αυτου των δεκα των

εν τη κεφαλη αυτου και του ετερου του αναβαν-

τος και εκτιναξαντος των προτερων τρια κερας
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εκεινο ω οι οφχαλµοι και στοµα λαλουν µεγα-

λα και η ορασις αυτου µειζων των λοιπων

21. εχεωρουν και το κερας εκεινο εποιει πο-

λεµον µετα των αγιων και ισςυσεν προς αυτους

22. εως ου ηλχεν ο παλαιος των ηµερων και

το κριµα εδωκεν αγιοις υψιστου και ο καιρος

εφχασεν και την ϐασιλειαν κατεσςον οι αγιοι

23. και ειπεν το χηριον το τεταρτον ϐασιλεια

τεταρτη εσται εν τη γη ητις υπερεξει πασας τας

ϐασιλειας και καταφαγεται πασαν την γην και

συµπατησει αυτην και κατακοψει

24. και τα δεκα κερατα αυτου δεκα ϐασιλε-

ις αναστησονται και οπισω αυτων αναστησεται

ετερος ος υπεροισει κακοις παντας τους εµπρο-

σχεν και τρεις ϐασιλεις ταπεινωσει

25. και λογους προς τον υψιστον λαλησει και

τους αγιους υψιστου παλαιωσει και υπονοησει

του αλλοιωσαι καιρους και νοµον και δοχησε-

ται εν ςειρι αυτου εως καιρου και καιρων και

ηµισυ καιρου

26. και το κριτηριον καχισει και την αρςην

µεταστησουσιν του αφανισαι και του απολεσαι

εως τελους

27. και η ϐασιλεια και η εξουσια και η µε-

γαλωσυνη των ϐασιλεων των υποκατω παντος

του ουρανου εδοχη αγιοις υψιστου και η ϐασι-

λεια αυτου ϐασιλεια αιωνιος και πασαι αι αρςαι

αυτω δουλευσουσιν και υπακουσονται

28. εως ωδε το περας του λογου εγω δανιηλ

επι πολυ οι διαλογισµοι µου συνεταρασσον µε

και η µορφη µου ηλλοιωχη επ εµοι και το ϱηµα

εν τη καρδια µου συνετηρησα

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-dn8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

8 εν ετει τριτω της ϐασιλειας ϐαλτασαρ του

ϐασιλεως ορασις ωφχη προς µε εγω δανιηλ µε-

τα την οφχεισαν µοι την αρςην

2. και ηµην εν σουσοις τη ϐαρει η εστιν εν

ςωρα αιλαµ και ειδον εν οραµατι και ηµην επι

του ουβαλ

3. και ηρα τους οφχαλµους µου και ειδον και

ιδου κριος εις εστηκως προ του ουβαλ και αυτω

κερατα και τα κερατα υψηλα και το εν υψηλο-

τερον του ετερου και το υψηλον ανεβαινεν επ

εσςατων

4. ειδον τον κριον κερατιζοντα κατα χαλασ-

σαν και ϐορραν και νοτον και παντα τα χηρια

ου στησονται ενωπιον αυτου και ουκ ην ο εξα-

ιρουµενος εκ ςειρος αυτου και εποιησεν κατα

το χεληµα αυτου και εµεγαλυνχη

5. και εγω ηµην συνιων και ιδου τραγος αιγων

ηρςετο απο λιβος επι προσωπον πασης της γης

και ουκ ην απτοµενος της γης και τω τραγω κε-

ϱας χεωρητον ανα µεσον των οφχαλµων αυτου

6. και ηλχεν εως του κριου του τα κερατα

εςοντος ου ειδον εστωτος ενωπιον του ουβαλ

και εδραµεν προς αυτον εν ορµη της ισςυος αυ-

του

7. και ειδον αυτον ϕχανοντα εως του κριου και

εξηγριανχη προς αυτον και επαισεν τον κριον

και συνετριψεν αµφοτερα τα κερατα αυτου και

ουκ ην ισςυς τω κριω του στηναι ενωπιον αυτου

και ερριψεν αυτον επι την γην και συνεπατησεν

αυτον και ουκ ην ο εξαιρουµενος τον κριον εκ

ςειρος αυτου

8. και ο τραγος των αιγων εµεγαλυνχη εως

σφοδρα και εν τω ισςυσαι αυτον συνετριβη το

κερας αυτου το µεγα και ανεβη κερατα τεσσαρα

υποκατω αυτου εις τους τεσσαρας ανεµους του

ουρανου

9. και εκ του ενος αυτων εξηλχεν κερας εν

ισςυρον και εµεγαλυνχη περισσως προς τον νο-

τον και προς ανατολην και προς την δυναµιν

10. εµεγαλυνχη εως της δυναµεως του ουρα-

νου και επεσεν επι την γην απο της δυναµεως

του ουρανου και απο των αστρων και συνεπα-

τησεν αυτα

11. και εως ου ο αρςιστρατηγος ϱυσηται την

αιςµαλωσιαν και δι αυτον χυσια ερραςχη και

εγενηχη και κατευοδωχη αυτω και το αγιον

ερηµωχησεται

12. και εδοχη επι την χυσιαν αµαρτια και ερ-

ϱιφη ςαµαι η δικαιοσυνη και εποιησεν και ευ-

οδωχη

13. και ηκουσα ενος αγιου λαλουντος και

ειπεν εις αγιος τω ϕελµουνι τω λαλουντι εως

ποτε η ορασις στησεται η χυσια η αρχεισα και η

αµαρτια ερηµωσεως η δοχεισα και το αγιον και

η δυναµις συµπατηχησεται

14. και ειπεν αυτω εως εσπερας και πρωι ηµε-

ϱαι δισςιλιαι και τριακοσιαι και καχαρισχησε-

ται το αγιον
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15. και εγενετο εν τω ιδειν µε εγω δανιηλ την

ορασιν και εζητουν συνεσιν και ιδου εστη ενω-

πιον εµου ως ορασις ανδρος

16. και ηκουσα ϕωνην ανδρος ανα µεσον του

ουβαλ και εκαλεσεν και ειπεν γαβριηλ συνετι-

σον εκεινον την ορασιν

17. και ηλχεν και εστη εςοµενος της στασεως

µου και εν τω ελχειν αυτον εχαµβηχην και

πιπτω επι προσωπον µου και ειπεν προς µε συ-

νες υιε ανχρωπου ετι γαρ εις καιρου περας η

ορασις

18. και εν τω λαλειν αυτον µετ εµου πιπτω επι

προσωπον µου επι την γην και ηψατο µου και

εστησεν µε επι ποδας

19. και ειπεν ιδου εγω γνωριζω σοι τα εσοµενα

επ εσςατων της οργης ετι γαρ εις καιρου περας

η ορασις

20. ο κριος ον ειδες ο εςων τα κερατα ϐασι-

λευς µηδων και περσων

21. και ο τραγος των αιγων ϐασιλευς ελ-

ληνων και το κερας το µεγα ο ην ανα µεσον

των οφχαλµων αυτου αυτος εστιν ο ϐασιλευς ο

πρωτος

22. και του συντριβεντος ου εστησαν τεσσα-

ϱα υποκατω κερατα τεσσαρες ϐασιλεις εκ του

εχνους αυτου αναστησονται και ουκ εν τη ισςυι

αυτου

23. και επ εσςατων της ϐασιλειας αυτων πλη-

ϱουµενων των αµαρτιων αυτων αναστησεται

ϐασιλευς αναιδης προσωπω και συνιων προ-

ϐληµατα

24. και κραταια η ισςυς αυτου και ουκ εν τη

ισςυι αυτου και χαυµαστα διαφχερει και κατευ-

χυνει και ποιησει και διαφχερει ισςυρους και

λαον αγιον

25. και ο Ϲυγος του κλοιου αυτου κατευχυνει

δολος εν τη ςειρι αυτου και εν καρδια αυτου

µεγαλυνχησεται και δολω διαφχερει πολλους

και επι απωλειας πολλων στησεται και ως ωα

ςειρι συντριψει

26. και η ορασις της εσπερας και της πρωιας

της ϱηχεισης αληχης εστιν και συ σφραγισον

την ορασιν οτι εις ηµερας πολλας

27. και εγω δανιηλ εκοιµηχην και εµαλακι-

σχην ηµερας και ανεστην και εποιουν τα εργα

του ϐασιλεως και εχαυµαζον την ορασιν και

ουκ ην ο συνιων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-dn9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

9 εν τω πρωτω ετει δαρειου του υιου ασουη-

ϱου απο του σπερµατος των µηδων ος εβασι-

λευσεν επι ϐασιλειαν ςαλδαιων

2. εν ετει ενι της ϐασιλειας αυτου εγω δα-

νιηλ συνηκα εν ταις ϐυβλοις τον αριχµον των

ετων ος εγενηχη λογος κυριου προς ιερεµιαν

τον προφητην εις συµπληρωσιν ερηµωσεως ιε-

ϱουσαληµ εβδοµηκοντα ετη

3. και εδωκα το προσωπον µου προς κυριον

τον χεον του εκζητησαι προσευςην και δεησεις

εν νηστειαις και σακκω και σποδω

4. και προσηυξαµην προς κυριον τον χεον µου

και εξωµολογησαµην και ειπα κυριε ο χεος ο

µεγας και χαυµαστος ο ϕυλασσων την διαχη-

κην σου και το ελεος τοις αγαπωσιν σε και τοις

ϕυλασσουσιν τας εντολας σου

5. ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµησαµεν και

απεστηµεν και εξεκλιναµεν απο των εντολων

σου και απο των κριµατων σου

6. και ουκ εισηκουσαµεν των δουλων σου των

προφητων οι ελαλουν εν τω ονοµατι σου προς

τους ϐασιλεις ηµων και αρςοντας ηµων και πα-

τερας ηµων και προς παντα τον λαον της γης

7. σοι κυριε η δικαιοσυνη και ηµιν η αισςυνη

του προσωπου ως η ηµερα αυτη ανδρι ιουδα

και τοις ενοικουσιν εν ιερουσαληµ και παντι

ισραηλ τοις εγγυς και τοις µακραν εν παση τη

γη ου διεσπειρας αυτους εκει εν αχεσια αυτων

η ηχετησαν εν σοι

8. κυριε ηµιν η αισςυνη του προσωπου και τοις

ϐασιλευσιν ηµων και τοις αρςουσιν ηµων και

τοις πατρασιν ηµων οιτινες ηµαρτοµεν σοι

9. τω κυριω χεω ηµων οι οικτιρµοι και οι ιλα-

σµοι οτι απεστηµεν

10. και ουκ εισηκουσαµεν της ϕωνης κυριου

του χεου ηµων πορευεσχαι εν τοις νοµοις αυτου

οις εδωκεν κατα προσωπον ηµων εν ςερσιν των

δουλων αυτου των προφητων

11. και πας ισραηλ παρεβησαν τον νοµον σου

και εξεκλιναν του µη ακουσαι της ϕωνης σου

και επηλχεν εφ ηµας η καταρα και ο ορκος

ο γεγραµµενος εν νοµω µωυσεως δουλου του

χεου οτι ηµαρτοµεν αυτω
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12. και εστησεν τους λογους αυτου ους

ελαλησεν εφ ηµας και επι τους κριτας ηµων οι

εκρινον ηµας επαγαγειν εφ ηµας κακα µεγαλα

οια ου γεγονεν υποκατω παντος του ουρανου

κατα τα γενοµενα εν ιερουσαληµ

13. καχως γεγραπται εν τω νοµω µωυση παν-

τα τα κακα ταυτα ηλχεν εφ ηµας και ουκ εδε-

ηχηµεν του προσωπου κυριου του χεου ηµων

αποστρεψαι απο των αδικιων ηµων και του συ-

νιεναι εν παση αληχεια σου

14. και εγρηγορησεν κυριος και επηγαγεν αυ-

τα εφ ηµας οτι δικαιος κυριος ο χεος ηµων επι

πασαν την ποιησιν αυτου ην εποιησεν και ουκ

εισηκουσαµεν της ϕωνης αυτου

15. και νυν κυριε ο χεος ηµων ος εξηγαγες

τον λαον σου εκ γης αιγυπτου εν ςειρι κραταια

και εποιησας σεαυτω ονοµα ως η ηµερα αυτη

ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν

16. κυριε εν παση ελεηµοσυνη σου αποστρα-

ϕητω δη ο χυµος σου και η οργη σου απο της

πολεως σου ιερουσαληµ ορους αγιου σου οτι

ηµαρτοµεν και εν ταις αδικιαις ηµων και των

πατερων ηµων ιερουσαληµ και ο λαος σου εις

ονειδισµον εγενετο εν πασιν τοις περικυκλω

ηµων

17. και νυν εισακουσον κυριε ο χεος ηµων της

προσευςης του δουλου σου και των δεησεων

αυτου και επιφανον το προσωπον σου επι το

αγιασµα σου το ερηµον ενεκεν σου κυριε

18. κλινον ο χεος µου το ους σου και ακο-

υσον ανοιξον τους οφχαλµους σου και ιδε τον

αφανισµον ηµων και της πολεως σου εφ ης επι-

κεκληται το ονοµα σου επ αυτης οτι ουκ επι ταις

δικαιοσυναις ηµων ηµεις ϱιπτουµεν τον οικτιρ-

µον ηµων ενωπιον σου αλλ επι τους οικτιρµους

σου τους πολλους

19. κυριε εισακουσον κυριε ιλασχητι κυριε

προσςες και ποιησον µη ςρονισης ενεκεν σου

ο χεος µου οτι το ονοµα σου επικεκληται επι

την πολιν σου και επι τον λαον σου

20. και ετι εµου λαλουντος και προσευςοµε-

νου και εξαγορευοντος τας αµαρτιας µου και

τας αµαρτιας του λαου µου ισραηλ και ϱιπτο-

υντος τον ελεον µου εναντιον κυριου του χεου

µου περι του ορους του αγιου του χεου µου

21. και ετι εµου λαλουντος εν τη προσευςη

και ιδου ο ανηρ γαβριηλ ον ειδον εν τη ορασει

εν τη αρςη πετοµενος και ηψατο µου ωσει ωραν

χυσιας εσπερινης

22. και συνετισεν µε και ελαλησεν µετ εµου

και ειπεν δανιηλ νυν εξηλχον συµβιβασαι σε

συνεσιν

23. εν αρςη της δεησεως σου εξηλχεν λογος

και εγω ηλχον του αναγγειλαι σοι οτι ανηρ επι-

χυµιων συ ει και εννοηχητι εν τω ϱηµατι και

συνες εν τη οπτασια

24. εβδοµηκοντα εβδοµαδες συνετµηχησαν

επι τον λαον σου και επι την πολιν την αγιαν

σου του συντελεσχηναι αµαρτιαν και του σφρα-

γισαι αµαρτιας και απαλειψαι τας ανοµιας και

του εξιλασασχαι αδικιας και του αγαγειν δικα-

ιοσυνην αιωνιον και του σφραγισαι ορασιν και

προφητην και του ςρισαι αγιον αγιων

25. και γνωση και συνησεις απο εξοδου λο-

γου του αποκριχηναι και του οικοδοµησαι ιερο-

υσαληµ εως ςριστου ηγουµενου εβδοµαδες επ-

τα και εβδοµαδες εξηκοντα δυο και επιστρεψει

και οικοδοµηχησεται πλατεια και τειςος και εκ-

κενωχησονται οι καιροι

26. και µετα τας εβδοµαδας τας εξηκοντα δυο

εξολεχρευχησεται ςρισµα και κριµα ουκ εστιν

εν αυτω και την πολιν και το αγιον διαφχερει

συν τω ηγουµενω τω ερςοµενω και εκκοπησον-

ται εν κατακλυσµω και εως τελους πολεµου

συντετµηµενου ταξει αφανισµοις

27. και δυναµωσει διαχηκην πολλοις εβδο-

µας µια και εν τω ηµισει της εβδοµαδος αρχη-

σεται µου χυσια και σπονδη και επι το ιερον

ϐδελυγµα των ερηµωσεων και εως συντελειας

καιρου συντελεια δοχησεται επι την ερηµωσιν

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-dn10*
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Interlinearna

10 εν ετει τριτω κυρου ϐασιλεως περσων

λογος απεκαλυφχη τω δανιηλ ου το ονοµα επε-

κληχη ϐαλτασαρ και αληχινος ο λογος και δυ-

ναµις µεγαλη και συνεσις εδοχη αυτω εν τη

οπτασια

2. εν ταις ηµεραις εκειναις εγω δανιηλ ηµην

πενχων τρεις εβδοµαδας ηµερων

3. αρτον επιχυµιων ουκ εφαγον και κρεας και

οινος ουκ εισηλχεν εις το στοµα µου και αλε-

ιµµα ουκ ηλειψαµην εως πληρωσεως τριων εβ-

δοµαδων ηµερων
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4. εν ηµερα εικοστη και τεταρτη του µηνος του

πρωτου και εγω ηµην εςοµενα του ποταµου του

µεγαλου αυτος εστιν εδδεκελ

5. και ηρα τους οφχαλµους µου και ειδον και

ιδου ανηρ εις ενδεδυµενος ϐαδδιν και η οσφυς

αυτου περιεζωσµενη εν ςρυσιω ωφαζ

6. και το σωµα αυτου ωσει χαρσις και το

προσωπον αυτου ωσει ορασις αστραπης και οι

οφχαλµοι αυτου ωσει λαµπαδες πυρος και οι

ϐραςιονες αυτου και τα σκελη ως ορασις ςαλ-

κου στιλβοντος και η ϕωνη των λογων αυτου

ως ϕωνη οςλου

7. και ειδον εγω δανιηλ µονος την οπτασιαν

και οι ανδρες οι µετ εµου ουκ ειδον την οπτα-

σιαν αλλ η εκστασις µεγαλη επεπεσεν επ αυτο-

υς και εφυγον εν ϕοβω

8. και εγω υπελειφχην µονος και ειδον την

οπτασιαν την µεγαλην ταυτην και ους υπελε-

ιφχη εν εµοι ισςυς και η δοξα µου µετεστραφη

εις διαφχοραν και ουκ εκρατησα ισςυος

9. και ηκουσα την ϕωνην των λογων αυτου και

εν τω ακουσαι µε αυτου ηµην κατανενυγµενος

και το προσωπον µου επι την γην

10. και ιδου ςειρ απτοµενη µου και ηγειρεν µε

επι τα γονατα µου

11. και ειπεν προς µε δανιηλ ανηρ επιχυµιων

συνες εν τοις λογοις οις εγω λαλω προς σε και

στηχι επι τη στασει σου οτι νυν απεσταλην προς

σε και εν τω λαλησαι αυτον προς µε τον λογον

τουτον ανεστην εντροµος

12. και ειπεν προς µε µη ϕοβου δανιηλ οτι απο

της πρωτης ηµερας ης εδωκας την καρδιαν σου

του συνιεναι και κακωχηναι εναντιον του χεου

σου ηκουσχησαν οι λογοι σου και εγω ηλχον

εν τοις λογοις σου

13. και ο αρςων ϐασιλειας περσων ειστηκει εξ

εναντιας µου εικοσι και µιαν ηµεραν και ιδου

µιςαηλ εις των αρςοντων των πρωτων ηλχεν

ϐοηχησαι µοι και αυτον κατελιπον εκει µετα

του αρςοντος ϐασιλειας περσων

14. και ηλχον συνετισαι σε οσα απαντησεται

τω λαω σου επ εσςατων των ηµερων οτι ετι η

ορασις εις ηµερας

15. και εν τω λαλησαι αυτον µετ εµου κατα

τους λογους τουτους εδωκα το προσωπον µου

επι την γην και κατενυγην

16. και ιδου ως οµοιωσις υιου ανχρωπου ηψ-

ατο των ςειλεων µου και ηνοιξα το στοµα µου

και ελαλησα και ειπα προς τον εστωτα εναντιον

εµου κυριε εν τη οπτασια σου εστραφη τα εντος

µου εν εµοι και ουκ εσςον ισςυν

17. και πως δυνησεται ο παις σου κυριε λαλη-

σαι µετα του κυριου µου τουτου και εγω απο

του νυν ου στησεται εν εµοι ισςυς και πνοη ους

υπελειφχη εν εµοι

18. και προσεχετο και ηψατο µου ως ορασις

ανχρωπου και ενισςυσεν µε

19. και ειπεν µοι µη ϕοβου ανηρ επιχυµιων

ειρηνη σοι ανδριζου και ισςυε και εν τω λαλη-

σαι αυτον µετ εµου ισςυσα και ειπα λαλειτω ο

κυριος µου οτι ενισςυσας µε

20. και ειπεν ει οιδας ινα τι ηλχον προς σε και

νυν επιστρεψω του πολεµησαι µετα αρςοντος

περσων και εγω εξεπορευοµην και ο αρςων των

ελληνων ηρςετο

21. αλλ η αναγγελω σοι το εντεταγµενον εν

γραφη αληχειας και ουκ εστιν εις αντεςοµενος

µετ εµου περι τουτων αλλ η µιςαηλ ο αρςων

υµων

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
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Warszawska Gdańska Tysiąclecia
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Interlinearna

11 και εγω εν ετει πρωτω κυρου εστην εις

κρατος και ισςυν

2. και νυν αληχειαν αναγγελω σοι ιδου ετι

τρεις ϐασιλεις αναστησονται εν τη περσιδι και

ο τεταρτος πλουτησει πλουτον µεγαν παρα παν-

τας και µετα το κρατησαι αυτον του πλουτου αυ-

του επαναστησεται πασαις ϐασιλειαις ελληνων

3. και αναστησεται ϐασιλευς δυνατος και κυ-

ϱιευσει κυριειας πολλης και ποιησει κατα το

χεληµα αυτου

4. και ως αν στη η ϐασιλεια αυτου συντριβη-

σεται και διαιρεχησεται εις τους τεσσαρας ανε-

µους του ουρανου και ουκ εις τα εσςατα αυτου

ουδε κατα την κυριειαν αυτου ην εκυριευσεν οτι

εκτιλησεται η ϐασιλεια αυτου και ετεροις εκτος

τουτων

5. και ενισςυσει ο ϐασιλευς του νοτου και εις

των αρςοντων αυτου ενισςυσει επ αυτον και κυ-

ϱιευσει κυριειαν πολλην επ εξουσιας αυτου
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6. και µετα τα ετη αυτου συµµειγησονται και

χυγατηρ ϐασιλεως του νοτου εισελευσεται προς

ϐασιλεα του ϐορρα του ποιησαι συνχηκας µετ

αυτου και ου κρατησει ισςυος ϐραςιονος και ου

στησεται το σπερµα αυτου και παραδοχησεται

αυτη και οι ϕεροντες αυτην και η νεανις και ο

κατισςυων αυτην εν τοις καιροις

7. και στησεται εκ του ανχους της ϱιζης αυτης

της ετοιµασιας αυτου και ηξει προς την δυνα-

µιν και εισελευσεται εις τα υποστηριγµατα του

ϐασιλεως του ϐορρα και ποιησει εν αυτοις και

κατισςυσει

8. και γε τους χεους αυτων µετα των ςωνευτων

αυτων παν σκευος επιχυµητον αυτων αργυριου

και ςρυσιου µετα αιςµαλωσιας οισει εις αιγυπ-

τον και αυτος στησεται υπερ ϐασιλεα του ϐορρα

9. και εισελευσεται εις την ϐασιλειαν του ϐα-

σιλεως του νοτου και αναστρεψει εις την γην

αυτου

10. και οι υιοι αυτου συναξουσιν οςλον δυ-

ναµεων πολλων και ελευσεται ερςοµενος και

κατακλυζων και παρελευσεται και καχιεται και

συµπροσπλακησεται εως της ισςυος αυτου

11. και αγριανχησεται ϐασιλευς του νοτου και

εξελευσεται και πολεµησει µετα ϐασιλεως του

ϐορρα και στησει οςλον πολυν και παραδοχη-

σεται ο οςλος εν ςειρι αυτου

12. και ληµψεται τον οςλον και υψωχησεται

η καρδια αυτου και καταβαλει µυριαδας και ου

κατισςυσει

13. και επιστρεψει ϐασιλευς του ϐορρα και

αξει οςλον πολυν υπερ τον προτερον και εις το

τελος των καιρων ενιαυτων επελευσεται εισο-

δια εν δυναµει µεγαλη και εν υπαρξει πολλη

14. και εν τοις καιροις εκεινοις πολλοι επανα-

στησονται επι ϐασιλεα του νοτου και οι υιοι των

λοιµων του λαου σου επαρχησονται του στησαι

ορασιν και ασχενησουσιν

15. και εισελευσεται ϐασιλευς του ϐορρα και

εκςεει προσςωµα και συλληµψεται πολεις οςυ-

ϱας και οι ϐραςιονες του ϐασιλεως του νοτου ου

στησονται και αναστησονται οι εκλεκτοι αυτου

και ουκ εσται ισςυς του στηναι

16. και ποιησει ο εισπορευοµενος προς αυτον

κατα το χεληµα αυτου και ουκ εστιν εστως κατα

προσωπον αυτου και στησεται εν γη του σαβι

και συντελεσχησεται εν τη ςειρι αυτου

17. και ταξει το προσωπον αυτου εισελχειν

εν ισςυι πασης της ϐασιλειας αυτου και ευχεια

παντα µετ αυτου ποιησει και χυγατερα των γυ-

ναικων δωσει αυτω του διαφχειραι αυτην και

ου µη παραµεινη και ουκ αυτω εσται

18. και επιστρεψει το προσωπον αυτου εις τας

νησους και συλληµψεται πολλας και καταπαυ-

σει αρςοντας ονειδισµου αυτων πλην ονειδι-

σµος αυτου επιστρεψει αυτω

19. και επιστρεψει το προσωπον αυτου εις την

ισςυν της γης αυτου και ασχενησει και πεσειται

και ους ευρεχησεται

20. και αναστησεται εκ της ϱιζης αυτου ϕυ-

τον ϐασιλειας επι την ετοιµασιαν αυτου παρα-

ϐιβαζων πρασσων δοξαν ϐασιλειας και εν ταις

ηµεραις εκειναις συντριβησεται και ουκ εν προ-

σωποις ουδε εν πολεµω

21. στησεται επι την ετοιµασιαν αυτου εξο-

υδενωχη και ουκ εδωκαν επ αυτον δοξαν ϐα-

σιλειας και ηξει εν ευχηνια και κατισςυσει ϐα-

σιλειας εν ολισχρηµασιν

22. και ϐραςιονες του κατακλυζοντος κατα-

κλυσχησονται απο προσωπου αυτου και συν-

τριβησονται και ηγουµενος διαχηκης

23. και απο των συναναµειξεων προς αυτον

ποιησει δολον και αναβησεται και υπερισςυσει

αυτου εν ολιγω εχνει

24. και εν ευχηνια και εν πιοσιν ςωραις ηξει

και ποιησει α ουκ εποιησαν οι πατερες αυτου

και οι πατερες των πατερων αυτου προνοµην

και σκυλα και υπαρξιν αυτοις διασκορπιει και

επ αιγυπτον λογιειται λογισµους αυτου και εως

καιρου

25. και εξεγερχησεται η ισςυς αυτου και η

καρδια αυτου επι ϐασιλεα του νοτου εν δυναµει

µεγαλη και ο ϐασιλευς του νοτου συναψει πο-

λεµον εν δυναµει µεγαλη και ισςυρα σφοδρα

και ου στησεται οτι λογιουνται επ αυτον λογι-

σµους

26. και ϕαγονται τα δεοντα αυτου και συν-

τριψουσιν αυτον και δυναµεις κατακλυσει και

πεσουνται τραυµατιαι πολλοι

27. και αµφοτεροι οι ϐασιλεις αι καρδιαι αυ-

των εις πονηριαν και επι τραπεζη µια ψευδη

λαλησουσιν και ου κατευχυνει οτι ετι περας εις

καιρον
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28. και επιστρεψει εις την γην αυτου εν υπα-

ϱξει πολλη και η καρδια αυτου επι διαχηκην

αγιαν και ποιησει και επιστρεψει εις την γην

αυτου

29. εις τον καιρον επιστρεψει και ηξει εν τω

νοτω και ουκ εσται ως η πρωτη και ως η εσςατη

30. και εισελευσονται εν αυτω οι εκπορευοµε-

νοι κιτιοι και ταπεινωχησεται και επιστρεψει και

χυµωχησεται επι διαχηκην αγιαν και ποιησει

και επιστρεψει και συνησει επι τους καταλιπον-

τας διαχηκην αγιαν

31. και σπερµατα εξ αυτου αναστησονται και

ϐεβηλωσουσιν το αγιασµα της δυναστειας και

µεταστησουσιν τον ενδελεςισµον και δωσουσιν

ϐδελυγµα ηφανισµενον

32. και οι ανοµουντες διαχηκην επαξουσιν εν

ολισχρηµασιν και λαος γινωσκοντες χεον αυ-

του κατισςυσουσιν και ποιησουσιν

33. και οι συνετοι του λαου συνησουσιν εις

πολλα και ασχενησουσιν εν ϱοµφαια και εν

ϕλογι και εν αιςµαλωσια και εν διαρπαγη

ηµερων

34. και εν τω ασχενησαι αυτους ϐοηχηχησον-

ται ϐοηχειαν µικραν και προστεχησονται επ αυ-

τους πολλοι εν ολισχρηµασιν

35. και απο των συνιεντων ασχενησουσιν του

πυρωσαι αυτους και του εκλεξασχαι και του

αποκαλυφχηναι εως καιρου περας οτι ετι εις

καιρον

36. και ποιησει κατα το χεληµα αυτου και υψ-

ωχησεται ο ϐασιλευς και µεγαλυνχησεται επι

παντα χεον και λαλησει υπερογκα και κατευ-

χυνει µεςρις ου συντελεσχη η οργη εις γαρ συν-

τελειαν γινεται

37. και επι παντας χεους των πατερων αυτου

ου συνησει και επι επιχυµιαν γυναικων και επι

παν χεον ου συνησει οτι επι παντας µεγαλυνχη-

σεται

38. και χεον µαωζιν επι τοπου αυτου δοξασει

και χεον ον ουκ εγνωσαν οι πατερες αυτου δο-

ξασει εν ςρυσω και αργυρω και λιχω τιµιω και

εν επιχυµηµασιν

39. και ποιησει τοις οςυρωµασιν των καταφυ-

γων µετα χεου αλλοτριου και πληχυνει δοξαν

και υποταξει αυτοις πολλους και γην διελει εν

δωροις

40. και εν καιρου περατι συγκερατισχησεται

µετα του ϐασιλεως του νοτου και συναςχησεται

επ αυτον ϐασιλευς του ϐορρα εν αρµασιν και εν

ιππευσιν και εν ναυσιν πολλαις και εισελευσε-

ται εις την γην και συντριψει και παρελευσεται

41. και εισελευσεται εις την γην του σαβι και

πολλοι ασχενησουσιν και ουτοι διασωχησονται

εκ ςειρος αυτου εδωµ και µωαβ και αρςη υιων

αµµων

42. και εκτενει την ςειρα αυτου επι την γην

και γη αιγυπτου ουκ εσται εις σωτηριαν

43. και κυριευσει εν τοις αποκρυφοις του ςρυ-

σου και του αργυρου και εν πασιν επιχυµητο-

ις αιγυπτου και λιβυων και αιχιοπων εν τοις

οςυρωµασιν αυτων

44. και ακοαι και σπουδαι ταραξουσιν αυ-

τον εξ ανατολων και απο ϐορρα και ηξει εν

χυµω πολλω του αφανισαι και του αναχεµατι-

σαι πολλους

45. και πηξει την σκηνην αυτου εφαδανω ανα

µεσον των χαλασσων εις ορος σαβι αγιον και

ηξει εως µερους αυτου και ουκ εστιν ο ϱυοµενος

αυτον

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-dn12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version

Interlinearna

12 και εν τω καιρω εκεινω αναστησεται µι-

ςαηλ ο αρςων ο µεγας ο εστηκως επι τους υιους

του λαου σου και εσται καιρος χλιψεως χλιψις

οια ου γεγονεν αφ ου γεγενηται εχνος επι της

γης εως του καιρου εκεινου και εν τω καιρω

εκεινω σωχησεται ο λαος σου πας ο ευρεχεις

γεγραµµενος εν τη ϐιβλω

2. και πολλοι των καχευδοντων εν γης ςωµατι

εξεγερχησονται ουτοι εις Ϲωην αιωνιον και ουτοι

εις ονειδισµον και εις αισςυνην αιωνιον

3. και οι συνιεντες εκλαµψουσιν ως η λαµ-

προτης του στερεωµατος και απο των δικαιων

των πολλων ως οι αστερες εις τους αιωνας και

ετι

4. και συ δανιηλ εµφραξον τους λογους και

σφραγισον το ϐιβλιον εως καιρου συντελειας

εως διδαςχωσιν πολλοι και πληχυνχη η γνωσις

5. και ειδον εγω δανιηλ και ιδου δυο ετεροι

ειστηκεισαν εις εντευχεν του ςειλους του ποτα-

µου και εις εντευχεν του ςειλους του ποταµου
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6. και ειπεν τω ανδρι τω ενδεδυµενω τα ϐαδδιν

ος ην επανω του υδατος του ποταµου εως ποτε

το περας ων ειρηκας των χαυµασιων

7. και ηκουσα του ανδρος του ενδεδυµενου τα

ϐαδδιν ος ην επανω του υδατος του ποταµου και

υψωσεν την δεξιαν αυτου και την αριστεραν αυ-

του εις τον ουρανον και ωµοσεν εν τω Ϲωντι τον

αιωνα οτι εις καιρον καιρων και ηµισυ καιρου

εν τω συντελεσχηναι διασκορπισµον ςειρος λα-

ου ηγιασµενου γνωσονται παντα ταυτα

8. και εγω ηκουσα και ου συνηκα και ειπα

κυριε τι τα εσςατα τουτων

9. και ειπεν δευρο δανιηλ οτι εµπεφραγµενοι

και εσφραγισµενοι οι λογοι εως καιρου περας

10. εκλεγωσιν και εκλευκανχωσιν και πυρ-

ωχωσιν πολλοι και ανοµησωσιν ανοµοι και

ου συνησουσιν παντες ανοµοι και οι νοηµονες

συνησουσιν

11. και απο καιρου παραλλαξεως του ενδελε-

ςισµου και του δοχηναι ϐδελυγµα ερηµωσεως

ηµεραι ςιλιαι διακοσιαι ενενηκοντα

12. µακαριος ο υποµενων και ϕχασας εις ηµε-

ϱας ςιλιας τριακοσιας τριακοντα πεντε

13. και συ δευρο και αναπαυου ετι γαρ ηµεραι

εις αναπληρωσιν συντελειας και αναστηση εις

τον κληρον σου εις συντελειαν ηµερων
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-oz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 λογος κυριου ος εγενηχη προς ωσηε τον

του ϐεηρι εν ηµεραις οζιου και ιωαχαµ και αςαζ

και εζεκιου ϐασιλεων ιουδα και εν ηµεραις ιε-

ϱοβοαµ υιου ιωας ϐασιλεως ισραηλ

2. αρςη λογου κυριου προς ωσηε και ειπεν

κυριος προς ωσηε ϐαδιζε λαβε σεαυτω γυναικα

πορνειας και τεκνα πορνειας διοτι εκπορνευ-

ουσα εκπορνευσει η γη απο οπισχεν του κυριου

3. και επορευχη και ελαβεν την γοµερ χυγα-

τερα δεβηλαιµ και συνελαβεν και ετεκεν αυτω

υιον

4. και ειπεν κυριος προς αυτον καλεσον το

ονοµα αυτου ιεζραελ διοτι ετι µικρον και εκδι-

κησω το αιµα του ιεζραελ επι τον οικον ιου και

καταπαυσω ϐασιλειαν οικου ισραηλ

5. και εσται εν τη ηµερα εκεινη συντριψω το

τοξον του ισραηλ εν τη κοιλαδι του ιεζραελ

6. και συνελαβεν ετι και ετεκεν χυγατερα και

ειπεν αυτω καλεσον το ονοµα αυτης ουκηλεη-

µενη διοτι ου µη προσχησω ετι ελεησαι τον

οικον του ισραηλ αλλ η αντιτασσοµενος αντι-

ταξοµαι αυτοις

7. τους δε υιους ιουδα ελεησω και σωσω αυ-

τους εν κυριω χεω αυτων και ου σωσω αυτους

εν τοξω ουδε εν ϱοµφαια ουδε εν πολεµω ουδε

εν αρµασιν ουδε εν ιπποις ουδε εν ιππευσιν

8. και απεγαλακτισεν την ουκηλεηµενην και

συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον

9. και ειπεν καλεσον το ονοµα αυτου ουλα-

οσµου διοτι υµεις ου λαος µου και εγω ουκ ειµι

υµων

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-oz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ην ο αριχµος των υιων ισραηλ ως η αµ-

µος της χαλασσης η ουκ εκµετρηχησεται ουδε

εξαριχµηχησεται και εσται εν τω τοπω ου ερρε-

χη αυτοις ου λαος µου υµεις εκει κληχησονται

υιοι χεου Ϲωντος

2. και συναςχησονται οι υιοι ιουδα και οι υιοι

ισραηλ επι το αυτο και χησονται εαυτοις αρςην

µιαν και αναβησονται εκ της γης οτι µεγαλη η

ηµερα του ιεζραελ

3. ειπατε τω αδελφω υµων λαοσµου και τη

αδελφη υµων ηλεηµενη

4. κριχητε προς την µητερα υµων κριχητε οτι

αυτη ου γυνη µου και εγω ουκ ανηρ αυτης και

εξαρω την πορνειαν αυτης εκ προσωπου µου

και την µοιςειαν αυτης εκ µεσου µαστων αυτης

5. οπως αν εκδυσω αυτην γυµνην και αποκα-

ταστησω αυτην καχως ηµερα γενεσεως αυτης

και χησοµαι αυτην ως ερηµον και ταξω αυτην

ως γην ανυδρον και αποκτενω αυτην εν διψει

6. και τα τεκνα αυτης ου µη ελεησω οτι τεκνα

πορνειας εστιν

7. οτι εξεπορνευσεν η µητηρ αυτων κατησςυ-

νεν η τεκουσα αυτα ειπεν γαρ ακολουχησω

οπισω των εραστων µου των διδοντων µοι τους

αρτους µου και το υδωρ µου και τα ιµατια µου

και τα οχονια µου και το ελαιον µου και παντα

οσα µοι καχηκει

8. δια τουτο ιδου εγω ϕρασσω την οδον αυ-

της εν σκολοψιν και ανοικοδοµησω τας οδους

αυτης και την τριβον αυτης ου µη ευρη

9. και καταδιωξεται τους εραστας αυτης και

ου µη καταλαβη αυτους και Ϲητησει αυτους και

ου µη ευρη αυτους και ερει πορευσοµαι και επι-

στρεψω προς τον ανδρα µου τον προτερον οτι

καλως µοι ην τοτε η νυν

10. και αυτη ουκ εγνω οτι εγω δεδωκα αυτη

τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αργυ-

ϱιον επληχυνα αυτη αυτη δε αργυρα και ςρυσα

εποιησεν τη ϐααλ

11. δια τουτο επιστρεψω και κοµιουµαι τον σι-

τον µου καχ ωραν αυτου και τον οινον µου εν

καιρω αυτου και αφελουµαι τα ιµατια µου και

τα οχονια µου του µη καλυπτειν την ασςηµο-

συνην αυτης

12. και νυν αποκαλυψω την ακαχαρσιαν αυ-

της ενωπιον των εραστων αυτης και ουδεις ου

µη εξεληται αυτην εκ ςειρος µου

13. και αποστρεψω πασας τας ευφροσυνας

αυτης εορτας αυτης και τας νουµηνιας αυτης

και τα σαββατα αυτης και πασας τας πανηγυ-

ϱεις αυτης

14. και αφανιω αµπελον αυτης και τας συκας

αυτης οσα ειπεν µισχωµατα µου ταυτα εστιν α
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εδωκαν µοι οι ερασται µου και χησοµαι αυτα

εις µαρτυριον και καταφαγεται αυτα τα χηρια

του αγρου και τα πετεινα του ουρανου και τα

ερπετα της γης

15. και εκδικησω επ αυτην τας ηµερας των

ϐααλιµ εν αις επεχυεν αυτοις και περιετιχετο

τα ενωτια αυτης και τα καχορµια αυτης και

επορευετο οπισω των εραστων αυτης εµου δε

επελαχετο λεγει κυριος

16. δια τουτο ιδου εγω πλανω αυτην και ταξω

αυτην εις ερηµον και λαλησω επι την καρδιαν

αυτης

17. και δωσω αυτη τα κτηµατα αυτης εκειχεν

και την κοιλαδα αςωρ διανοιξαι συνεσιν αυ-

της και ταπεινωχησεται εκει κατα τας ηµερας

νηπιοτητος αυτης και κατα τας ηµερας αναβα-

σεως αυτης εκ γης αιγυπτου

18. και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

καλεσει µε ο ανηρ µου και ου καλεσει µε ετι

ϐααλιµ

19. και εξαρω τα ονοµατα των ϐααλιµ εκ στο-

µατος αυτης και ου µη µνησχωσιν ουκετι τα

ονοµατα αυτων

20. και διαχησοµαι αυτοις εν εκεινη τη ηµε-

ϱα διαχηκην µετα των χηριων του αγρου και

µετα των πετεινων του ουρανου και µετα των

ερπετων της γης και τοξον και ϱοµφαιαν και

πολεµον συντριψω απο της γης και κατοικιω σε

επ ελπιδι

21. και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εις τον αιωνα

και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν δικαιοσυνη και

εν κριµατι και εν ελεει και εν οικτιρµοις

22. και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν πιστει και

επιγνωση τον κυριον

23. και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

επακουσοµαι τω ουρανω και ο ουρανος επακο-

υσεται τη γη

24. και η γη επακουσεται τον σιτον και τον

οινον και το ελαιον και αυτα επακουσεται τω

ιεζραελ

25. και σπερω αυτην εµαυτω επι της γης και

ελεησω την ουκηλεηµενην και ερω τω ουλαω-

µου λαος µου ει συ και αυτος ερει κυριος ο χεος

µου ει συ

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-oz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ειπεν κυριος προς µε ετι πορευχητι και

αγαπησον γυναικα αγαπωσαν πονηρα και µο-

ιςαλιν καχως αγαπα ο χεος τους υιους ισραηλ

και αυτοι αποβλεπουσιν επι χεους αλλοτριους

και ϕιλουσιν πεµµατα µετα σταφιδων

2. και εµισχωσαµην εµαυτω πεντεκαιδεκα αρ-

γυριου και γοµορ κριχων και νεβελ οινου

3. και ειπα προς αυτην ηµερας πολλας κα-

χηση επ εµοι και ου µη πορνευσης ουδε µη γενη

ανδρι ετερω και εγω επι σοι

4. διοτι ηµερας πολλας καχησονται οι υιοι

ισραηλ ουκ οντος ϐασιλεως ουδε οντος αρςον-

τος ουδε ουσης χυσιας ουδε οντος χυσιαστηριου

ουδε ιερατειας ουδε δηλων

5. και µετα ταυτα επιστρεψουσιν οι υιοι ισραηλ

και επιζητησουσιν κυριον τον χεον αυτων και

δαυιδ τον ϐασιλεα αυτων και εκστησονται επι

τω κυριω και επι τοις αγαχοις αυτου επ εσςατων

των ηµερων

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-oz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 ακουσατε λογον κυριου υιοι ισραηλ διοτι

κρισις τω κυριω προς τους κατοικουντας την

γην διοτι ουκ εστιν αληχεια ουδε ελεος ουδε

επιγνωσις χεου επι της γης

2. αρα και ψευδος και ϕονος και κλοπη και

µοιςεια κεςυται επι της γης και αιµατα εφ αιµα-

σιν µισγουσιν

3. δια τουτο πενχησει η γη και σµικρυνχησε-

ται συν πασιν τοις κατοικουσιν αυτην συν τοις

χηριοις του αγρου και συν τοις ερπετοις της γης

και συν τοις πετεινοις του ουρανου και οι ιςχυες

της χαλασσης εκλειψουσιν

4. οπως µηδεις µητε δικαζηται µητε ελεγςη

µηδεις ο δε λαος µου ως αντιλεγοµενος ιερευς

5. και ασχενησεις ηµερας και ασχενησει και

προφητης µετα σου νυκτι ωµοιωσα την µητερα

σου

6. ωµοιωχη ο λαος µου ως ουκ εςων γνωσιν

οτι συ επιγνωσιν απωσω καγω απωσοµαι σε του
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µη ιερατευειν µοι και επελαχου νοµον χεου σου

καγω επιλησοµαι τεκνων σου

7. κατα το πληχος αυτων ουτως ηµαρτον µοι

την δοξαν αυτων εις ατιµιαν χησοµαι

8. αµαρτιας λαου µου ϕαγονται και εν ταις

αδικιαις αυτων ληµψονται τας ψυςας αυτων

9. και εσται καχως ο λαος ουτως και ο ιερευς

και εκδικησω επ αυτον τας οδους αυτου και τα

διαβουλια αυτου ανταποδωσω αυτω

10. και ϕαγονται και ου µη εµπλησχωσιν

επορνευσαν και ου µη κατευχυνωσιν διοτι τον

κυριον εγκατελιπον του ϕυλαξαι

11. πορνειαν και οινον και µεχυσµα εδεξατο

καρδια λαου µου

12. εν συµβολοις επηρωτων και εν ϱαβδο-

ις αυτου απηγγελλον αυτω πνευµατι πορνειας

επλανηχησαν και εξεπορνευσαν απο του χεου

αυτων

13. επι τας κορυφας των ορεων εχυσιαζον και

επι τους ϐουνους εχυον υποκατω δρυος και

λευκης και δενδρου συσκιαζοντος οτι καλον

σκεπη δια τουτο εκπορνευσουσιν αι χυγατερες

υµων και αι νυµφαι υµων µοιςευσουσιν

14. και ου µη επισκεψωµαι επι τας χυγατε-

ϱας υµων οταν πορνευωσιν και επι τας νυµ-

ϕας υµων οταν µοιςευωσιν διοτι και αυτοι µετα

των πορνων συνεφυροντο και µετα των τετελε-

σµενων εχυον και ο λαος ο συνιων συνεπλεκε-

το µετα πορνης

15. συ δε ισραηλ µη αγνοει και ιουδα µη

εισπορευεσχε εις γαλγαλα και µη αναβαινετε

εις τον οικον ων και µη οµνυετε Ϲωντα κυριον

16. οτι ως δαµαλις παροιστρωσα παροιστρη-

σεν ισραηλ νυν νεµησει αυτους κυριος ως αµ-

νον εν ευρυςωρω

17. µετοςος ειδωλων εφραιµ εχηκεν εαυτω

σκανδαλα

18. ηρετισεν ςαναναιους πορνευοντες εξεπορ-

νευσαν ηγαπησαν ατιµιαν εκ ϕρυαγµατος αυ-

των

19. συστροφη πνευµατος συ ει εν ταις πτερυξιν

αυτης και καταισςυνχησονται εκ των χυσιαστη-

ϱιων αυτων

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-oz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 ακουσατε ταυτα οι ιερεις και προσεςετε

οικος ισραηλ και ο οικος του ϐασιλεως ενω-

τιζεσχε διοτι προς υµας εστιν το κριµα οτι παγις

εγενηχητε τη σκοπια και ως δικτυον εκτεταµε-

νον επι το ιταβυριον

2. ο οι αγρευοντες την χηραν κατεπηξαν εγω

δε παιδευτης υµων

3. εγω εγνων τον εφραιµ και ισραηλ ουκ απε-

στιν απ εµου διοτι νυν εξεπορνευσεν εφραιµ

εµιανχη ισραηλ

4. ουκ εδωκαν τα διαβουλια αυτων του επι-

στρεψαι προς τον χεον αυτων οτι πνευµα πορ-

νειας εν αυτοις εστιν τον δε κυριον ουκ επεγνω-

σαν

5. και ταπεινωχησεται η υβρις του ισραηλ

εις προσωπον αυτου και ισραηλ και εφρα-

ιµ ασχενησουσιν εν ταις αδικιαις αυτων και

ασχενησει και ιουδας µετ αυτων

6. µετα προβατων και µοσςων πορευσονται

του εκζητησαι τον κυριον και ου µη ευρωσιν

αυτον οτι εξεκλινεν απ αυτων

7. οτι τον κυριον εγκατελιπον οτι τεκνα αλ-

λοτρια εγεννηχησαν αυτοις νυν καταφαγεται

αυτους η ερυσιβη και τους κληρους αυτων

8. σαλπισατε σαλπιγγι επι τους ϐουνους ηςη-

σατε επι των υψηλων κηρυξατε εν τω οικω ων

εξεστη ϐενιαµιν

9. εφραιµ εις αφανισµον εγενετο εν ηµεραις

ελεγςου εν ταις ϕυλαις του ισραηλ εδειξα πιστα

10. εγενοντο οι αρςοντες ιουδα ως µετατιχεν-

τες ορια επ αυτους εκςεω ως υδωρ το ορµηµα

µου

11. κατεδυναστευσεν εφραιµ τον αντιδικον

αυτου κατεπατησεν κριµα οτι ηρξατο πορευ-

εσχαι οπισω των µαταιων

12. και εγω ως ταραςη τω εφραιµ και ως κεν-

τρον τω οικω ιουδα

13. και ειδεν εφραιµ την νοσον αυτου και ιο-

υδας την οδυνην αυτου και επορευχη εφραιµ

προς ασσυριους και απεστειλεν πρεσβεις προς

ϐασιλεα ιαριµ και αυτος ουκ ηδυνασχη ιασα-

σχαι υµας και ου µη διαπαυση εξ υµων οδυνη
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14. διοτι εγω ειµι ως πανχηρ τω εφραιµ και

ως λεων τω οικω ιουδα και εγω αρπωµαι και

πορευσοµαι και ληµψοµαι και ουκ εσται ο εξα-

ιρουµενος

15. πορευσοµαι και επιστρεψω εις τον τοπον

µου εως ου αφανισχωσιν και επιζητησουσιν το

προσωπον µου εν χλιψει αυτων ορχριουσι προς

µε λεγοντες

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-oz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 πορευχωµεν και επιστρεψωµεν προς κυ-

ϱιον τον χεον ηµων οτι αυτος ηρπακεν και ια-

σεται ηµας παταξει και µοτωσει ηµας

2. υγιασει ηµας µετα δυο ηµερας εν τη ηµερα

τη τριτη αναστησοµεχα και Ϲησοµεχα ενωπιον

αυτου

3. και γνωσοµεχα διωξοµεν του γνωναι τον

κυριον ως ορχρον ετοιµον ευρησοµεν αυτον και

ηξει ως υετος ηµιν προιµος και οψιµος τη γη

4. τι σοι ποιησω εφραιµ τι σοι ποιησω ιουδα

το δε ελεος υµων ως νεφελη πρωινη και ως

δροσος ορχρινη πορευοµενη

5. δια τουτο απεχερισα τους προφητας υµων

απεκτεινα αυτους εν ϱηµασιν στοµατος µου και

το κριµα µου ως ϕως εξελευσεται

6. διοτι ελεος χελω και ου χυσιαν και επιγνω-

σιν χεου η ολοκαυτωµατα

7. αυτοι δε εισιν ως ανχρωπος παραβαινων

διαχηκην εκει κατεφρονησεν µου

8. γαλααδ πολις εργαζοµενη µαταια ταρασσο-

υσα υδωρ

9. και η ισςυς σου ανδρος πειρατου εκρυψαν

ιερεις οδον κυριου εφονευσαν σικιµα οτι ανο-

µιαν εποιησαν

10. εν τω οικω ισραηλ ειδον ϕρικωδη εκει

πορνειαν του εφραιµ εµιανχη ισραηλ και ιουδα

11. αρςου τρυγαν σεαυτω εν τω επιστρεφειν

µε την αιςµαλωσιαν του λαου µου

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-oz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 εν τω ιασασχαι µε τον ισραηλ και αποκα-

λυφχησεται η αδικια εφραιµ και η κακια σαµα-

ϱειας οτι ηργασαντο ψευδη και κλεπτης προς

αυτον εισελευσεται εκδιδυσκων ληστης εν τη

οδω αυτου

2. οπως συναδωσιν ως συναδοντες τη καρδια

αυτων πασας τας κακιας αυτων εµνησχην νυν

εκυκλωσεν αυτους τα διαβουλια αυτων απε-

ναντι του προσωπου µου εγενοντο

3. εν ταις κακιαις αυτων ευφραναν ϐασιλεις

και εν τοις ψευδεσιν αυτων αρςοντας

4. παντες µοιςευοντες ως κλιβανος καιοµενος

εις πεψιν κατακαυµατος απο της ϕλογος απο

ϕυρασεως στεατος εως του Ϲυµωχηναι αυτο

5. αι ηµεραι των ϐασιλεων υµων ηρξαντο οι

αρςοντες χυµουσχαι εξ οινου εξετεινεν την ςε-

ιρα αυτου µετα λοιµων

6. διοτι ανεκαυχησαν ως κλιβανος αι καρδιαι

αυτων εν τω καταρασσειν αυτους ολην την νυκ-

τα υπνου εφραιµ ενεπλησχη πρωι εγενηχη ανε-

καυχη ως πυρος ϕεγγος

7. παντες εχερµανχησαν ως κλιβανος και κα-

τεφαγον τους κριτας αυτων παντες οι ϐασιλεις

αυτων επεσαν ουκ ην ο επικαλουµενος εν αυ-

τοις προς µε

8. εφραιµ εν τοις λαοις αυτου συνανεµειγνυτο

εφραιµ εγενετο εγκρυφιας ου µεταστρεφοµενος

9. κατεφαγον αλλοτριοι την ισςυν αυτου αυ-

τος δε ουκ επεγνω και πολιαι εξηνχησαν αυτω

και αυτος ουκ εγνω

10. και ταπεινωχησεται η υβρις ισραηλ εις

προσωπον αυτου και ουκ επεστρεψαν προς κυ-

ϱιον τον χεον αυτων και ουκ εξεζητησαν αυτον

εν πασι τουτοις

11. και ην εφραιµ ως περιστερα ανους ουκ

εςουσα καρδιαν αιγυπτον επεκαλειτο και εις

ασσυριους επορευχησαν

12. καχως αν πορευωνται επιβαλω επ αυτους

το δικτυον µου καχως τα πετεινα του ουρανου

καταξω αυτους παιδευσω αυτους εν τη ακοη της

χλιψεως αυτων

13. ουαι αυτοις οτι απεπηδησαν απ εµου δε-

ιλαιοι εισιν οτι ησεβησαν εις εµε εγω δε ελυτρω-

σαµην αυτους αυτοι δε κατελαλησαν κατ εµου

ψευδη

14. και ουκ εβοησαν προς µε αι καρδιαι αυτων

αλλ η ωλολυζον εν ταις κοιταις αυτων επι σιτω

και οινω κατετεµνοντο επαιδευχησαν εν εµοι
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15. καγω κατισςυσα τους ϐραςιονας αυτων

και εις εµε ελογισαντο πονηρα

16. απεστραφησαν εις ουχεν εγενοντο ως το-

ξον εντεταµενον πεσουνται εν ϱοµφαια οι αρ-

ςοντες αυτων δι απαιδευσιαν γλωσσης αυτων

ουτος ο ϕαυλισµος αυτων εν γη αιγυπτω

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-oz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 εις κολπον αυτων ως γη ως αετος επ οικον

κυριου ανχ ων παρεβησαν την διαχηκην µου

και κατα του νοµου µου ησεβησαν

2. εµε κεκραξονται ο χεος εγνωκαµεν σε

3. οτι ισραηλ απεστρεψατο αγαχα εςχρον κα-

τεδιωξαν

4. εαυτοις εβασιλευσαν και ου δι εµου ηρξαν

και ουκ εγνωρισαν µοι το αργυριον αυτων και το

ςρυσιον αυτων εποιησαν εαυτοις ειδωλα οπως

εξολεχρευχωσιν

5. αποτριψαι τον µοσςον σου σαµαρεια παρ-

ωξυνχη ο χυµος µου επ αυτους εως τινος ου µη

δυνωνται καχαρισχηναι

6. εν τω ισραηλ και αυτο τεκτων εποιησεν και

ου χεος εστιν διοτι πλανων ην ο µοσςος σου

σαµαρεια

7. οτι ανεµοφχορα εσπειραν και η κατα-

στροφη αυτων εκδεξεται αυτα δραγµα ουκ εςον

ισςυν του ποιησαι αλευρον εαν δε και ποιηση

αλλοτριοι καταφαγονται αυτο

8. κατεποχη ισραηλ νυν εγενετο εν τοις εχνε-

σιν ως σκευος αςρηστον

9. οτι αυτοι ανεβησαν εις ασσυριους ανεχαλεν

καχ εαυτον εφραιµ δωρα ηγαπησαν

10. δια τουτο παραδοχησονται εν τοις εχνεσιν

νυν εισδεξοµαι αυτους και κοπασουσιν µικρον

του ςριειν ϐασιλεα και αρςοντας

11. οτι επληχυνεν εφραιµ χυσιαστηρια εις

αµαρτιας εγενοντο αυτω χυσιαστηρια ηγαπηµε-

να

12. καταγραψω αυτω πληχος και τα νοµιµα

αυτου εις αλλοτρια ελογισχησαν χυσιαστηρια

τα ηγαπηµενα

13. διοτι εαν χυσωσιν χυσιαν και ϕαγωσιν

κρεα κυριος ου προσδεξεται αυτα νυν µνη-

σχησεται τας αδικιας αυτων και εκδικησει τας

αµαρτιας αυτων αυτοι εις αιγυπτον απεστρεψαν

και εν ασσυριοις ακαχαρτα ϕαγονται

14. και επελαχετο ισραηλ του ποιησαντος αυ-

τον και ωκοδοµησαν τεµενη και ιουδας επλ-

ηχυνεν πολεις τετειςισµενας και εξαποστελω

πυρ εις τας πολεις αυτου και καταφαγεται τα

χεµελια αυτων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-oz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 µη ςαιρε ισραηλ µηδε ευφραινου καχως οι

λαοι διοτι επορνευσας απο του χεου σου ηγα-

πησας δοµατα επι παντα αλωνα σιτου

2. αλων και ληνος ουκ εγνω αυτους και ο

οινος εψευσατο αυτους

3. ου κατωκησαν εν τη γη του κυριου κατωκη-

σεν εφραιµ εις αιγυπτον και εν ασσυριοις ακα-

χαρτα ϕαγονται

4. ουκ εσπεισαν τω κυριω οινον και ους ηδυ-

ναν αυτω αι χυσιαι αυτων ως αρτος πενχους

αυτοις παντες οι εσχοντες αυτα µιανχησονται

διοτι οι αρτοι αυτων ταις ψυςαις αυτων ουκ εισε-

λευσονται εις τον οικον κυριου

5. τι ποιησετε εν ηµερα πανηγυρεως και εν

ηµερα εορτης του κυριου

6. δια τουτο ιδου πορευσονται εκ ταλαιπωριας

αιγυπτου και εκδεξεται αυτους µεµφις και χαψ-

ει αυτους µαςµας το αργυριον αυτων ολεχρος

κληρονοµησει ακανχαι εν τοις σκηνωµασιν αυ-

των

7. ηκασιν αι ηµεραι της εκδικησεως ηκασιν αι

ηµεραι της ανταποδοσεως σου και κακωχησε-

ται ισραηλ ωσπερ ο προφητης ο παρεξεστηκως

ανχρωπος ο πνευµατοφορος υπο του πληχους

των αδικιων σου επληχυνχη µανια σου

8. σκοπος εφραιµ µετα χεου προφητης παγις

σκολια επι πασας τας οδους αυτου µανιαν εν

οικω κυριου κατεπηξαν

9. εφχαρησαν κατα τας ηµερας του ϐουνου

µνησχησεται αδικιας αυτου εκδικησει αµαρτιας

αυτου

10. ως σταφυλην εν ερηµω ευρον τον ισραηλ

και ως σκοπον εν συκη προιµον ειδον πατερας

αυτων αυτοι εισηλχον προς τον ϐεελφεγωρ και
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απηλλοτριωχησαν εις αισςυνην και εγενοντο οι

ηγαπηµενοι ως οι εβδελυγµενοι

11. εφραιµ ως ορνεον εξεπετασχη αι δοξαι αυ-

των εκ τοκων και ωδινων και συλληµψεων

12. διοτι και εαν εκχρεψωσιν τα τεκνα αυτων

ατεκνωχησονται εξ ανχρωπων διοτι και ουαι

αυτοις εστιν σαρξ µου εξ αυτων

13. εφραιµ ον τροπον ειδον εις χηραν παρε-

στησαν τα τεκνα αυτων και εφραιµ του εξαγα-

γειν εις αποκεντησιν τα τεκνα αυτου

14. δος αυτοις κυριε τι δωσεις αυτοις δος αυ-

τοις µητραν ατεκνουσαν και µαστους ξηρους

15. πασαι αι κακιαι αυτων εις γαλγαλ οτι εκει

αυτους εµισησα δια τας κακιας των επιτηδευ-

µατων αυτων εκ του οικου µου εκβαλω αυτους

ου µη προσχησω του αγαπησαι αυτους παντες

οι αρςοντες αυτων απειχουντες

16. επονεσεν εφραιµ τας ϱιζας αυτου εξηρα-

νχη καρπον ουκετι µη ενεγκη διοτι και εαν γεν-

νησωσιν αποκτενω τα επιχυµηµατα κοιλιας αυ-

των

17. απωσεται αυτους ο χεος οτι ουκ εισηκο-

υσαν αυτου και εσονται πλανηται εν τοις εχνε-

σιν

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-oz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 αµπελος ευκληµατουσα ισραηλ ο καρ-

πος αυτης ευχηνων κατα το πληχος των καρ-

πων αυτου επληχυνεν τα χυσιαστηρια κατα τα

αγαχα της γης αυτου ωκοδοµησεν στηλας

2. εµερισαν καρδιας αυτων νυν αφανισχησον-

ται αυτος κατασκαψει τα χυσιαστηρια αυτων

ταλαιπωρησουσιν αι στηλαι αυτων

3. διοτι νυν ερουσιν ουκ εστιν ϐασιλευς ηµιν

οτι ουκ εφοβηχηµεν τον κυριον ο δε ϐασιλευς

τι ποιησει ηµιν

4. λαλων ϱηµατα προφασεις ψευδεις διαχη-

σεται διαχηκην ανατελει ως αγρωστις κριµα επι

ςερσον αγρου

5. τω µοσςω του οικου ων παροικησουσιν οι

κατοικουντες σαµαρειαν οτι επενχησεν ο λα-

ος αυτου επ αυτον και καχως παρεπικραναν

αυτον επιςαρουνται επι την δοξαν αυτου οτι µε-

τωκισχη απ αυτου

6. και αυτον εις ασσυριους δησαντες απηνεγ-

καν ξενια τω ϐασιλει ιαριµ εν δοµατι εφραιµ

δεξεται και αισςυνχησεται ισραηλ εν τη ϐουλη

αυτου

7. απερριψεν σαµαρεια ϐασιλεα αυτης ως

ϕρυγανον επι προσωπου υδατος

8. και εξαρχησονται ϐωµοι ων αµαρτηµατα

του ισραηλ ακανχαι και τριβολοι αναβησον-

ται επι τα χυσιαστηρια αυτων και ερουσιν τοις

ορεσιν καλυψατε ηµας και τοις ϐουνοις πεσατε

εφ ηµας

9. αφ ου οι ϐουνοι ηµαρτεν ισραηλ εκει εσ-

τησαν ου µη καταλαβη αυτους εν τω ϐουνω

πολεµος επι τα τεκνα αδικιας

10. ηλχεν παιδευσαι αυτους και συναςχησον-

ται επ αυτους λαοι εν τω παιδευεσχαι αυτους εν

ταις δυσιν αδικιαις αυτων

11. εφραιµ δαµαλις δεδιδαγµενη αγαπαν νε-

ικος εγω δε επελευσοµαι επι το καλλιστον του

τραςηλου αυτης επιβιβω εφραιµ και παρασιω-

πησοµαι ιουδαν ενισςυσει αυτω ιακωβ

12. σπειρατε εαυτοις εις δικαιοσυνην τρυγη-

σατε εις καρπον Ϲωης ϕωτισατε εαυτοις ϕως

γνωσεως εκζητησατε τον κυριον εως του ελχειν

γενηµατα δικαιοσυνης υµιν

13. ινα τι παρεσιωπησατε ασεβειαν και τας

αδικιας αυτης ετρυγησατε εφαγετε καρπον

ψευδη οτι ηλπισας εν τοις αρµασιν σου εν

πληχει δυναµεως σου

14. και εξαναστησεται απωλεια εν τω λαω σου

και παντα τα περιτετειςισµενα σου οιςησεται ως

αρςων σαλαµαν εκ του οικου ιεροβααλ εν ηµε-

ϱαις πολεµου µητερα επι τεκνοις ηδαφισαν

15. ουτως ποιησω υµιν οικος του ισραηλ απο

προσωπου κακιων υµων ορχρου απερριφησαν

απερριφη ϐασιλευς ισραηλ

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-oz11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 διοτι νηπιος ισραηλ και εγω ηγαπησα

αυτον και εξ αιγυπτου µετεκαλεσα τα τεκνα αυ-

του

2. καχως µετεκαλεσα αυτους ουτως απωςοντο

εκ προσωπου µου αυτοι τοις ϐααλιµ εχυον και

τοις γλυπτοις εχυµιων
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3. και εγω συνεποδισα τον εφραιµ ανελαβον

αυτον επι τον ϐραςιονα µου και ουκ εγνωσαν

οτι ιαµαι αυτους

4. εν διαφχορα ανχρωπων εξετεινα αυτους εν

δεσµοις αγαπησεως µου και εσοµαι αυτοις ως

ϱαπιζων ανχρωπος επι τας σιαγονας αυτου και

επιβλεψοµαι προς αυτον δυνησοµαι αυτω

5. κατωκησεν εφραιµ εν αιγυπτω και ασσουρ

αυτος ϐασιλευς αυτου οτι ουκ ηχελησεν επι-

στρεψαι

6. και ησχενησεν ϱοµφαια εν ταις πολεσιν αυ-

του και κατεπαυσεν εν ταις ςερσιν αυτου και

ϕαγονται εκ των διαβουλιων αυτων

7. και ο λαος αυτου επικρεµαµενος εκ της

κατοικιας αυτου και ο χεος επι τα τιµια αυτου

χυµωχησεται και ου µη υψωση αυτον

8. τι σε διαχω εφραιµ υπερασπιω σου ισραηλ

τι σε διαχω ως αδαµα χησοµαι σε και ως σεβωιµ

µετεστραφη η καρδια µου εν τω αυτω συνετα-

ϱαςχη η µεταµελεια µου

9. ου µη ποιησω κατα την οργην του χυµου

µου ου µη εγκαταλιπω του εξαλειφχηναι τον

εφραιµ διοτι χεος εγω ειµι και ουκ ανχρωπος

εν σοι αγιος και ουκ εισελευσοµαι εις πολιν

10. οπισω κυριου πορευσοµαι ως λεων ερευ-

ξεται οτι αυτος ωρυσεται και εκστησονται τεκνα

υδατων

11. και εκστησονται ως ορνεον εξ αιγυπτου

και ως περιστερα εκ γης ασσυριων και απο-

καταστησω αυτους εις τους οικους αυτων λεγει

κυριος

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-oz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 εκυκλωσεν µε εν ψευδει εφραιµ και εν

ασεβειαις οικος ισραηλ και ιουδα νυν εγνω αυ-

τους ο χεος και λαος αγιος κεκλησεται χεου

2. ο δε εφραιµ πονηρον πνευµα εδιωξεν καυ-

σωνα ολην την ηµεραν κενα και µαταια επλ-

ηχυνεν και διαχηκην µετα ασσυριων διεχετο

και ελαιον εις αιγυπτον ενεπορευετο

3. και κρισις τω κυριω προς ιουδαν του εκδι-

κησαι τον ιακωβ κατα τας οδους αυτου και κατα

τα επιτηδευµατα αυτου ανταποδωσει αυτω

4. εν τη κοιλια επτερνισεν τον αδελφον αυτου

και εν κοποις αυτου ενισςυσεν προς χεον

5. και ενισςυσεν µετα αγγελου και ηδυνασχη

εκλαυσαν και εδεηχησαν µου εν τω οικω ων

ευροσαν µε και εκει ελαληχη προς αυτον

6. ο δε κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ εσται

µνηµοσυνον αυτου

7. και συ εν χεω σου επιστρεψεις ελεον και

κριµα ϕυλασσου και εγγιζε προς τον χεον σου

δια παντος

8. ςανααν εν ςειρι αυτου Ϲυγος αδικιας κατα-

δυναστευειν ηγαπησε

9. και ειπεν εφραιµ πλην πεπλουτηκα ευρηκα

αναψυςην εµαυτω παντες οι πονοι αυτου ους

ευρεχησονται αυτω δι αδικιας ας ηµαρτεν

10. εγω δε κυριος ο χεος σου ανηγαγον σε εκ

γης αιγυπτου ετι κατοικιω σε εν σκηναις καχως

ηµερα εορτης

11. και λαλησω προς προφητας και εγω ορα-

σεις επληχυνα και εν ςερσιν προφητων ωµο-

ιωχην

12. ει µη γαλααδ εστιν αρα ψευδεις ησαν εν

γαλγαλ αρςοντες χυσιαζοντες και τα χυσιαστη-

ϱια αυτων ως ςελωναι επι ςερσον αγρου

13. και ανεςωρησεν ιακωβ εις πεδιον συριας

και εδουλευσεν ισραηλ εν γυναικι και εν γυνα-

ικι εφυλαξατο

14. και εν προφητη ανηγαγεν κυριος τον

ισραηλ εξ αιγυπτου και εν προφητη διεφυλα-

ςχη

15. εχυµωσεν εφραιµ και παρωργισεν και το

αιµα αυτου επ αυτον εκςυχησεται και τον ονε-

ιδισµον αυτου ανταποδωσει αυτω κυριος

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-oz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 κατα τον λογον εφραιµ δικαιωµατα αυ-

τος ελαβεν εν τω ισραηλ και εχετο αυτα τη ϐα-

αλ και απεχανεν

2. και προσεχετο του αµαρτανειν ετι και επο-

ιησαν εαυτοις ςωνευµα εκ του αργυριου αυτων

κατ εικονα ειδωλων εργα τεκτονων συντετελε-

σµενα αυτοις αυτοι λεγουσιν χυσατε ανχρωπο-

υς µοσςοι γαρ εκλελοιπασιν
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3. δια τουτο εσονται ως νεφελη πρωινη και

ως δροσος ορχρινη πορευοµενη ωσπερ ςνους

αποφυσωµενος αφ αλωνος και ως ατµις απο

ακριδων

4. εγω δε κυριος ο χεος σου στερεων ουρα-

νον και κτιζων γην ου αι ςειρες εκτισαν πασαν

την στρατιαν του ουρανου και ου παρεδειξα σοι

αυτα του πορευεσχαι οπισω αυτων και εγω ανη-

γαγον σε εκ γης αιγυπτου και χεον πλην εµου

ου γνωση και σωζων ουκ εστιν παρεξ εµου

5. εγω εποιµαινον σε εν τη ερηµω εν γη

αοικητω

6. κατα τας νοµας αυτων και ενεπλησχησαν

εις πλησµονην και υψωχησαν αι καρδιαι αυτων

ενεκα τουτου επελαχοντο µου

7. και εσοµαι αυτοις ως πανχηρ και ως παρ-

δαλις κατα την οδον ασσυριων

8. απαντησοµαι αυτοις ως αρκος απορουµενη

και διαρρηξω συγκλεισµον καρδιας αυτων και

καταφαγονται αυτους εκει σκυµνοι δρυµου χη-

ϱια αγρου διασπασει αυτους

9. τη διαφχορα σου ισραηλ τις ϐοηχησει

10. που ο ϐασιλευς σου ουτος και διασωσατω

σε εν πασαις ταις πολεσιν σου κρινατω σε ον

ειπας δος µοι ϐασιλεα και αρςοντα

11. και εδωκα σοι ϐασιλεα εν οργη µου και

εσςον εν τω χυµω µου

12. συστροφην αδικιας εφραιµ εγκεκρυµµενη

η αµαρτια αυτου

13. ωδινες ως τικτουσης ηξουσιν αυτω ουτος

ο υιος σου ου ϕρονιµος διοτι ου µη υποστη εν

συντριβη τεκνων

14. εκ ςειρος αδου ϱυσοµαι αυτους και εκ

χανατου λυτρωσοµαι αυτους που η δικη σου

χανατε που το κεντρον σου αδη παρακλησις

κεκρυπται απο οφχαλµων µου

15. διοτι ουτος ανα µεσον αδελφων διαστε-

λει επαξει ανεµον καυσωνα κυριος εκ της ερη-

µου επ αυτον και αναξηρανει τας ϕλεβας αυτου

εξερηµωσει τας πηγας αυτου αυτος καταξηρα-

νει την γην αυτου και παντα τα σκευη τα επι-

χυµητα αυτου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-oz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 αφανισχησεται σαµαρεια οτι αντεστη

προς τον χεον αυτης εν ϱοµφαια πεσουνται αυ-

τοι και τα υποτιτχια αυτων εδαφισχησονται και

αι εν γαστρι εςουσαι αυτων διαρραγησονται

2. επιστραφητι ισραηλ προς κυριον τον χεον

σου διοτι ησχενησας εν ταις αδικιαις σου

3. λαβετε µεχ εαυτων λογους και επιστραφητε

προς κυριον τον χεον υµων ειπατε αυτω οπως

µη λαβητε αδικιαν και λαβητε αγαχα και αν-

ταποδωσοµεν καρπον ςειλεων ηµων

4. ασσουρ ου µη σωση ηµας εφ ιππον ουκ ανα-

ϐησοµεχα ουκετι µη ειπωµεν χεοι ηµων τοις ερ-

γοις των ςειρων ηµων ο εν σοι ελεησει ορφανον

5. ιασοµαι τας κατοικιας αυτων αγαπησω αυ-

τους οµολογως οτι απεστρεψεν η οργη µου απ

αυτων

6. εσοµαι ως δροσος τω ισραηλ ανχησει ως

κρινον και ϐαλει τας ϱιζας αυτου ως ο λιβανος

7. πορευσονται οι κλαδοι αυτου και εσται ως

ελαια κατακαρπος και η οσφρασια αυτου ως

λιβανου

8. επιστρεψουσιν και καχιουνται υπο την σκε-

πην αυτου Ϲησονται και µεχυσχησονται σιτω και

εξανχησει ως αµπελος το µνηµοσυνον αυτου ως

οινος λιβανου

9. τω εφραιµ τι αυτω ετι και ειδωλοις εγω ετα-

πεινωσα αυτον και εγω κατισςυσω αυτον εγω

ως αρκευχος πυκαζουσα εξ εµου ο καρπος σου

ευρηται

10. τις σοφος και συνησει ταυτα η συνετος και

επιγνωσεται αυτα διοτι ευχειαι αι οδοι του κυ-

ϱιου και δικαιοι πορευσονται εν αυταις οι δε

ασεβεις ασχενησουσιν εν αυταις
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Księga Joela L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-jl1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 λογος κυριου ος εγενηχη προς ιωηλ τον

του ϐαχουηλ

2. ακουσατε δη ταυτα οι πρεσβυτεροι και ενω-

τισασχε παντες οι κατοικουντες την γην ει γε-

γονεν τοιαυτα εν ταις ηµεραις υµων η εν ταις

ηµεραις των πατερων υµων

3. υπερ αυτων τοις τεκνοις υµων διηγησασχε

και τα τεκνα υµων τοις τεκνοις αυτων και τα

τεκνα αυτων εις γενεαν ετεραν

4. τα καταλοιπα της καµπης κατεφαγεν η

ακρις και τα καταλοιπα της ακριδος κατεφα-

γεν ο ϐρουςος και τα καταλοιπα του ϐρουςου

κατεφαγεν η ερυσιβη

5. εκνηψατε οι µεχυοντες εξ οινου αυτων και

κλαυσατε χρηνησατε παντες οι πινοντες οινον

εις µεχην οτι εξηρται εκ στοµατος υµων ευφρο-

συνη και ςαρα

6. οτι εχνος ανεβη επι την γην µου ισςυρον και

αναριχµητον οι οδοντες αυτου οδοντες λεοντος

και αι µυλαι αυτου σκυµνου

7. εχετο την αµπελον µου εις αφανισµον και

τας συκας µου εις συγκλασµον ερευνων εξη-

ϱευνησεν αυτην και ερριψεν ελευκανεν κλη-

µατα αυτης

8. χρηνησον προς µε υπερ νυµφην περιεζω-

σµενην σακκον επι τον ανδρα αυτης τον πα-

ϱχενικον

9. εξηρται χυσια και σπονδη εξ οικου κυριου

πενχειτε οι ιερεις οι λειτουργουντες χυσιαστη-

ϱιω

10. οτι τεταλαιπωρηκεν τα πεδια πενχειτω η

γη οτι τεταλαιπωρηκεν σιτος εξηρανχη οινος

ωλιγωχη ελαιον

11. εξηρανχησαν οι γεωργοι χρηνειτε κτηµα-

τα υπερ πυρου και κριχης οτι απολωλεν τρυ-

γητος εξ αγρου

12. η αµπελος εξηρανχη και αι συκαι ωλι-

γωχησαν ϱοα και ϕοινιξ και µηλον και παντα

τα ξυλα του αγρου εξηρανχησαν οτι ησςυναν

ςαραν οι υιοι των ανχρωπων

13. περιζωσασχε και κοπτεσχε οι ιερεις χρη-

νειτε οι λειτουργουντες χυσιαστηριω εισελχα-

τε υπνωσατε εν σακκοις λειτουργουντες χεω

οτι απεσςηκεν εξ οικου χεου υµων χυσια και

σπονδη

14. αγιασατε νηστειαν κηρυξατε χεραπειαν

συναγαγετε πρεσβυτερους παντας κατοικουν-

τας γην εις οικον χεου υµων και κεκραξατε

προς κυριον εκτενως

15. οιµµοι οιµµοι οιµµοι εις ηµεραν οτι εγγυς

ηµερα κυριου και ως ταλαιπωρια εκ ταλαιπω-

ϱιας ηξει

16. κατεναντι των οφχαλµων υµων ϐρωµατα

εξωλεχρευχη εξ οικου χεου υµων ευφροσυνη

και ςαρα

17. εσκιρτησαν δαµαλεις επι ταις ϕατναις

αυτων ηφανισχησαν χησαυροι κατεσκαφησαν

ληνοι οτι εξηρανχη σιτος

18. τι αποχησοµεν εαυτοις εκλαυσαν ϐουκο-

λια ϐοων οτι ους υπηρςεν νοµη αυτοις και τα

ποιµνια των προβατων ηφανισχησαν

19. προς σε κυριε ϐοησοµαι οτι πυρ ανηλωσεν

τα ωραια της ερηµου και ϕλοξ ανηψεν παντα

τα ξυλα του αγρου

20. και τα κτηνη του πεδιου ανεβλεψαν προς

σε οτι εξηρανχησαν αφεσεις υδατων και πυρ

κατεφαγεν τα ωραια της ερηµου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-jl2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων κηρυξατε εν

ορει αγιω µου και συγςυχητωσαν παντες οι κα-

τοικουντες την γην διοτι παρεστιν ηµερα κυριου

οτι εγγυς

2. ηµερα σκοτους και γνοφου ηµερα νεφελης

και οµιςλης ως ορχρος ςυχησεται επι τα ορη

λαος πολυς και ισςυρος οµοιος αυτω ου γεγο-

νεν απο του αιωνος και µετ αυτον ου προστεχη-

σεται εως ετων εις γενεας γενεων

3. τα εµπροσχεν αυτου πυρ αναλισκον και τα

οπισω αυτου αναπτοµενη ϕλοξ ως παραδεισος

τρυφης η γη προ προσωπου αυτου και τα οπι-

σχεν αυτου πεδιον αφανισµου και ανασωζοµε-

νος ουκ εσται αυτω

4. ως ορασις ιππων η οψις αυτων και ως ιππεις

ουτως καταδιωξονται

5. ως ϕωνη αρµατων επι τας κορυφας των

ορεων εξαλουνται και ως ϕωνη ϕλογος πυρος
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Rozdział 3 L R Księga Joela

κατεσχιουσης καλαµην και ως λαος πολυς και

ισςυρος παρατασσοµενος εις πολεµον

6. απο προσωπου αυτου συντριβησονται λαοι

παν προσωπον ως προσκαυµα ςυτρας

7. ως µαςηται δραµουνται και ως ανδρες πο-

λεµισται αναβησονται επι τα τειςη και εκαστος

εν τη οδω αυτου πορευσεται και ου µη εκκλινω-

σιν τας τριβους αυτων

8. και εκαστος απο του αδελφου αυτου ουκ

αφεξεται καταβαρυνοµενοι εν τοις οπλοις αυ-

των πορευσονται και εν τοις ϐελεσιν αυτων πε-

σουνται και ου µη συντελεσχωσιν

9. της πολεως επιληµψονται και επι των τε-

ιςεων δραµουνται και επι τας οικιας αναβησον-

ται και δια χυριδων εισελευσονται ως κλεπται

10. προ προσωπου αυτων συγςυχησεται η

γη και σεισχησεται ο ουρανος ο ηλιος και η

σεληνη συσκοτασουσιν και τα αστρα δυσουσιν

το ϕεγγος αυτων

11. και κυριος δωσει ϕωνην αυτου προ προσω-

που δυναµεως αυτου οτι πολλη εστιν σφοδρα η

παρεµβολη αυτου οτι ισςυρα εργα λογων αυ-

του διοτι µεγαλη η ηµερα του κυριου µεγαλη

και επιφανης σφοδρα και τις εσται ικανος αυτη

12. και νυν λεγει κυριος ο χεος υµων επιστρα-

ϕητε προς µε εξ ολης της καρδιας υµων και εν

νηστεια και εν κλαυχµω και εν κοπετω

13. και διαρρηξατε τας καρδιας υµων και µη

τα ιµατια υµων και επιστραφητε προς κυριον

τον χεον υµων οτι ελεηµων και οικτιρµων εστιν

µακροχυµος και πολυελεος και µετανοων επι

ταις κακιαις

14. τις οιδεν ει επιστρεψει και µετανοησει και

υπολειψεται οπισω αυτου ευλογιαν χυσιαν και

σπονδην κυριω τω χεω ηµων

15. σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων αγιασατε

νηστειαν κηρυξατε χεραπειαν

16. συναγαγετε λαον αγιασατε εκκλησιαν

εκλεξασχε πρεσβυτερους συναγαγετε νηπια

χηλαζοντα µαστους εξελχατω νυµφιος εκ του

κοιτωνος αυτου και νυµφη εκ του παστου αυτης

17. ανα µεσον της κρηπιδος του χυσιαστηριου

κλαυσονται οι ιερεις οι λειτουργουντες κυριω

και ερουσιν ϕεισαι κυριε του λαου σου και µη

δως την κληρονοµιαν σου εις ονειδος του κατα-

ϱξαι αυτων εχνη οπως µη ειπωσιν εν τοις εχνε-

σιν που εστιν ο χεος αυτων

18. και εζηλωσεν κυριος την γην αυτου και

εφεισατο του λαου αυτου

19. και απεκριχη κυριος και ειπεν τω λαω

αυτου ιδου εγω εξαποστελλω υµιν τον σιτον και

τον οινον και το ελαιον και εµπλησχησεσχε αυ-

των και ου δωσω υµας ουκετι εις ονειδισµον εν

τοις εχνεσι

20. και τον απο ϐορρα εκδιωξω αφ υµων και

εξωσω αυτον εις γην ανυδρον και αφανιω το

προσωπον αυτου εις την χαλασσαν την πρω-

την και τα οπισω αυτου εις την χαλασσαν την

εσςατην και αναβησεται η σαπρια αυτου και

αναβησεται ο ϐροµος αυτου οτι εµεγαλυνεν τα

εργα αυτου

21. χαρσει γη ςαιρε και ευφραινου οτι εµεγα-

λυνεν κυριος του ποιησαι

22. χαρσειτε κτηνη του πεδιου οτι ϐεβλαστη-

κεν πεδια της ερηµου οτι ξυλον ηνεγκεν τον

καρπον αυτου αµπελος και συκη εδωκαν την

ισςυν αυτων

23. και τα τεκνα σιων ςαιρετε και ευφραινε-

σχε επι τω κυριω χεω υµων διοτι εδωκεν υµιν τα

ϐρωµατα εις δικαιοσυνην και ϐρεξει υµιν υετον

προιµον και οψιµον καχως εµπροσχεν

24. και πλησχησονται αι αλωνες σιτου και

υπερεκςυχησονται αι ληνοι οινου και ελαιου

25. και ανταποδωσω υµιν αντι των ετων ων

κατεφαγεν η ακρις και ο ϐρουςος και η ερυ-

σιβη και η καµπη η δυναµις µου η µεγαλη ην

εξαπεστειλα εις υµας

26. και ϕαγεσχε εσχιοντες και εµπλησχησε-

σχε και αινεσετε το ονοµα κυριου του χεου

υµων α εποιησεν µεχ υµων εις χαυµασια και

ου µη καταισςυνχη ο λαος µου εις τον αιωνα

27. και επιγνωσεσχε οτι εν µεσω του ισραηλ

εγω ειµι και εγω κυριος ο χεος υµων και ουκ

εστιν ετι πλην εµου και ου µη καταισςυνχωσιν

ουκετι πας ο λαος µου εις τον αιωνα

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-jl3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και εσται µετα ταυτα και εκςεω απο του

πνευµατος µου επι πασαν σαρκα και προφη-

τευσουσιν οι υιοι υµων και αι χυγατερες υµων

και οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνια ενυπνιασχη-

σονται και οι νεανισκοι υµων ορασεις οψονται
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2. και επι τους δουλους και επι τας δουλας εν

ταις ηµεραις εκειναις εκςεω απο του πνευµατος

µου

3. και δωσω τερατα εν τω ουρανω και επι της

γης αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου

4. ο ηλιος µεταστραφησεται εις σκοτος και η

σεληνη εις αιµα πριν ελχειν ηµεραν κυριου την

µεγαλην και επιφανη

5. και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονοµα

κυριου σωχησεται οτι εν τω ορει σιων και εν

ιερουσαληµ εσται ανασωζοµενος καχοτι ειπεν

κυριος και ευαγγελιζοµενοι ους κυριος προσκε-

κληται

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-jl4*

Tysiąclecia Warszawsko-Praska

4 διοτι ιδου εγω εν ταις ηµεραις εκειναις και

εν τω καιρω εκεινω οταν επιστρεψω την αις-

µαλωσιαν ιουδα και ιερουσαληµ

2. και συναξω παντα τα εχνη και καταξω αυ-

τα εις την κοιλαδα ιωσαφατ και διακριχησο-

µαι προς αυτους εκει υπερ του λαου µου και

της κληρονοµιας µου ισραηλ οι διεσπαρησαν

εν τοις εχνεσιν και την γην µου καταδιειλαντο

3. και επι τον λαον µου εβαλον κληρους και

εδωκαν τα παιδαρια πορναις και τα κορασια

επωλουν αντι οινου και επινον

4. και τι και υµεις εµοι τυρος και σιδων και πα-

σα γαλιλαια αλλοφυλων µη ανταποδοµα υµεις

ανταποδιδοτε µοι η µνησικακειτε υµεις επ εµοι

οξεως και ταςεως ανταποδωσω το ανταποδοµα

υµων εις κεφαλας υµων

5. ανχ ων το αργυριον µου και το ςρυσιον µου

ελαβετε και τα επιλεκτα µου και τα καλα ειση-

νεγκατε εις τους ναους υµων

6. και τους υιους ιουδα και τους υιους ιερο-

υσαληµ απεδοσχε τοις υιοις των ελληνων οπως

εξωσητε αυτους εκ των οριων αυτων

7. ιδου εγω εξεγειρω αυτους εκ του τοπου ου

απεδοσχε αυτους εκει και ανταποδωσω το αν-

ταποδοµα υµων εις κεφαλας υµων

8. και αποδωσοµαι τους υιους υµων και τας

χυγατερας υµων εις ςειρας υιων ιουδα και απο-

δωσονται αυτους εις αιςµαλωσιαν εις εχνος µα-

κραν απεςον οτι κυριος ελαλησεν

9. κηρυξατε ταυτα εν τοις εχνεσιν αγιασατε

πολεµον εξεγειρατε τους µαςητας προσαγαγετε

και αναβαινετε παντες ανδρες πολεµισται

10. συγκοψατε τα αροτρα υµων εις ϱοµφαιας

και τα δρεπανα υµων εις σειροµαστας ο αδυνα-

τος λεγετω οτι ισςυω εγω

11. συναχροιζεσχε και εισπορευεσχε παντα

τα εχνη κυκλοχεν και συναςχητε εκει ο πραυς

εστω µαςητης

12. εξεγειρεσχωσαν και αναβαινετωσαν παν-

τα τα εχνη εις την κοιλαδα ιωσαφατ διοτι εκει

καχιω του διακριναι παντα τα εχνη κυκλοχεν

13. εξαποστειλατε δρεπανα οτι παρεστηκεν

τρυγητος εισπορευεσχε πατειτε διοτι πληρης η

ληνος υπερεκςειται τα υποληνια οτι πεπληχυν-

ται τα κακα αυτων

14. ηςοι εξηςησαν εν τη κοιλαδι της δικης οτι

εγγυς ηµερα κυριου εν τη κοιλαδι της δικης

15. ο ηλιος και η σεληνη συσκοτασουσιν και

οι αστερες δυσουσιν ϕεγγος αυτων

16. ο δε κυριος εκ σιων ανακεκραξεται και

εξ ιερουσαληµ δωσει ϕωνην αυτου και σεισχη-

σεται ο ουρανος και η γη ο δε κυριος ϕεισεται

του λαου αυτου και ενισςυσει κυριος τους υιους

ισραηλ

17. και επιγνωσεσχε διοτι εγω κυριος ο χεος

υµων ο κατασκηνων εν σιων εν ορει αγιω µου

και εσται ιερουσαληµ πολις αγια και αλλογε-

νεις ου διελευσονται δι αυτης ουκετι

18. και εσται εν τη ηµερα εκεινη αποσταλαξει

τα ορη γλυκασµον και οι ϐουνοι ϱυησονται γα-

λα και πασαι αι αφεσεις ιουδα ϱυησονται υδατα

και πηγη εξ οικου κυριου εξελευσεται και ποτιει

τον ςειµαρρουν των σςοινων

19. αιγυπτος εις αφανισµον εσται και η ιδο-

υµαια εις πεδιον αφανισµου εσται εξ αδικιων

υιων ιουδα ανχ ων εξεςεαν αιµα δικαιον εν τη

γη αυτων

20. η δε ιουδαια εις τον αιωνα κατοικηχησεται

και ιερουσαληµ εις γενεας γενεων

21. και εκδικησω το αιµα αυτων και ου µη

αχωωσω και κυριος κατασκηνωσει εν σιων
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-am1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 λογοι αµως οι εγενοντο εν νακκαριµ εκ

χεκουε ους ειδεν υπερ ιερουσαληµ εν ηµεραις

οζιου ϐασιλεως ιουδα και εν ηµεραις ιεροβοαµ

του ιωας ϐασιλεως ισραηλ προ δυο ετων του

σεισµου

2. και ειπεν κυριος εκ σιων εφχεγξατο και εξ

ιερουσαληµ εδωκεν ϕωνην αυτου και επενχη-

σαν αι νοµαι των ποιµενων και εξηρανχη η κο-

ϱυφη του καρµηλου

3. και ειπεν κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

δαµασκου και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστρα-

ϕησοµαι αυτον ανχ ων επριζον πριοσιν σιδηροις

τας εν γαστρι εςουσας των εν γαλααδ

4. και εξαποστελω πυρ εις τον οικον αζαηλ

και καταφαγεται χεµελια υιου αδερ

5. και συντριψω µοςλους δαµασκου και εξο-

λεχρευσω κατοικουντας εκ πεδιου ων και κατα-

κοψω ϕυλην εξ ανδρων ςαρραν και αιςµαλω-

τευχησεται λαος συριας επικλητος λεγει κυριος

6. ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

γαζης και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφη-

σοµαι αυτους ενεκεν του αιςµαλωτευσαι αυτους

αιςµαλωσιαν του σαλωµων του συγκλεισαι εις

την ιδουµαιαν

7. και εξαποστελω πυρ επι τα τειςη γαζης και

καταφαγεται χεµελια αυτης

8. και εξολεχρευσω κατοικουντας εξ αζωτου

και εξαρχησεται ϕυλη εξ ασκαλωνος και επαξω

την ςειρα µου επι ακκαρων και απολουνται οι

καταλοιποι των αλλοφυλων λεγει κυριος

9. ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

τυρου και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφη-

σοµαι αυτην ανχ ων συνεκλεισαν αιςµαλωσιαν

του σαλωµων εις την ιδουµαιαν και ουκ εµνη-

σχησαν διαχηκης αδελφων

10. και εξαποστελω πυρ επι τα τειςη τυρου και

καταφαγεται χεµελια αυτης

11. ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

της ιδουµαιας και επι ταις τεσσαρσιν ουκ απο-

στραφησοµαι αυτους ενεκα του διωξαι αυτους

εν ϱοµφαια τον αδελφον αυτου και ελυµηνατο

µητραν επι γης και ηρπασεν εις µαρτυριον ϕρι-

κην αυτου και το ορµηµα αυτου εφυλαξεν εις

νεικος

12. και εξαποστελω πυρ εις χαιµαν και κατα-

ϕαγεται χεµελια τειςεων αυτης

13. ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

υιων αµµων και επι ταις τεσσαρσιν ουκ απο-

στραφησοµαι αυτον ανχ ων ανεσςιζον τας εν

γαστρι εςουσας των γαλααδιτων οπως εµπλα-

τυνωσιν τα ορια αυτων

14. και αναψω πυρ επι τα τειςη ϱαββα και

καταφαγεται χεµελια αυτης µετα κραυγης εν

ηµερα πολεµου και σεισχησεται εν ηµερα συν-

τελειας αυτης

15. και πορευσονται οι ϐασιλεις αυτης εν αις-

µαλωσια οι ιερεις αυτων και οι αρςοντες αυτων

επι το αυτο λεγει κυριος

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-am2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

µωαβ και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφη-

σοµαι αυτον ανχ ων κατεκαυσαν τα οστα ϐασι-

λεως της ιδουµαιας εις κονιαν

2. και εξαποστελω πυρ επι µωαβ και καταφα-

γεται χεµελια των πολεων αυτης και αποχανε-

ιται εν αδυναµια µωαβ µετα κραυγης και µετα

ϕωνης σαλπιγγος

3. και εξολεχρευσω κριτην εξ αυτης και παν-

τας τους αρςοντας αυτης αποκτενω µετ αυτου

λεγει κυριος

4. ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

υιων ιουδα και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστρα-

ϕησοµαι αυτον ενεκα του απωσασχαι αυτους

τον νοµον κυριου και τα προσταγµατα αυτου

ουκ εφυλαξαντο και επλανησεν αυτους τα µα-

ταια αυτων α εποιησαν οις εξηκολουχησαν οι

πατερες αυτων οπισω αυτων

5. και εξαποστελω πυρ επι ιουδαν και κατα-

ϕαγεται χεµελια ιερουσαληµ

6. ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις

ισραηλ και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφη-

σοµαι αυτον ανχ ων απεδοντο αργυριου δικαιον

και πενητα ενεκεν υποδηµατων
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7. τα πατουντα επι τον ςουν της γης και εκον-

δυλιζον εις κεφαλας πτωςων και οδον ταπεινων

εξεκλιναν και υιος και πατηρ αυτου εισεπορευ-

οντο προς την αυτην παιδισκην οπως ϐεβηλω-

σωσιν το ονοµα του χεου αυτων

8. και τα ιµατια αυτων δεσµευοντες σςοινιοις

παραπετασµατα εποιουν εςοµενα του χυσιαστη-

ϱιου και οινον εκ συκοφαντιων επινον εν τω

οικω του χεου αυτων

9. εγω δε εξηρα τον αµορραιον εκ προσωπου

αυτων ου ην καχως υψος κεδρου το υψος αυτου

και ισςυρος ην ως δρυς και εξηρα τον καρπον

αυτου επανωχεν και τας ϱιζας αυτου υποκα-

τωχεν

10. και εγω ανηγαγον υµας εκ γης αιγυπτου

και περιηγαγον υµας εν τη ερηµω τεσσαρα-

κοντα ετη του κατακληρονοµησαι την γην των

αµορραιων

11. και ελαβον εκ των υιων υµων εις προφη-

τας και εκ των νεανισκων υµων εις αγιασµον

µη ουκ εστιν ταυτα υιοι ισραηλ λεγει κυριος

12. και εποτιζετε τους ηγιασµενους οινον και

τοις προφηταις ενετελλεσχε λεγοντες ου µη

προφητευσητε

13. δια τουτο ιδου εγω κυλιω υποκατω υµων

ον τροπον κυλιεται η αµαξα η γεµουσα κα-

λαµης

14. και απολειται ϕυγη εκ δροµεως και ο κρα-

ταιος ου µη κρατηση της ισςυος αυτου και ο

µαςητης ου µη σωση την ψυςην αυτου

15. και ο τοξοτης ου µη υποστη και ο οξυς τοις

ποσιν αυτου ου µη διασωχη ουδε ο ιππευς ου

µη σωση την ψυςην αυτου

16. και ευρησει την καρδιαν αυτου εν δυνα-

στειαις ο γυµνος διωξεται εν εκεινη τη ηµερα

λεγει κυριος

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-am3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ακουσατε τον λογον τουτον ον ελαλησεν

κυριος εφ υµας οικος ισραηλ και κατα πασης

ϕυλης ης ανηγαγον εκ γης αιγυπτου λεγων

2. πλην υµας εγνων εκ πασων ϕυλων της γης

δια τουτο εκδικησω εφ υµας πασας τας αµαρ-

τιας υµων

3. ει πορευσονται δυο επι το αυτο καχολου

εαν µη γνωρισωσιν εαυτους

4. ει ερευξεται λεων εκ του δρυµου αυτου χη-

ϱαν ουκ εςων ει δωσει σκυµνος ϕωνην αυτου εκ

της µανδρας αυτου καχολου εαν µη αρπαση τι

5. ει πεσειται ορνεον επι την γην ανευ ιξευ-

του ει σςασχησεται παγις επι της γης ανευ του

συλλαβειν τι

6. ει ϕωνησει σαλπιγξ εν πολει και λαος ου

πτοηχησεται ει εσται κακια εν πολει ην κυριος

ουκ εποιησεν

7. διοτι ου µη ποιηση κυριος ο χεος πραγµα

εαν µη αποκαλυψη παιδειαν αυτου προς τους

δουλους αυτου τους προφητας

8. λεων ερευξεται και τις ου ϕοβηχησεται κυ-

ϱιος ο χεος ελαλησεν και τις ου προφητευσει

9. απαγγειλατε ςωραις εν ασσυριοις και επι

τας ςωρας της αιγυπτου και ειπατε συναςχητε

επι το ορος σαµαρειας και ιδετε χαυµαστα πολ-

λα εν µεσω αυτης και την καταδυναστειαν την

εν αυτη

10. και ουκ εγνω α εσται εναντιον αυτης λεγει

κυριος οι χησαυριζοντες αδικιαν και ταλαιπω-

ϱιαν εν ταις ςωραις αυτων

11. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο χεος τυρος

κυκλοχεν η γη σου ερηµωχησεται και καταξει

εκ σου ισςυν σου και διαρπαγησονται αι ςωραι

σου

12. ταδε λεγει κυριος ον τροπον οταν εκσπαση

ο ποιµην εκ στοµατος του λεοντος δυο σκελη

η λοβον ωτιου ουτως εκσπασχησονται οι υιοι

ισραηλ οι κατοικουντες εν σαµαρεια κατεναντι

ϕυλης και εν δαµασκω ιερεις

13. ακουσατε και επιµαρτυρασχε τω οικω ια-

κωβ λεγει κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ

14. διοτι εν τη ηµερα οταν εκδικω ασεβειας

του ισραηλ επ αυτον και εκδικησω επι τα χυσια-

στηρια ϐαιχηλ και κατασκαφησεται τα κερατα

του χυσιαστηριου και πεσουνται επι την γην

15. συγςεω και παταξω τον οικον τον περιπ-

τερον επι τον οικον τον χερινον και απολουν-

ται οικοι ελεφαντινοι και προστεχησονται οικοι

ετεροι πολλοι λεγει κυριος
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Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-am4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 ακουσατε τον λογον τουτον δαµαλεις της

ϐασανιτιδος αι εν τω ορει της σαµαρειας αι

καταδυναστευουσαι πτωςους και καταπατουσαι

πενητας αι λεγουσαι τοις κυριοις αυτων επιδοτε

ηµιν οπως πιωµεν

2. οµνυει κυριος κατα των αγιων αυτου διοτι

ιδου ηµεραι ερςονται εφ υµας και ληµψονται

υµας εν οπλοις και τους µεχ υµων εις λεβητας

υποκαιοµενους εµβαλουσιν εµπυροι λοιµοι

3. και εξενεςχησεσχε γυµναι κατεναντι αλ-

ληλων και απορριφησεσχε εις το ορος το ϱεµ-

µαν λεγει κυριος ο χεος

4. εισηλχατε εις ϐαιχηλ και ηνοµησατε και εις

γαλγαλα επληχυνατε του ασεβησαι και ηνεγ-

κατε εις το πρωι χυσιας υµων εις την τριηµεριαν

τα επιδεκατα υµων

5. και ανεγνωσαν εξω νοµον και επεκαλεσαν-

το οµολογιας απαγγειλατε οτι ταυτα ηγαπησαν

οι υιοι ισραηλ λεγει κυριος ο χεος

6. και εγω δωσω υµιν γοµφιασµον οδοντων εν

πασαις ταις πολεσιν υµων και ενδειαν αρτων

εν πασι τοις τοποις υµων και ουκ επεστρεψατε

προς µε λεγει κυριος

7. και εγω ανεσςον εξ υµων τον υετον προ

τριων µηνων του τρυγητου και ϐρεξω επι πο-

λιν µιαν επι δε πολιν µιαν ου ϐρεξω µερις µια

ϐραςησεται και µερις εφ ην ου ϐρεξω επ αυτην

ξηρανχησεται

8. και συναχροισχησονται δυο και τρεις πο-

λεις εις πολιν µιαν του πιειν υδωρ και ου µη

εµπλησχωσιν και ουκ επεστρεψατε προς µε λε-

γει κυριος

9. επαταξα υµας εν πυρωσει και εν ικτερω

επληχυνατε κηπους υµων αµπελωνας υµων

και συκωνας υµων και ελαιωνας υµων κατε-

ϕαγεν η καµπη και ουδ ως επεστρεψατε προς

µε λεγει κυριος

10. εξαπεστειλα εις υµας χανατον εν οδω

αιγυπτου και απεκτεινα εν ϱοµφαια τους νεανι-

σκους υµων µετα αιςµαλωσιας ιππων σου και

ανηγαγον εν πυρι τας παρεµβολας υµων εν τη

οργη µου και ουδ ως επεστρεψατε προς µε λεγει

κυριος

11. κατεστρεψα υµας καχως κατεστρεψεν ο

χεος σοδοµα και γοµορρα και εγενεσχε ως δα-

λος εξεσπασµενος εκ πυρος και ουδ ως επε-

στρεψατε προς µε λεγει κυριος

12. δια τουτο ουτως ποιησω σοι ισραηλ πλην

οτι ουτως ποιησω σοι ετοιµαζου του επικαλε-

ισχαι τον χεον σου ισραηλ

13. διοτι ιδου εγω στερεων ϐροντην και κτι-

Ϲων πνευµα και απαγγελλων εις ανχρωπους

τον ςριστον αυτου ποιων ορχρον και οµιςλην

και επιβαινων επι τα υψη της γης κυριος ο χεος

ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-am5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 ακουσατε τον λογον κυριου τουτον ον εγω

λαµβανω εφ υµας χρηνον οικος ισραηλ

2. επεσεν ουκετι µη προσχη του αναστηναι πα-

ϱχενος του ισραηλ εσφαλεν επι της γης αυτης

ουκ εστιν ο αναστησων αυτην

3. διοτι ταδε λεγει κυριος κυριος η πολις εξ

ης εξεπορευοντο ςιλιοι υπολειφχησονται εκα-

τον και εξ ης εξεπορευοντο εκατον υπολειφχη-

σονται δεκα τω οικω ισραηλ

4. διοτι ταδε λεγει κυριος προς τον οικον

ισραηλ εκζητησατε µε και Ϲησεσχε

5. και µη εκζητειτε ϐαιχηλ και εις γαλγαλα

µη εισπορευεσχε και επι το ϕρεαρ του ορκου

µη διαβαινετε οτι γαλγαλα αιςµαλωτευοµενη

αιςµαλωτευχησεται και ϐαιχηλ εσται ως ους

υπαρςουσα

6. εκζητησατε τον κυριον και Ϲησατε οπως µη

αναλαµψη ως πυρ ο οικος ιωσηφ και καταφα-

γεται αυτον και ουκ εσται ο σβεσων τω οικω

ισραηλ

7. κυριος ο ποιων εις υψος κριµα και δικαιο-

συνην εις γην εχηκεν

8. ποιων παντα και µετασκευαζων και εκτρε-

πων εις το πρωι σκιαν χανατου και ηµεραν εις

νυκτα συσκοταζων ο προσκαλουµενος το υδωρ

της χαλασσης και εκςεων αυτο επι προσωπου

της γης κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ ονοµα

αυτω

9. ο διαιρων συντριµµον επ ισςυν και ταλα-

ιπωριαν επι οςυρωµα επαγων
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10. εµισησαν εν πυλαις ελεγςοντα και λογον

οσιον εβδελυξαντο

11. δια τουτο ανχ ων κατεκονδυλιζετε πτωςο-

υς και δωρα εκλεκτα εδεξασχε παρ αυτων οικο-

υς ξυστους ωκοδοµησατε και ου µη κατοικησητε

εν αυτοις αµπελωνας επιχυµητους εφυτευσατε

και ου µη πιητε τον οινον εξ αυτων

12. οτι εγνων πολλας ασεβειας υµων και ισςυ-

ϱαι αι αµαρτιαι υµων καταπατουντες δικαιον

λαµβανοντες αλλαγµατα και πενητας εν πυ-

λαις εκκλινοντες

13. δια τουτο ο συνιων εν τω καιρω εκεινω

σιωπησεται οτι καιρος πονηρος εστιν

14. εκζητησατε το καλον και µη το πονηρον

οπως Ϲησητε και εσται ουτως µεχ υµων κυριος

ο χεος ο παντοκρατωρ ον τροπον ειπατε

15. µεµισηκαµεν τα πονηρα και ηγαπηκαµεν

τα καλα και αποκαταστησατε εν πυλαις κρι-

µα οπως ελεηση κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ

τους περιλοιπους του ιωσηφ

16. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο χεος ο παν-

τοκρατωρ εν πασαις πλατειαις κοπετος και εν

πασαις οδοις ϱηχησεται ουαι ουαι κληχησεται

γεωργος εις πενχος και κοπετον και εις ειδοτας

χρηνον

17. και εν πασαις οδοις κοπετος διοτι διελευ-

σοµαι δια µεσου σου ειπεν κυριος

18. ουαι οι επιχυµουντες την ηµεραν κυριου

ινα τι αυτη υµιν η ηµερα του κυριου και αυτη

εστιν σκοτος και ου ϕως

19. ον τροπον οταν ϕυγη ανχρωπος εκ προσω-

που του λεοντος και εµπεση αυτω η αρκος και

εισπηδηση εις τον οικον αυτου και απερεισηται

τας ςειρας αυτου επι τον τοιςον και δακη αυτον

ο οφις

20. ουςι σκοτος η ηµερα του κυριου και ου

ϕως και γνοφος ουκ εςων ϕεγγος αυτη

21. µεµισηκα απωσµαι εορτας υµων και ου µη

οσφρανχω εν ταις πανηγυρεσιν υµων

22. διοτι και εαν ενεγκητε µοι ολοκαυτωµα-

τα και χυσιας υµων ου προσδεξοµαι αυτα και

σωτηριου επιφανειας υµων ουκ επιβλεψοµαι

23. µεταστησον απ εµου ηςον ωδων σου και

ψαλµον οργανων σου ουκ ακουσοµαι

24. και κυλισχησεται ως υδωρ κριµα και δι-

καιοσυνη ως ςειµαρρους αβατος

25. µη σφαγια και χυσιας προσηνεγκατε µοι

εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη οικος ισραηλ

26. και ανελαβετε την σκηνην του µολος και

το αστρον του χεου υµων ϱαιφαν τους τυπους

αυτων ους εποιησατε εαυτοις

27. και µετοικιω υµας επεκεινα δαµασκου λε-

γει κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-am6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 ουαι τοις εξουχενουσιν σιων και τοις πεπο-

ιχοσιν επι το ορος σαµαρειας απετρυγησαν αρ-

ςας εχνων και εισηλχον αυτοι οικος του ισραηλ

2. διαβητε παντες και ιδετε και διελχατε εκε-

ιχεν εις εµαχ ϱαββα και καταβητε εκειχεν εις

γεχ αλλοφυλων τας κρατιστας εκ πασων των

ϐασιλειων τουτων ει πλεονα τα ορια αυτων εσ-

τιν των υµετερων οριων

3. οι ερςοµενοι εις ηµεραν κακην οι εγγιζοντες

και εφαπτοµενοι σαββατων ψευδων

4. οι καχευδοντες επι κλινων ελεφαντινων

και κατασπαταλωντες επι ταις στρωµναις αυ-

των και εσχοντες εριφους εκ ποιµνιων και µο-

σςαρια εκ µεσου ϐουκολιων γαλαχηνα

5. οι επικροτουντες προς την ϕωνην των ορ-

γανων ως εστωτα ελογισαντο και ους ως ϕευ-

γοντα

6. οι πινοντες τον διυλισµενον οινον και τα

πρωτα µυρα ςριοµενοι και ουκ επασςον ουδεν

επι τη συντριβη ιωσηφ

7. δια τουτο νυν αιςµαλωτοι εσονται απ αρςης

δυναστων και εξαρχησεται ςρεµετισµος ιππων

εξ εφραιµ

8. οτι ωµοσεν κυριος καχ εαυτου διοτι ϐδε-

λυσσοµαι εγω πασαν την υβριν ιακωβ και τας

ςωρας αυτου µεµισηκα και εξαρω πολιν συν

πασιν τοις κατοικουσιν αυτην

9. και εσται εαν υπολειφχωσιν δεκα ανδρες

εν οικια µια και αποχανουνται και υπολειφχη-

σονται οι καταλοιποι

10. και ληµψονται οι οικειοι αυτων και πα-

ϱαβιωνται του εξενεγκαι τα οστα αυτων εκ του

οικου και ερει τοις προεστηκοσι της οικιας ει ετι

υπαρςει παρα σοι και ερει ουκετι και ερει σιγα

ενεκα του µη ονοµασαι το ονοµα κυριου
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11. διοτι ιδου κυριος εντελλεται και παταξει

τον οικον τον µεγαν χλασµασιν και τον οικον

τον µικρον ϱαγµασιν

12. ει διωξονται εν πετραις ιπποι ει παρασιω-

πησονται εν χηλειαις οτι υµεις εξεστρεψατε εις

χυµον κριµα και καρπον δικαιοσυνης εις πι-

κριαν

13. οι ευφραινοµενοι επ ουδενι λογω οι λε-

γοντες ουκ εν τη ισςυι ηµων εσςοµεν κερατα

14. διοτι ιδου εγω επεγειρω εφ υµας οικος

του ισραηλ εχνος και εκχλιψουσιν υµας του

µη εισελχειν εις εµαχ και εως του ςειµαρρου

των δυσµων

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-am7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου επιγονη

ακριδων ερςοµενη εωχινη και ιδου ϐρουςος εις

γωγ ο ϐασιλευς

2. και εσται εαν συντελεση του καταφαγειν

τον ςορτον της γης και ειπα κυριε κυριε ιλεως

γενου τις αναστησει τον ιακωβ οτι ολιγοστος εσ-

τιν

3. µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ουκ

εσται λεγει κυριος

4. ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου εκαλε-

σεν την δικην εν πυρι κυριος και κατεφαγε την

αβυσσον την πολλην και κατεφαγεν την µεριδα

5. και ειπα κυριε κυριε κοπασον δη τις ανα-

στησει τον ιακωβ οτι ολιγοστος εστιν

6. µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ου µη

γενηται λεγει κυριος

7. ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου ανηρ εσ-

τηκως επι τειςους αδαµαντινου και εν τη ςειρι

αυτου αδαµας

8. και ειπεν κυριος προς µε τι συ ορας αµως

και ειπα αδαµαντα και ειπεν κυριος προς µε

ιδου εγω εντασσω αδαµαντα εν µεσω λαου µου

ισραηλ ουκετι µη προσχω του παρελχειν αυτον

9. και αφανισχησονται ϐωµοι του γελωτος και

αι τελεται του ισραηλ εξερηµωχησονται και

αναστησοµαι επι τον οικον ιεροβοαµ εν ϱοµ-

ϕαια

10. και εξαπεστειλεν αµασιας ο ιερευς ϐα-

ιχηλ προς ιεροβοαµ ϐασιλεα ισραηλ λεγων συ-

στροφας ποιειται κατα σου αµως εν µεσω οικου

ισραηλ ου µη δυνηται η γη υπενεγκειν απαντας

τους λογους αυτου

11. διοτι ταδε λεγει αµως εν ϱοµφαια τελευ-

τησει ιεροβοαµ ο δε ισραηλ αιςµαλωτος αςχη-

σεται απο της γης αυτου

12. και ειπεν αµασιας προς αµως ο ορων ϐα-

διζε εκςωρησον εις γην ιουδα και εκει καταβιου

και εκει προφητευσεις

13. εις δε ϐαιχηλ ουκετι µη προσχης του προ-

ϕητευσαι οτι αγιασµα ϐασιλεως εστιν και οικος

ϐασιλειας εστιν

14. και απεκριχη αµως και ειπεν προς αµα-

σιαν ουκ ηµην προφητης εγω ουδε υιος προφη-

του αλλ η αιπολος ηµην και κνιζων συκαµινα

15. και ανελαβεν µε κυριος εκ των προβατων

και ειπεν κυριος προς µε ϐαδιζε προφητευσον

επι τον λαον µου ισραηλ

16. και νυν ακουε λογον κυριου συ λεγεις µη

προφητευε επι τον ισραηλ και ου µη οςλαγω-

γησης επι τον οικον ιακωβ

17. δια τουτο ταδε λεγει κυριος η γυνη σου

εν τη πολει πορνευσει και οι υιοι σου και αι

χυγατερες σου εν ϱοµφαια πεσουνται και η γη

σου εν σςοινιω καταµετρηχησεται και συ εν γη

ακαχαρτω τελευτησεις ο δε ισραηλ αιςµαλωτος

αςχησεται απο της γης αυτου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-am8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου αγγος

ιξευτου

2. και ειπεν τι συ ϐλεπεις αµως και ειπα αγγος

ιξευτου και ειπεν κυριος προς µε ηκει το περας

επι τον λαον µου ισραηλ ουκετι µη προσχω του

παρελχειν αυτον

3. και ολολυξει τα ϕατνωµατα του ναου εν

εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος πολυς ο πεπτω-

κως εν παντι τοπω επιρριψω σιωπην

4. ακουσατε δη ταυτα οι εκτριβοντες εις το

πρωι πενητα και καταδυναστευοντες πτωςους

απο της γης

5. οι λεγοντες ποτε διελευσεται ο µην και εµ-

πολησοµεν και τα σαββατα και ανοιξοµεν χη-

σαυρους του ποιησαι µικρον µετρον και του µε-

γαλυναι σταχµια και ποιησαι Ϲυγον αδικον
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6. του κτασχαι εν αργυριω πτωςους και ταπε-

ινον αντι υποδηµατων και απο παντος γενηµα-

τος εµπορευσοµεχα

7. οµνυει κυριος καχ υπερηφανιας ιακωβ ει

επιλησχησεται εις νεικος παντα τα εργα υµων

8. και επι τουτοις ου ταραςχησεται η γη και

πενχησει πας ο κατοικων εν αυτη και αναβησε-

ται ως ποταµος συντελεια και καταβησεται ως

ποταµος αιγυπτου

9. και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

ο χεος και δυσεται ο ηλιος µεσηµβριας και συ-

σκοτασει επι της γης εν ηµερα το ϕως

10. και µεταστρεψω τας εορτας υµων εις πε-

νχος και πασας τας ωδας υµων εις χρηνον και

αναβιβω επι πασαν οσφυν σακκον και επι πα-

σαν κεφαλην ϕαλακρωµα και χησοµαι αυτον

ως πενχος αγαπητου και τους µετ αυτου ως ηµε-

ϱαν οδυνης

11. ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος και εξα-

ποστελω λιµον επι την γην ου λιµον αρτου ουδε

διψαν υδατος αλλα λιµον του ακουσαι λογον

κυριου

12. και σαλευχησονται υδατα εως χαλασσης

και απο ϐορρα εως ανατολων περιδραµουνται

Ϲητουντες τον λογον κυριου και ου µη ευρωσιν

13. εν τη ηµερα εκεινη εκλειψουσιν αι παρχε-

νοι αι καλαι και οι νεανισκοι εν διψει

14. οι οµνυοντες κατα του ιλασµου σαµαρε-

ιας και οι λεγοντες Ϲη ο χεος σου δαν και Ϲη

ο χεος σου ϐηρσαβεε και πεσουνται και ου µη

αναστωσιν ετι

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-am9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 ειδον τον κυριον εφεστωτα επι του χυσια-

στηριου και ειπεν παταξον επι το ιλαστηριον

και σεισχησεται τα προπυλα και διακοψον εις

κεφαλας παντων και τους καταλοιπους αυτων

εν ϱοµφαια αποκτενω ου µη διαφυγη εξ αυτων

ϕευγων και ου µη διασωχη εξ αυτων ανασωζο-

µενος

2. εαν κατορυγωσιν εις αδου εκειχεν η ςειρ

µου ανασπασει αυτους και εαν αναβωσιν εις

τον ουρανον εκειχεν καταξω αυτους

3. εαν εγκρυβωσιν εις την κορυφην του

καρµηλου εκειχεν εξερευνησω και ληµψοµαι

αυτους και εαν καταδυσωσιν εξ οφχαλµων µου

εις τα ϐαχη της χαλασσης εκει εντελουµαι τω

δρακοντι και δηξεται αυτους

4. και εαν πορευχωσιν εν αιςµαλωσια προ

προσωπου των εςχρων αυτων εκει εντελουµαι

τη ϱοµφαια και αποκτενει αυτους και στηριω

τους οφχαλµους µου επ αυτους εις κακα και

ουκ εις αγαχα

5. και κυριος κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ

ο εφαπτοµενος της γης και σαλευων αυτην και

πενχησουσιν παντες οι κατοικουντες αυτην και

αναβησεται ως ποταµος συντελεια αυτης και

καταβησεται ως ποταµος αιγυπτου

6. ο οικοδοµων εις τον ουρανον αναβασιν αυ-

του και την επαγγελιαν αυτου επι της γης χεµε-

λιων ο προσκαλουµενος το υδωρ της χαλασσης

και εκςεων αυτο επι προσωπον της γης κυριος

ο χεος ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

7. ους ως υιοι αιχιοπων υµεις εστε εµοι υιοι

ισραηλ λεγει κυριος ου τον ισραηλ ανηγαγον

εκ γης αιγυπτου και τους αλλοφυλους εκ καπ-

παδοκιας και τους συρους εκ ϐοχρου

8. ιδου οι οφχαλµοι κυριου του χεου επι την

ϐασιλειαν των αµαρτωλων και εξαρω αυτην

απο προσωπου της γης πλην οτι ουκ εις τελος

εξαρω τον οικον ιακωβ λεγει κυριος

9. διοτι ιδου εγω εντελλοµαι και λικµιω εν πα-

σι τοις εχνεσιν τον οικον του ισραηλ ον τροπον

λικµαται εν τω λικµω και ου µη πεση συντριµµα

επι την γην

10. εν ϱοµφαια τελευτησουσι παντες αµαρτω-

λοι λαου µου οι λεγοντες ου µη εγγιση ουδ ου

µη γενηται εφ ηµας τα κακα

11. εν τη ηµερα εκεινη αναστησω την σκηνην

δαυιδ την πεπτωκυιαν και ανοικοδοµησω τα

πεπτωκοτα αυτης και τα κατεσκαµµενα αυτης

αναστησω και ανοικοδοµησω αυτην καχως αι

ηµεραι του αιωνος

12. οπως εκζητησωσιν οι καταλοιποι των

ανχρωπων και παντα τα εχνη εφ ους επικε-

κληται το ονοµα µου επ αυτους λεγει κυριος ο

χεος ο ποιων ταυτα

13. ιδου ηµεραι ερςονται λεγει κυριος και κα-

ταληµψεται ο αλοητος τον τρυγητον και περκα-

σει η σταφυλη εν τω σπορω και αποσταλαξει τα

ορη γλυκασµον και παντες οι ϐουνοι συµφυτοι

εσονται
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14. και επιστρεψω την αιςµαλωσιαν λαου µου

ισραηλ και οικοδοµησουσιν πολεις τας ηφανι-

σµενας και κατοικησουσιν και καταφυτευσο-

υσιν αµπελωνας και πιονται τον οινον αυτων

και ϕυτευσουσιν κηπους και ϕαγονται τον καρ-

πον αυτων

15. και καταφυτευσω αυτους επι της γης αυ-

των και ου µη εκσπασχωσιν ουκετι απο της γης

αυτων ης εδωκα αυτοις λεγει κυριος ο χεος ο

παντοκρατωρ
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Księga Abdiasza L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ab1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ορασις αβδιου ταδε λεγει κυριος ο χεος

τη ιδουµαια ακοην ηκουσα παρα κυριου και

περιοςην εις τα εχνη εξαπεστειλεν αναστητε και

εξαναστωµεν επ αυτην εις πολεµον

2. ιδου ολιγοστον δεδωκα σε εν τοις εχνεσιν

ητιµωµενος συ ει σφοδρα

3. υπερηφανια της καρδιας σου επηρεν σε κα-

τασκηνουντα εν ταις οπαις των πετρων υψων

κατοικιαν αυτου λεγων εν καρδια αυτου τις µε

καταξει επι την γην

4. εαν µετεωρισχης ως αετος και εαν ανα µε-

σον των αστρων χης νοσσιαν σου εκειχεν κα-

ταξω σε λεγει κυριος

5. ει κλεπται εισηλχον προς σε η λησται νυκ-

τος που αν απερριφης ουκ αν εκλεψαν τα ικα-

να εαυτοις και ει τρυγηται εισηλχον προς σε

ουκ αν υπελιποντο επιφυλλιδα

6. πως εξηρευνηχη ησαυ και κατεληµφχη αυ-

του τα κεκρυµµενα

7. εως των οριων σου εξαπεστειλαν σε παν-

τες οι ανδρες της διαχηκης σου αντεστησαν

σοι ηδυνασχησαν προς σε ανδρες ειρηνικοι σου

εχηκαν ενεδρα υποκατω σου ουκ εστιν συνεσις

αυτοις

8. εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος απολω

σοφους εκ της ιδουµαιας και συνεσιν εξ ορους

ησαυ

9. και πτοηχησονται οι µαςηται σου οι εκ χα-

ιµαν οπως εξαρχη ανχρωπος εξ ορους ησαυ

10. δια την σφαγην και την ασεβειαν την

εις τον αδελφον σου ιακωβ και καλυψει σε

αισςυνη και εξαρχηση εις τον αιωνα

11. αφ ης ηµερας αντεστης εξ εναντιας εν ηµε-

ϱα αιςµαλωτευοντων αλλογενων δυναµιν αυ-

του και αλλοτριοι εισηλχον εις πυλας αυτου

και επι ιερουσαληµ εβαλον κληρους και συ ης

ως εις εξ αυτων

12. και µη επιδης ηµεραν αδελφου σου εν

ηµερα αλλοτριων και µη επιςαρης επι τους υιο-

υς ιουδα εν ηµερα απωλειας αυτων και µη µε-

γαλορρηµονησης εν ηµερα χλιψεως

13. µηδε εισελχης εις πυλας λαων εν ηµερα

πονων αυτων µηδε επιδης και συ την συναγω-

γην αυτων εν ηµερα ολεχρου αυτων µηδε συνε-

πιχη επι την δυναµιν αυτων εν ηµερα απωλειας

αυτων

14. µηδε επιστης επι τας διεκβολας αυτων του

εξολεχρευσαι τους ανασωζοµενους αυτων µηδε

συγκλεισης τους ϕευγοντας εξ αυτων εν ηµερα

χλιψεως

15. διοτι εγγυς ηµερα κυριου επι παντα τα

εχνη ον τροπον εποιησας ουτως εσται σοι το αν-

ταποδοµα σου ανταποδοχησεται εις κεφαλην

σου

16. διοτι ον τροπον επιες επι το ορος το αγιον

µου πιονται παντα τα εχνη οινον πιονται και κα-

ταβησονται και εσονται καχως ους υπαρςοντες

17. εν δε τω ορει σιων εσται η σωτηρια και

εσται αγιον και κατακληρονοµησουσιν ο οικος

ιακωβ τους κατακληρονοµησαντας αυτους

18. και εσται ο οικος ιακωβ πυρ ο δε οικος

ιωσηφ ϕλοξ ο δε οικος ησαυ εις καλαµην και

εκκαυχησονται εις αυτους και καταφαγονται

αυτους και ουκ εσται πυροφορος εν τω οικω

ησαυ διοτι κυριος ελαλησεν

19. και κατακληρονοµησουσιν οι εν ναγεβ το

ορος το ησαυ και οι εν τη σεφηλα τους αλλοφυ-

λους και κατακληρονοµησουσιν το ορος εφρα-

ιµ και το πεδιον σαµαρειας και ϐενιαµιν και την

γαλααδιτιν

20. και της µετοικεσιας η αρςη αυτη τοις υιοις

ισραηλ γη των ςαναναιων εως σαρεπτων και η

µετοικεσια ιερουσαληµ εως εφραχα και κλη-

ϱονοµησουσιν τας πολεις του ναγεβ

21. και αναβησονται ανδρες σεσωσµενοι εξ

ορους σιων του εκδικησαι το ορος ησαυ και εσ-

ται τω κυριω η ϐασιλεια
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-jon1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εγενετο λογος κυριου προς ιωναν τον

του αµαχι λεγων

2. αναστηχι και πορευχητι εις νινευη την πο-

λιν την µεγαλην και κηρυξον εν αυτη οτι ανεβη

η κραυγη της κακιας αυτης προς µε

3. και ανεστη ιωνας του ϕυγειν εις χαρσις εκ

προσωπου κυριου και κατεβη εις ιοππην και

ευρεν πλοιον ϐαδιζον εις χαρσις και εδωκεν το

ναυλον αυτου και ενεβη εις αυτο του πλευσαι

µετ αυτων εις χαρσις εκ προσωπου κυριου

4. και κυριος εξηγειρεν πνευµα εις την χαλασ-

σαν και εγενετο κλυδων µεγας εν τη χαλασση

και το πλοιον εκινδυνευεν συντριβηναι

5. και εφοβηχησαν οι ναυτικοι και ανεβοων

εκαστος προς τον χεον αυτων και εκβολην επο-

ιησαντο των σκευων των εν τω πλοιω εις την

χαλασσαν του κουφισχηναι απ αυτων ιωνας δε

κατεβη εις την κοιλην του πλοιου και εκαχευ-

δεν και ερρεγςεν

6. και προσηλχεν προς αυτον ο πρωρευς και

ειπεν αυτω τι συ ϱεγςεις αναστα και επικαλου

τον χεον σου οπως διασωση ο χεος ηµας και µη

απολωµεχα

7. και ειπεν εκαστος προς τον πλησιον αυτου

δευτε ϐαλωµεν κληρους και επιγνωµεν τινος

ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν ηµιν και εβαλον

κληρους και επεσεν ο κληρος επι ιωναν

8. και ειπον προς αυτον απαγγειλον ηµιν τι-

νος ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν ηµιν τις σου

η εργασια εστιν και ποχεν ερςη και εκ ποιας

ςωρας και εκ ποιου λαου ει συ

9. και ειπεν προς αυτους δουλος κυριου εγω

ειµι και τον κυριον χεον του ουρανου εγω σεβο-

µαι ος εποιησεν την χαλασσαν και την ξηραν

10. και εφοβηχησαν οι ανδρες ϕοβον µεγαν

και ειπαν προς αυτον τι τουτο εποιησας διοτι

εγνωσαν οι ανδρες οτι εκ προσωπου κυριου ην

ϕευγων οτι απηγγειλεν αυτοις

11. και ειπαν προς αυτον τι σοι ποιησωµεν και

κοπασει η χαλασσα αφ ηµων οτι η χαλασσα

επορευετο και εξηγειρεν µαλλον κλυδωνα

12. και ειπεν ιωνας προς αυτους αρατε µε και

εµβαλετε µε εις την χαλασσαν και κοπασει η

χαλασσα αφ υµων διοτι εγνωκα εγω οτι δι εµε

ο κλυδων ο µεγας ουτος εφ υµας εστιν

13. και παρεβιαζοντο οι ανδρες του επιστρεψ-

αι προς την γην και ουκ ηδυναντο οτι η χαλασ-

σα επορευετο και εξηγειρετο µαλλον επ αυτους

14. και ανεβοησαν προς κυριον και ειπαν

µηδαµως κυριε µη απολωµεχα ενεκεν της

ψυςης του ανχρωπου τουτου και µη δως εφ

ηµας αιµα δικαιον οτι συ κυριε ον τροπον εβο-

υλου πεποιηκας

15. και ελαβον τον ιωναν και εξεβαλον αυτον

εις την χαλασσαν και εστη η χαλασσα εκ του

σαλου αυτης

16. και εφοβηχησαν οι ανδρες ϕοβω µεγαλω

τον κυριον και εχυσαν χυσιαν τω κυριω και

ευξαντο ευςας

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-jon2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και προσεταξεν κυριος κητει µεγαλω κα-

ταπιειν τον ιωναν και ην ιωνας εν τη κοιλια του

κητους τρεις ηµερας και τρεις νυκτας

2. και προσηυξατο ιωνας προς κυριον τον χεον

αυτου εκ της κοιλιας του κητους

3. και ειπεν εβοησα εν χλιψει µου προς κυριον

τον χεον µου και εισηκουσεν µου εκ κοιλιας

αδου κραυγης µου ηκουσας ϕωνης µου

4. απερριψας µε εις ϐαχη καρδιας χαλασσης

και ποταµοι µε εκυκλωσαν παντες οι µετεωρι-

σµοι σου και τα κυµατα σου επ εµε διηλχον

5. και εγω ειπα απωσµαι εξ οφχαλµων σου

αρα προσχησω του επιβλεψαι προς τον ναον

τον αγιον σου

6. περιεςυχη υδωρ µοι εως ψυςης αβυσσος

εκυκλωσεν µε εσςατη εδυ η κεφαλη µου εις

σςισµας ορεων

7. κατεβην εις γην ης οι µοςλοι αυτης κατοςοι

αιωνιοι και αναβητω ϕχορα Ϲωης µου κυριε ο

χεος µου

8. εν τω εκλειπειν απ εµου την ψυςην µου του

κυριου εµνησχην και ελχοι προς σε η προσευςη

µου εις ναον αγιον σου

9. ϕυλασσοµενοι µαταια και ψευδη ελεος αυ-

των εγκατελιπον
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10. εγω δε µετα ϕωνης αινεσεως και εξοµο-

λογησεως χυσω σοι οσα ηυξαµην αποδωσω σοι

σωτηριου τω κυριω

11. και προσεταγη τω κητει και εξεβαλεν τον

ιωναν επι την ξηραν

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-jon3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και εγενετο λογος κυριου προς ιωναν εκ

δευτερου λεγων

2. αναστηχι και πορευχητι εις νινευη την πο-

λιν την µεγαλην και κηρυξον εν αυτη κατα το

κηρυγµα το εµπροσχεν ο εγω ελαλησα προς σε

3. και ανεστη ιωνας και επορευχη εις νινευη

καχως ελαλησεν κυριος η δε νινευη ην πο-

λις µεγαλη τω χεω ωσει πορειας οδου ηµερων

τριων

4. και ηρξατο ιωνας του εισελχειν εις την πο-

λιν ωσει πορειαν ηµερας µιας και εκηρυξεν και

ειπεν ετι τρεις ηµεραι και νινευη καταστραφη-

σεται

5. και ενεπιστευσαν οι ανδρες νινευη τω χεω

και εκηρυξαν νηστειαν και ενεδυσαντο σακκο-

υς απο µεγαλου αυτων εως µικρου αυτων

6. και ηγγισεν ο λογος προς τον ϐασιλεα της

νινευη και εξανεστη απο του χρονου αυτου και

περιειλατο την στολην αυτου αφ εαυτου και πε-

ϱιεβαλετο σακκον και εκαχισεν επι σποδου

7. και εκηρυςχη και ερρεχη εν τη νινευη παρα

του ϐασιλεως και παρα των µεγιστανων αυτου

λεγων οι ανχρωποι και τα κτηνη και οι ϐοες

και τα προβατα µη γευσασχωσαν µηδεν µηδε

νεµεσχωσαν µηδε υδωρ πιετωσαν

8. και περιεβαλοντο σακκους οι ανχρωποι και

τα κτηνη και ανεβοησαν προς τον χεον εκτενως

και απεστρεψαν εκαστος απο της οδου αυτου

της πονηρας και απο της αδικιας της εν ςερσιν

αυτων λεγοντες

9. τις οιδεν ει µετανοησει ο χεος και αποστρεψ-

ει εξ οργης χυµου αυτου και ου µη απολωµεχα

10. και ειδεν ο χεος τα εργα αυτων οτι απε-

στρεψαν απο των οδων αυτων των πονηρων και

µετενοησεν ο χεος επι τη κακια η ελαλησεν του

ποιησαι αυτοις και ουκ εποιησεν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-jon4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και ελυπηχη ιωνας λυπην µεγαλην και συ-

νεςυχη

2. και προσευξατο προς κυριον και ειπεν ω κυ-

ϱιε ους ουτοι οι λογοι µου ετι οντος µου εν τη γη

µου δια τουτο προεφχασα του ϕυγειν εις χαρ-

σις διοτι εγνων οτι συ ελεηµων και οικτιρµων

µακροχυµος και πολυελεος και µετανοων επι

ταις κακιαις

3. και νυν δεσποτα κυριε λαβε την ψυςην µου

απ εµου οτι καλον το αποχανειν µε η Ϲην µε

4. και ειπεν κυριος προς ιωναν ει σφοδρα λε-

λυπησαι συ

5. και εξηλχεν ιωνας εκ της πολεως και εκα-

χισεν απεναντι της πολεως και εποιησεν εαυτω

εκει σκηνην και εκαχητο υποκατω αυτης εν

σκια εως ου απιδη τι εσται τη πολει

6. και προσεταξεν κυριος ο χεος κολοκυνχη

και ανεβη υπερ κεφαλης του ιωνα του ειναι

σκιαν υπερανω της κεφαλης αυτου του σκιαζειν

αυτω απο των κακων αυτου και εςαρη ιωνας επι

τη κολοκυνχη ςαραν µεγαλην

7. και προσεταξεν ο χεος σκωληκι εωχινη τη

επαυριον και επαταξεν την κολοκυνχαν και

απεξηρανχη

8. και εγενετο αµα τω ανατειλαι τον ηλιον και

προσεταξεν ο χεος πνευµατι καυσωνος συγκα-

ιοντι και επαταξεν ο ηλιος επι την κεφαλην ιω-

να και ωλιγοψυςησεν και απελεγετο την ψυςην

αυτου και ειπεν καλον µοι αποχανειν µε η Ϲην

9. και ειπεν ο χεος προς ιωναν ει σφοδρα λε-

λυπησαι συ επι τη κολοκυνχη και ειπεν σφοδρα

λελυπηµαι εγω εως χανατου

10. και ειπεν κυριος συ εφεισω υπερ της κολο-

κυνχης υπερ ης ουκ εκακοπαχησας επ αυτην

και ουκ εξεχρεψας αυτην η εγενηχη υπο νυκτα

και υπο νυκτα απωλετο

11. εγω δε ου ϕεισοµαι υπερ νινευη της πο-

λεως της µεγαλης εν η κατοικουσιν πλειους η

δωδεκα µυριαδες ανχρωπων οιτινες ουκ εγνω-

σαν δεξιαν αυτων η αριστεραν αυτων και κτηνη

πολλα
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-mi1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 και εγενετο λογος κυριου προς µιςαιαν τον

του µωρασχι εν ηµεραις ιωαχαµ και αςαζ και

εζεκιου ϐασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σα-

µαρειας και περι ιερουσαληµ

2. ακουσατε λαοι λογους και προσεςετω η γη

και παντες οι εν αυτη και εσται κυριος εν υµιν

εις µαρτυριον κυριος εξ οικου αγιου αυτου

3. διοτι ιδου κυριος εκπορευεται εκ του τοπου

αυτου και καταβησεται και επιβησεται επι τα

υψη της γης

4. και σαλευχησεται τα ορη υποκατωχεν αυ-

του και αι κοιλαδες τακησονται ως κηρος απο

προσωπου πυρος και ως υδωρ καταφεροµενον

εν καταβασει

5. δια ασεβειαν ιακωβ παντα ταυτα και δια

αµαρτιαν οικου ισραηλ τις η ασεβεια του ιακωβ

ου σαµαρεια και τις η αµαρτια οικου ιουδα ουςι

ιερουσαληµ

6. και χησοµαι σαµαρειαν εις οπωροφυλακιον

αγρου και εις ϕυτειαν αµπελωνος και κατα-

σπασω εις ςαος τους λιχους αυτης και τα χε-

µελια αυτης αποκαλυψω

7. και παντα τα γλυπτα αυτης κατακοψουσιν

και παντα τα µισχωµατα αυτης εµπρησουσιν

εν πυρι και παντα τα ειδωλα αυτης χησοµαι

εις αφανισµον διοτι εκ µισχωµατων πορνειας

συνηγαγεν και εκ µισχωµατων πορνειας συνε-

στρεψεν

8. ενεκεν τουτου κοψεται και χρηνησει πορευ-

σεται ανυποδετος και γυµνη ποιησεται κοπετον

ως δρακοντων και πενχος ως χυγατερων σε-

ιρηνων

9. οτι κατεκρατησεν η πληγη αυτης διοτι

ηλχεν εως ιουδα και ηψατο εως πυλης λαου

µου εως ιερουσαληµ

10. οι εν γεχ µη µεγαλυνεσχε οι εν ακιµ µη

ανοικοδοµειτε εξ οικου κατα γελωτα γην κατα-

πασασχε κατα γελωτα υµων

11. κατοικουσα καλως τας πολεις αυτης ουκ

εξηλχεν κατοικουσα σεννααν κοψασχαι οικον

εςοµενον αυτης ληµψεται εξ υµων πληγην

οδυνης

12. τις ηρξατο εις αγαχα κατοικουση οδυνας

οτι κατεβη κακα παρα κυριου επι πυλας ιερο-

υσαληµ

13. ψοφος αρµατων και ιππευοντων κατοικο-

υσα λαςις αρςηγος αµαρτιας αυτη εστιν τη χυ-

γατρι σιων οτι εν σοι ευρεχησαν ασεβειαι του

ισραηλ

14. δια τουτο δωσεις εξαποστελλοµενους εως

κληρονοµιας γεχ οικους µαταιους εις κενα εγε-

νετο τοις ϐασιλευσιν του ισραηλ

15. εως τους κληρονοµους αγαγω σοι κατο-

ικουσα λαςις κληρονοµια εως οδολλαµ ηξει η

δοξα της χυγατρος ισραηλ

16. ξυρησαι και κειραι επι τα τεκνα τα τρυφε-

ϱα σου εµπλατυνον την ςηρειαν σου ως αετος

οτι ηςµαλωτευχησαν απο σου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-mi2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 εγενοντο λογιζοµενοι κοπους και εργαζο-

µενοι κακα εν ταις κοιταις αυτων και αµα τη

ηµερα συνετελουν αυτα διοτι ουκ ηραν προς

τον χεον τας ςειρας αυτων

2. και επεχυµουν αγρους και διηρπαζον ορ-

ϕανους και οικους κατεδυναστευον και διηρ-

παζον ανδρα και τον οικον αυτου ανδρα και

την κληρονοµιαν αυτου

3. δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω λογι-

Ϲοµαι επι την ϕυλην ταυτην κακα εξ ων ου µη

αρητε τους τραςηλους υµων και ου µη πορευ-

χητε ορχοι εξαιφνης οτι καιρος πονηρος εστιν

4. εν τη ηµερα εκεινη ληµφχησεται εφ υµας

παραβολη και χρηνηχησεται χρηνος εν µελει

λεγων ταλαιπωρια εταλαιπωρησαµεν µερις λα-

ου µου κατεµετρηχη εν σςοινιω και ουκ ην ο

κωλυσων αυτον του αποστρεψαι οι αγροι ηµων

διεµερισχησαν

5. δια τουτο ουκ εσται σοι ϐαλλων σςοινιον εν

κληρω εν εκκλησια κυριου

6. µη κλαιετε δακρυσιν µηδε δακρυετωσαν

επι τουτοις ου γαρ απωσεται ονειδη

7. ο λεγων οικος ιακωβ παρωργισεν πνευµα

κυριου ει ταυτα τα επιτηδευµατα αυτου εστιν

ους οι λογοι αυτου εισιν καλοι µετ αυτου και

ορχοι πεπορευνται

906 L R Biblia Grecka



Księga Micheasza L R Rozdział 4

8. και εµπροσχεν ο λαος µου εις εςχραν αντε-

στη κατεναντι της ειρηνης αυτου την δοραν αυ-

του εξεδειραν του αφελεσχαι ελπιδα συντριµ-

µον πολεµου

9. δια τουτο ηγουµενοι λαου µου απορριφη-

σονται εκ των οικιων τρυφης αυτων δια τα πονη-

ϱα επιτηδευµατα αυτων εξωσχησαν εγγισατε

ορεσιν αιωνιοις

10. αναστηχι και πορευου οτι ουκ εστιν σοι

αυτη η αναπαυσις ενεκεν ακαχαρσιας διε-

ϕχαρητε ϕχορα

11. κατεδιωςχητε ουδενος διωκοντος πνευµα

εστησεν ψευδος εσταλαξεν σοι εις οινον και µε-

χυσµα και εσται εκ της σταγονος του λαου το-

υτου

12. συναγοµενος συναςχησεται ιακωβ συν πα-

σιν εκδεςοµενος εκδεξοµαι τους καταλοιπους

του ισραηλ επι το αυτο χησοµαι την αποστρο-

ϕην αυτων ως προβατα εν χλιψει ως ποιµνιον

εν µεσω κοιτης αυτων εξαλουνται εξ ανχρωπων

13. δια της διακοπης προ προσωπου αυτων

διεκοψαν και διηλχον πυλην και εξηλχον δι

αυτης και εξηλχεν ο ϐασιλευς αυτων προ προ-

σωπου αυτων ο δε κυριος ηγησεται αυτων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-mi3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και ερει ακουσατε δη ταυτα αι αρςαι οικου

ιακωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ ους υµιν

εστιν του γνωναι το κριµα

2. οι µισουντες τα καλα και Ϲητουντες τα πονη-

ϱα αρπαζοντες τα δερµατα αυτων απ αυτων και

τας σαρκας αυτων απο των οστεων αυτων

3. ον τροπον κατεφαγον τας σαρκας του λα-

ου µου και τα δερµατα αυτων απο των οστεων

αυτων εξεδειραν και τα οστεα αυτων συνεχλα-

σαν και εµελισαν ως σαρκας εις λεβητα και ως

κρεα εις ςυτραν

4. ουτως κεκραξονται προς κυριον και ουκ

εισακουσεται αυτων και αποστρεψει το προσω-

πον αυτου απ αυτων εν τω καιρω εκεινω ανχ ων

επονηρευσαντο εν τοις επιτηδευµασιν αυτων επ

αυτους

5. ταδε λεγει κυριος επι τους προφητας τους

πλανωντας τον λαον µου τους δακνοντας εν

τοις οδουσιν αυτων και κηρυσσοντας επ αυτον

ειρηνην και ουκ εδοχη εις το στοµα αυτων ηγε-

ιραν επ αυτον πολεµον

6. δια τουτο νυξ υµιν εσται εξ ορασεως και

σκοτια υµιν εσται εκ µαντειας και δυσεται ο

ηλιος επι τους προφητας και συσκοτασει επ αυ-

τους η ηµερα

7. και καταισςυνχησονται οι ορωντες τα ενυπ-

νια και καταγελασχησονται οι µαντεις και κα-

ταλαλησουσιν κατ αυτων παντες αυτοι διοτι

ουκ εσται ο εισακουων αυτων

8. εαν µη εγω εµπλησω ισςυν εν πνευµατι κυ-

ϱιου και κριµατος και δυναστειας του απαγγε-

ιλαι τω ιακωβ ασεβειας αυτου και τω ισραηλ

αµαρτιας αυτου

9. ακουσατε δη ταυτα οι ηγουµενοι οικου ια-

κωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ οι ϐδελυσ-

σοµενοι κριµα και παντα τα ορχα διαστρεφον-

τες

10. οι οικοδοµουντες σιων εν αιµασιν και ιε-

ϱουσαληµ εν αδικιαις

11. οι ηγουµενοι αυτης µετα δωρων εκρινον

και οι ιερεις αυτης µετα µισχου απεκρινοντο

και οι προφηται αυτης µετα αργυριου εµαντευ-

οντο και επι τον κυριον επανεπαυοντο λεγοντες

ουςι κυριος εν ηµιν εστιν ου µη επελχη εφ ηµας

κακα

12. δια τουτο δι υµας σιων ως αγρος αροτρια-

χησεται και ιερουσαληµ ως οπωροφυλακιον

εσται και το ορος του οικου ως αλσος δρυµου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-mi4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και εσται επ εσςατων των ηµερων εµφανες

το ορος του κυριου ετοιµον επι τας κορυφας

των ορεων και µετεωρισχησεται υπερανω των

ϐουνων και σπευσουσιν προς αυτο λαοι

2. και πορευσονται εχνη πολλα και ερουσιν

δευτε αναβωµεν εις το ορος κυριου και εις τον

οικον του χεου ιακωβ και δειξουσιν ηµιν την

οδον αυτου και πορευσοµεχα εν ταις τριβοις

αυτου οτι εκ σιων εξελευσεται νοµος και λογος

κυριου εξ ιερουσαληµ

3. και κρινει ανα µεσον λαων πολλων και

εξελεγξει εχνη ισςυρα εως εις γην µακραν και
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κατακοψουσιν τας ϱοµφαιας αυτων εις αροτρα

και τα δορατα αυτων εις δρεπανα και ουκετι µη

ανταρη εχνος επ εχνος ϱοµφαιαν και ουκετι µη

µαχωσιν πολεµειν

4. και αναπαυσεται εκαστος υποκατω αµπε-

λου αυτου και εκαστος υποκατω συκης αυτου

και ουκ εσται ο εκφοβων διοτι το στοµα κυριου

παντοκρατορος ελαλησεν ταυτα

5. οτι παντες οι λαοι πορευσονται εκαστος την

οδον αυτου ηµεις δε πορευσοµεχα εν ονοµατι

κυριου χεου ηµων εις τον αιωνα και επεκεινα

6. εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος συναξω την

συντετριµµενην και την εξωσµενην εισδεξοµαι

και ους απωσαµην

7. και χησοµαι την συντετριµµενην εις υπολε-

ιµµα και την απωσµενην εις εχνος ισςυρον και

ϐασιλευσει κυριος επ αυτους εν ορει σιων απο

του νυν και εως εις τον αιωνα

8. και συ πυργος ποιµνιου αυςµωδης χυγα-

τερ σιων επι σε ηξει και εισελευσεται η αρςη

η πρωτη ϐασιλεια εκ ϐαβυλωνος τη χυγατρι

ιερουσαληµ

9. και νυν ινα τι εγνως κακα µη ϐασιλευς ουκ

ην σοι η η ϐουλη σου απωλετο οτι κατεκρατη-

σαν σου ωδινες ως τικτουσης

10. ωδινε και ανδριζου και εγγιζε χυγατερ

σιων ως τικτουσα διοτι νυν εξελευση εκ πολεως

και κατασκηνωσεις εν πεδιω και ηξεις εως ϐα-

ϐυλωνος εκειχεν ϱυσεται σε και εκειχεν λυ-

τρωσεται σε κυριος ο χεος σου εκ ςειρος εςχρων

σου

11. και νυν επισυνηςχη επι σε εχνη πολλα οι

λεγοντες επιςαρουµεχα και εποψονται επι σιων

οι οφχαλµοι ηµων

12. αυτοι δε ουκ εγνωσαν τον λογισµον κυριου

και ου συνηκαν την ϐουλην αυτου οτι συνηγα-

γεν αυτους ως δραγµατα αλωνος

13. αναστηχι και αλοα αυτους χυγατερ σιων

οτι τα κερατα σου χησοµαι σιδηρα και τας

οπλας σου χησοµαι ςαλκας και κατατηξεις εν

αυτοις εχνη και λεπτυνεις λαους πολλους και

αναχησεις τω κυριω το πληχος αυτων και την

ισςυν αυτων τω κυριω πασης της γης

14. νυν εµφραςχησεται χυγατηρ εφραιµ εν

ϕραγµω συνοςην εταξεν εφ ηµας εν ϱαβδω πα-

ταξουσιν επι σιαγονα τας ϕυλας του ισραηλ

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-mi5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και συ ϐηχλεεµ οικος του εφραχα ολιγο-

στος ει του ειναι εν ςιλιασιν ιουδα εκ σου µοι

εξελευσεται του ειναι εις αρςοντα εν τω ισραηλ

και αι εξοδοι αυτου απ αρςης εξ ηµερων αιωνος

2. δια τουτο δωσει αυτους εως καιρου τικτο-

υσης τεξεται και οι επιλοιποι των αδελφων αυ-

των επιστρεψουσιν επι τους υιους ισραηλ

3. και στησεται και οψεται και ποιµανει το πο-

ιµνιον αυτου εν ισςυι κυριου και εν τη δοξη του

ονοµατος κυριου του χεου αυτων υπαρξουσιν

διοτι νυν µεγαλυνχησεται εως ακρων της γης

4. και εσται αυτη ειρηνη οταν ασσυριος επε-

λχη επι την γην υµων και οταν επιβη επι την

ςωραν υµων και επεγερχησονται επ αυτον επτα

ποιµενες και οκτω δηγµατα ανχρωπων

5. και ποιµανουσιν τον ασσουρ εν ϱοµφαια

και την γην του νεβρωδ εν τη ταφρω αυτης και

ϱυσεται εκ του ασσουρ οταν επελχη επι την γην

υµων και οταν επιβη επι τα ορια υµων

6. και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν τοις

εχνεσιν εν µεσω λαων πολλων ως δροσος πα-

ϱα κυριου πιπτουσα και ως αρνες επι αγρωστιν

οπως µη συναςχη µηδεις µηδε υποστη εν υιοις

ανχρωπων

7. και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν το-

ις εχνεσιν εν µεσω λαων πολλων ως λεων εν

κτηνεσιν εν τω δρυµω και ως σκυµνος εν πο-

ιµνιοις προβατων ον τροπον οταν διελχη και

διαστειλας αρπαση και µη η ο εξαιρουµενος

8. υψωχησεται η ςειρ σου επι τους χλιβοντας

σε και παντες οι εςχροι σου εξολεχρευχησονται

9. και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

εξολεχρευσω τους ιππους σου εκ µεσου σου και

απολω τα αρµατα σου

10. και εξολεχρευσω τας πολεις της γης σου

και εξαρω παντα τα οςυρωµατα σου

11. και εξαρω τα ϕαρµακα σου εκ των ςειρων

σου και αποφχεγγοµενοι ουκ εσονται εν σοι

12. και εξολεχρευσω τα γλυπτα σου και τας

στηλας σου εκ µεσου σου και ουκετι µη προ-

σκυνησης τοις εργοις των ςειρων σου

13. και εκκοψω τα αλση σου εκ µεσου σου και

αφανιω τας πολεις σου
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14. και ποιησω εν οργη και εν χυµω εκδικησιν

εν τοις εχνεσιν ανχ ων ουκ εισηκουσαν

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-mi6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 ακουσατε δη λογον κυριου κυριος ειπεν

αναστηχι κριχητι προς τα ορη και ακουσατω-

σαν οι ϐουνοι ϕωνην σου

2. ακουσατε ϐουνοι την κρισιν του κυριου και

αι ϕαραγγες χεµελια της γης οτι κρισις τω κυ-

ϱιω προς τον λαον αυτου και µετα του ισραηλ

διελεγςχησεται

3. λαος µου τι εποιησα σοι η τι ελυπησα σε η

τι παρηνωςλησα σοι αποκριχητι µοι

4. διοτι ανηγαγον σε εκ γης αιγυπτου και εξ

οικου δουλειας ελυτρωσαµην σε και εξαπεστε-

ιλα προ προσωπου σου τον µωυσην και ααρων

και µαριαµ

5. λαος µου µνησχητι δη τι εβουλευσατο κα-

τα σου ϐαλακ ϐασιλευς µωαβ και τι απεκριχη

αυτω ϐαλααµ υιος του ϐεωρ απο των σςοινων

εως του γαλγαλ οπως γνωσχη η δικαιοσυνη του

κυριου

6. εν τινι καταλαβω τον κυριον αντιληµψοµαι

χεου µου υψιστου ει καταληµψοµαι αυτον εν

ολοκαυτωµασιν εν µοσςοις ενιαυσιοις

7. ει προσδεξεται κυριος εν ςιλιασιν κριων η

εν µυριασιν ςειµαρρων πιονων ει δω πρωτοτοκα

µου ασεβειας καρπον κοιλιας µου υπερ αµαρ-

τιας ψυςης µου

8. ει ανηγγελη σοι ανχρωπε τι καλον η τι κυ-

ϱιος εκζητει παρα σου αλλ η του ποιειν κριµα

και αγαπαν ελεον και ετοιµον ειναι του πορευ-

εσχαι µετα κυριου χεου σου

9. ϕωνη κυριου τη πολει επικληχησεται και

σωσει ϕοβουµενους το ονοµα αυτου ακουε

ϕυλη και τις κοσµησει πολιν

10. µη πυρ και οικος ανοµου χησαυριζων χη-

σαυρους ανοµους και µετα υβρεως αδικια

11. ει δικαιωχησεται εν Ϲυγω ανοµος και εν

µαρσιππω σταχµια δολου

12. εξ ων τον πλουτον αυτων ασεβειας επλη-

σαν και οι κατοικουντες αυτην ελαλουν ψευδη

και η γλωσσα αυτων υψωχη εν τω στοµατι αυ-

των

13. και εγω αρξοµαι του παταξαι σε αφανιω

σε επι ταις αµαρτιαις σου

14. συ ϕαγεσαι και ου µη εµπλησχης και σκο-

τασει εν σοι και εκνευσει και ου µη διασωχης

και οσοι εαν διασωχωσιν εις ϱοµφαιαν παρα-

δοχησονται

15. συ σπερεις και ου µη αµησης συ πιεσεις

ελαιαν και ου µη αλειψη ελαιον και οινον και

ου µη πιητε και αφανισχησεται νοµιµα λαου

µου

16. και εφυλαξας τα δικαιωµατα Ϲαµβρι και

παντα τα εργα οικου αςααβ και επορευχητε εν

ταις ϐουλαις αυτων οπως παραδω σε εις αφανι-

σµον και τους κατοικουντας αυτην εις συρισµον

και ονειδη λαων ληµψεσχε

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-mi7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 οιµµοι οτι εγενοµην ως συναγων καλαµην

εν αµητω και ως επιφυλλιδα εν τρυγητω ους

υπαρςοντος ϐοτρυος του ϕαγειν τα πρωτογονα

οιµµοι ψυςη

2. οτι απολωλεν ευλαβης απο της γης και κα-

τορχων εν ανχρωποις ους υπαρςει παντες εις

αιµατα δικαζονται εκαστος τον πλησιον αυτου

εκχλιβουσιν εκχλιβη

3. επι το κακον τας ςειρας αυτων ετοιµαζουσιν

ο αρςων αιτει και ο κριτης ειρηνικους λογους

ελαλησεν καταχυµιον ψυςης αυτου εστιν και

εξελουµαι

4. τα αγαχα αυτων ως σης εκτρωγων και ϐαδι-

Ϲων επι κανονος εν ηµερα σκοπιας ουαι ουαι αι

εκδικησεις σου ηκασιν νυν εσονται κλαυχµοι

αυτων

5. µη καταπιστευετε εν ϕιλοις και µη ελπιζετε

επι ηγουµενοις απο της συγκοιτου σου ϕυλαξαι

του αναχεσχαι τι αυτη

6. διοτι υιος ατιµαζει πατερα χυγατηρ επανα-

στησεται επι την µητερα αυτης νυµφη επι την

πενχεραν αυτης εςχροι ανδρος παντες οι αν-

δρες οι εν τω οικω αυτου

7. εγω δε επι τον κυριον επιβλεψοµαι υποµενω

επι τω χεω τω σωτηρι µου εισακουσεται µου ο

χεος µου
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8. µη επιςαιρε µοι η εςχρα µου οτι πεπτωκα

και αναστησοµαι διοτι εαν καχισω εν τω σκοτει

κυριος ϕωτιει µοι

9. οργην κυριου υποισω οτι ηµαρτον αυτω εως

του δικαιωσαι αυτον την δικην µου και ποιησει

το κριµα µου και εξαξει µε εις το ϕως οψοµαι

την δικαιοσυνην αυτου

10. και οψεται η εςχρα µου και περιβαλειται

αισςυνην η λεγουσα προς µε που κυριος ο χε-

ος σου οι οφχαλµοι µου εποψονται αυτην νυν

εσται εις καταπατηµα ως πηλος εν ταις οδοις

11. ηµερας αλοιφης πλινχου εξαλειψις σου η

ηµερα εκεινη και αποτριψεται νοµιµα σου

12. η ηµερα εκεινη και αι πολεις σου ηξουσιν

εις οµαλισµον και εις διαµερισµον ασσυριων

και αι πολεις σου αι οςυραι εις διαµερισµον απο

τυρου εως του ποταµου συριας ηµερα υδατος

και χορυβου

13. και εσται η γη εις αφανισµον συν τοις

κατοικουσιν αυτην εκ καρπων επιτηδευµατων

αυτων

14. ποιµαινε λαον σου εν ϱαβδω σου προβατα

κληρονοµιας σου κατασκηνουντας καχ εαυτο-

υς δρυµον εν µεσω του καρµηλου νεµησονται

την ϐασανιτιν και την γαλααδιτιν καχως αι ηµε-

ϱαι του αιωνος

15. και κατα τας ηµερας εξοδιας σου εξ αιγυπ-

του οψεσχε χαυµαστα

16. οψονται εχνη και καταισςυνχησονται εκ

πασης της ισςυος αυτων επιχησουσιν ςειρας επι

το στοµα αυτων τα ωτα αυτων αποκωφωχησον-

ται

17. λειξουσιν ςουν ως οφεις συροντες γην συγ-

ςυχησονται εν συγκλεισµω αυτων επι τω κυριω

χεω ηµων εκστησονται και ϕοβηχησονται απο

σου

18. τις χεος ωσπερ συ εξαιρων αδικιας και

υπερβαινων ασεβειας τοις καταλοιποις της

κληρονοµιας αυτου και ου συνεσςεν εις µαρ-

τυριον οργην αυτου οτι χελητης ελεους εστιν

19. αυτος επιστρεψει και οικτιρησει ηµας κα-

ταδυσει τας αδικιας ηµων και απορριφησονται

εις τα ϐαχη της χαλασσης πασας τας αµαρτιας

ηµων

20. δωσεις αληχειαν τω ιακωβ ελεον τω

αβρααµ καχοτι ωµοσας τοις πατρασιν ηµων κα-

τα τας ηµερας τας εµπροσχεν
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-na1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ληµµα νινευη ϐιβλιον ορασεως ναουµ του

ελκεσαιου

2. χεος Ϲηλωτης και εκδικων κυριος εκδικων

κυριος µετα χυµου εκδικων κυριος τους υπε-

ναντιους αυτου και εξαιρων αυτος τους εςχρους

αυτου

3. κυριος µακροχυµος και µεγαλη η ισςυς αυ-

του και αχωων ουκ αχωωσει κυριος εν συντελε-

ια και εν συσσεισµω η οδος αυτου και νεφελαι

κονιορτος ποδων αυτου

4. απειλων χαλασση και ξηραινων αυτην και

παντας τους ποταµους εξερηµων ωλιγωχη η ϐα-

σανιτις και ο καρµηλος και τα εξανχουντα του

λιβανου εξελιπεν

5. τα ορη εσεισχησαν απ αυτου και οι ϐουνοι

εσαλευχησαν και ανεσταλη η γη απο προσω-

που αυτου η συµπασα και παντες οι κατοικουν-

τες εν αυτη

6. απο προσωπου οργης αυτου τις υποστησε-

ται και τις αντιστησεται εν οργη χυµου αυτου ο

χυµος αυτου τηκει αρςας και αι πετραι διεχρυ-

ϐησαν απ αυτου

7. ςρηστος κυριος τοις υποµενουσιν αυτον εν

ηµερα χλιψεως και γινωσκων τους ευλαβουµε-

νους αυτον

8. και εν κατακλυσµω πορειας συντελειαν πο-

ιησεται τους επεγειροµενους και τους εςχρους

αυτου διωξεται σκοτος

9. τι λογιζεσχε επι τον κυριον συντελειαν αυ-

τος ποιησεται ουκ εκδικησει δις επι το αυτο εν

χλιψει

10. οτι εως χεµελιου αυτων ςερσωχησεται και

ως σµιλαξ περιπλεκοµενη ϐρωχησεται και ως

καλαµη ξηρασιας µεστη

11. εκ σου εξελευσεται λογισµος κατα του κυ-

ϱιου πονηρα λογιζοµενος εναντια

12. ταδε λεγει κυριος καταρςων υδατων πολ-

λων και ουτως διασταλησονται και η ακοη σου

ουκ ενακουσχησεται ετι

13. και νυν συντριψω την ϱαβδον αυτου απο

σου και τους δεσµους σου διαρρηξω

14. και εντελειται υπερ σου κυριος ου σπαρη-

σεται εκ του ονοµατος σου ετι εξ οικου χεου σου

εξολεχρευσω τα γλυπτα και ςωνευτα χησοµαι

ταφην σου οτι ταςεις

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-na2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 ιδου επι τα ορη οι ποδες ευαγγελιζοµενου

και απαγγελλοντος ειρηνην εορταζε ιουδα τας

εορτας σου αποδος τας ευςας σου διοτι ου µη

προσχησωσιν ετι του διελχειν δια σου εις πα-

λαιωσιν συντετελεσται εξηρται

2. ανεβη εµφυσων εις προσωπον σου εξαιρο-

υµενος εκ χλιψεως σκοπευσον οδον κρατησον

οσφυος ανδρισαι τη ισςυι σφοδρα

3. διοτι απεστρεψεν κυριος την υβριν ιακωβ

καχως υβριν του ισραηλ διοτι εκτινασσοντες

εξετιναξαν αυτους και τα κληµατα αυτων διε-

ϕχειραν

4. οπλα δυναστειας αυτων εξ ανχρωπων αν-

δρας δυνατους εµπαιζοντας εν πυρι αι ηνιαι των

αρµατων αυτων εν ηµερα ετοιµασιας αυτου και

οι ιππεις χορυβηχησονται

5. εν ταις οδοις και συγςυχησονται τα αρµατα

και συµπλακησονται εν ταις πλατειαις η ορα-

σις αυτων ως λαµπαδες πυρος και ως αστραπαι

διατρεςουσαι

6. και µνησχησονται οι µεγιστανες αυτων και

ϕευξονται ηµερας και ασχενησουσιν εν τη πο-

ϱεια αυτων και σπευσουσιν επι τα τειςη και ετο-

ιµασουσιν τας προφυλακας αυτων

7. πυλαι των ποταµων διηνοιςχησαν και τα

ϐασιλεια διεπεσεν

8. και η υποστασις απεκαλυφχη και αυτη ανε-

ϐαινεν και αι δουλαι αυτης ηγοντο καχως πε-

ϱιστεραι ϕχεγγοµεναι εν καρδιαις αυτων

9. και νινευη ως κολυµβηχρα υδατος τα υδα-

τα αυτης και αυτοι ϕευγοντες ουκ εστησαν και

ουκ ην ο επιβλεπων

10. διηρπαζον το αργυριον διηρπαζον το ςρυ-

σιον και ουκ ην περας του κοσµου αυτης ϐε-

ϐαρυνται υπερ παντα τα σκευη τα επιχυµητα

αυτης
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11. εκτιναγµος και ανατιναγµος και εκβρα-

σµος και καρδιας χραυσµος και υπολυσις γο-

νατων και ωδινες επι πασαν οσφυν και το προ-

σωπον παντων ως προσκαυµα ςυτρας

12. που εστιν το κατοικητηριον των λεοντων

και η νοµη η ουσα τοις σκυµνοις ου επορευχη

λεων του εισελχειν εκει σκυµνος λεοντος και

ουκ ην ο εκφοβων

13. λεων ηρπασεν τα ικανα τοις σκυµνοις αυ-

του και απεπνιξεν τοις λεουσιν αυτου και επλη-

σεν χηρας νοσσιαν αυτου και το κατοικητηριον

αυτου αρπαγης

14. ιδου εγω επι σε λεγει κυριος παντοκρατωρ

και εκκαυσω εν καπνω πληχος σου και τους

λεοντας σου καταφαγεται ϱοµφαια και εξολε-

χρευσω εκ της γης την χηραν σου και ου µη

ακουσχη ουκετι τα εργα σου

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-na3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ω πολις αιµατων ολη ψευδης αδικιας

πληρης ου ψηλαφηχησεται χηρα

2. ϕωνη µαστιγων και ϕωνη σεισµου τροςων

και ιππου διωκοντος και αρµατος αναβρασσον-

τος

3. και ιππεως αναβαινοντος και στιλβο-

υσης ϱοµφαιας και εξαστραπτοντων οπλων και

πληχους τραυµατιων και ϐαρειας πτωσεως και

ουκ ην περας τοις εχνεσιν αυτης και ασχενη-

σουσιν εν τοις σωµασιν αυτων

4. απο πληχους πορνειας πορνη καλη και επι-

ςαρης ηγουµενη ϕαρµακων η πωλουσα εχνη εν

τη πορνεια αυτης και ϕυλας εν τοις ϕαρµακοις

αυτης

5. ιδου εγω επι σε λεγει κυριος ο χεος ο παν-

τοκρατωρ και αποκαλυψω τα οπισω σου επι το

προσωπον σου και δειξω εχνεσιν την αισςυνην

σου και ϐασιλειαις την ατιµιαν σου

6. και επιρριψω επι σε ϐδελυγµον κατα τας

ακαχαρσιας σου και χησοµαι σε εις παραδειγ-

µα

7. και εσται πας ο ορων σε αποπηδησεται απο

σου και ερει δειλαια νινευη τις στεναξει αυτην

ποχεν Ϲητησω παρακλησιν αυτη

8. ετοιµασαι µεριδα αρµοσαι ςορδην ετοιµασαι

µεριδα αµων η κατοικουσα εν ποταµοις υδωρ

κυκλω αυτης ης η αρςη χαλασσα και υδωρ τα

τειςη αυτης

9. και αιχιοπια η ισςυς αυτης και αιγυπτος και

ουκ εστιν περας της ϕυγης και λιβυες εγενοντο

ϐοηχοι αυτης

10. και αυτη εις µετοικεσιαν πορευσεται αις-

µαλωτος και τα νηπια αυτης εδαφιουσιν επ αρ-

ςας πασων των οδων αυτης και επι παντα τα

ενδοξα αυτης ϐαλουσιν κληρους και παντες οι

µεγιστανες αυτης δεχησονται ςειροπεδαις

11. και συ µεχυσχηση και εση υπερεωραµενη

και συ Ϲητησεις σεαυτη στασιν εξ εςχρων

12. παντα τα οςυρωµατα σου συκαι σκοπους

εςουσαι εαν σαλευχωσιν και πεσουνται εις στο-

µα εσχοντος

13. ιδου ο λαος σου ως γυναικες εν σοι τοις

εςχροις σου ανοιγοµεναι ανοιςχησονται πυλαι

της γης σου και καταφαγεται πυρ τους µοςλους

σου

14. υδωρ περιοςης επισπασαι σεαυτη και κα-

τακρατησον των οςυρωµατων σου εµβηχι εις

πηλον και συµπατηχητι εν αςυροις κατακρα-

τησον υπερ πλινχον

15. εκει καταφαγεται σε πυρ εξολεχρευσει σε

ϱοµφαια καταφαγεται σε ως ακρις και ϐαρυ-

νχηση ως ϐρουςος

16. επληχυνας τας εµποριας σου υπερ τα

αστρα του ουρανου ϐρουςος ωρµησεν και εξε-

πετασχη

17. εξηλατο ως αττελεβος ο συµµικτος σου

ως ακρις επιβεβηκυια επι ϕραγµον εν ηµεραις

παγους ο ηλιος ανετειλεν και αφηλατο και ουκ

εγνω τον τοπον αυτης ουαι αυτοις

18. ενυσταξαν οι ποιµενες σου ϐασιλευς ασ-

συριος εκοιµισεν τους δυναστας σου απηρεν ο

λαος σου επι τα ορη και ουκ ην ο εκδεςοµενος

19. ουκ εστιν ιασις τη συντριβη σου εφλεγ-

µανεν η πληγη σου παντες οι ακουοντες την

αγγελιαν σου κροτησουσιν ςειρας επι σε διοτι

επι τινα ουκ επηλχεν η κακια σου δια παντος
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ha1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 το ληµµα ο ειδεν αµβακουµ ο προφητης

2. εως τινος κυριε κεκραξοµαι και ου µη εισα-

κουσης ϐοησοµαι προς σε αδικουµενος και ου

σωσεις

3. ινα τι µοι εδειξας κοπους και πονους επι-

ϐλεπειν ταλαιπωριαν και ασεβειαν εξ εναντιας

µου γεγονεν κρισις και ο κριτης λαµβανει

4. δια τουτο διεσκεδασται νοµος και ου διεξα-

γεται εις τελος κριµα οτι ο ασεβης καταδυνα-

στευει τον δικαιον ενεκεν τουτου εξελευσεται

το κριµα διεστραµµενον

5. ιδετε οι καταφρονηται και επιβλεψατε και

χαυµασατε χαυµασια και αφανισχητε διοτι ερ-

γον εγω εργαζοµαι εν ταις ηµεραις υµων ο ου

µη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται

6. διοτι ιδου εγω εξεγειρω εφ υµας τους ςαλ-

δαιους τους µαςητας το εχνος το πικρον και το

ταςινον το πορευοµενον επι τα πλατη της γης

του κατακληρονοµησαι σκηνωµατα ουκ αυτου

7. ϕοβερος και επιφανης εστιν εξ αυτου το κρι-

µα αυτου εσται και το ληµµα αυτου εξ αυτου

εξελευσεται

8. και εξαλουνται υπερ παρδαλεις οι ιπποι

αυτου και οξυτεροι υπερ τους λυκους της αρα-

ϐιας και εξιππασονται οι ιππεις αυτου και ορµη-

σουσιν µακροχεν και πετασχησονται ως αετος

προχυµος εις το ϕαγειν

9. συντελεια εις ασεβεις ηξει ανχεστηκοτας

προσωποις αυτων εξ εναντιας και συναξει ως

αµµον αιςµαλωσιαν

10. και αυτος εν ϐασιλευσιν εντρυφησει και

τυραννοι παιγνια αυτου και αυτος εις παν

οςυρωµα εµπαιξεται και ϐαλει ςωµα και κρα-

τησει αυτου

11. τοτε µεταβαλει το πνευµα και διελευσεται

και εξιλασεται αυτη η ισςυς τω χεω µου

12. ουςι συ απ αρςης κυριε ο χεος ο αγιος µου

και ου µη αποχανωµεν κυριε εις κριµα τεταςας

αυτον και επλασεν µε του ελεγςειν παιδειαν

αυτου

13. καχαρος οφχαλµος του µη οραν πονηρα

και επιβλεπειν επι πονους ου δυνηση ινα τι επι-

ϐλεπεις επι καταφρονουντας παρασιωπηση εν

τω καταπινειν ασεβη τον δικαιον

14. και ποιησεις τους ανχρωπους ως τους

ιςχυας της χαλασσης και ως τα ερπετα τα ουκ

εςοντα ηγουµενον

15. συντελειαν εν αγκιστρω ανεσπασεν και

ειλκυσεν αυτον εν αµφιβληστρω και συνηγα-

γεν αυτον εν ταις σαγηναις αυτου ενεκεν τουτου

ευφρανχησεται και ςαρησεται η καρδια αυτου

16. ενεκεν τουτου χυσει τη σαγηνη αυτου και

χυµιασει τω αµφιβληστρω αυτου οτι εν αυτοις

ελιπανεν µεριδα αυτου και τα ϐρωµατα αυτου

εκλεκτα

17. δια τουτο αµφιβαλει το αµφιβληστρον αυ-

του και δια παντος αποκτεννειν εχνη ου ϕεισε-

ται

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ha2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 επι της ϕυλακης µου στησοµαι και επιβη-

σοµαι επι πετραν και αποσκοπευσω του ιδειν τι

λαλησει εν εµοι και τι αποκριχω επι τον ελεγ-

ςον µου

2. και απεκριχη προς µε κυριος και ειπεν

γραψον ορασιν και σαφως επι πυξιον οπως

διωκη ο αναγινωσκων αυτα

3. διοτι ετι ορασις εις καιρον και ανατελει εις

περας και ουκ εις κενον εαν υστερηση υποµε-

ινον αυτον οτι ερςοµενος ηξει και ου µη ςρονιση

4. εαν υποστειληται ουκ ευδοκει η ψυςη µου

εν αυτω ο δε δικαιος εκ πιστεως µου Ϲησεται

5. ο δε κατοινωµενος και καταφρονητης ανηρ

αλαζων ουδεν µη περανη ος επλατυνεν καχως

ο αδης την ψυςην αυτου και ουτος ως χανα-

τος ουκ εµπιπλαµενος και επισυναξει επ αυτον

παντα τα εχνη και εισδεξεται προς αυτον παν-

τας τους λαους

6. ουςι ταυτα παντα παραβολην κατ αυτου

ληµψονται και προβληµα εις διηγησιν αυτου

και ερουσιν ουαι ο πληχυνων εαυτω τα ουκ

οντα αυτου εως τινος και ϐαρυνων τον κλοιον

αυτου στιβαρως

7. οτι εξαιφνης αναστησονται δακνοντες αυ-

τον και εκνηψουσιν οι επιβουλοι σου και εση

εις διαρπαγην αυτοις

8. διοτι συ εσκυλευσας εχνη πολλα σκυλευ-

σουσιν σε παντες οι υπολελειµµενοι λαοι δι

Biblia Grecka L R 915



Rozdział 3 L R Księga Habakuka

αιµατα ανχρωπων και ασεβειας γης και πολεως

και παντων των κατοικουντων αυτην

9. ω ο πλεονεκτων πλεονεξιαν κακην τω οικω

αυτου του ταξαι εις υψος νοσσιαν αυτου του

εκσπασχηναι εκ ςειρος κακων

10. εβουλευσω αισςυνην τω οικω σου συνεπε-

ϱανας λαους πολλους και εξηµαρτεν η ψυςη

σου

11. διοτι λιχος εκ τοιςου ϐοησεται και κανχα-

ϱος εκ ξυλου ϕχεγξεται αυτα

12. ουαι ο οικοδοµων πολιν εν αιµασιν και

ετοιµαζων πολιν εν αδικιαις

13. ου ταυτα εστιν παρα κυριου παντοκρατο-

ϱος και εξελιπον λαοι ικανοι εν πυρι και εχνη

πολλα ωλιγοψυςησαν

14. οτι πλησχησεται η γη του γνωναι την δο-

ξαν κυριου ως υδωρ κατακαλυψει αυτους

15. ω ο ποτιζων τον πλησιον αυτου ανατροπη

χολερα και µεχυσκων οπως επιβλεπη επι τα

σπηλαια αυτων

16. πλησµονην ατιµιας εκ δοξης πιε και συ

και διασαλευχητι και σεισχητι εκυκλωσεν επι

σε ποτηριον δεξιας κυριου και συνηςχη ατιµια

επι την δοξαν σου

17. διοτι ασεβεια του λιβανου καλυψει σε

και ταλαιπωρια χηριων πτοησει σε δια αιµα-

τα ανχρωπων και ασεβειας γης και πολεως και

παντων των κατοικουντων αυτην

18. τι ωφελει γλυπτον οτι εγλυψαν αυτο

επλασαν αυτο ςωνευµα ϕαντασιαν ψευδη οτι

πεποιχεν ο πλασας επι το πλασµα αυτου του

ποιησαι ειδωλα κωφα

19. ουαι ο λεγων τω ξυλω εκνηψον εξεγερχητι

και τω λιχω υψωχητι και αυτο εστιν ϕαντασια

τουτο δε εστιν ελασµα ςρυσιου και αργυριου

και παν πνευµα ουκ εστιν εν αυτω

20. ο δε κυριος εν ναω αγιω αυτου ευλαβε-

ισχω απο προσωπου αυτου πασα η γη

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ha3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 προσευςη αµβακουµ του προφητου µετα

ωδης

2. κυριε εισακηκοα την ακοην σου και εφο-

ϐηχην κατενοησα τα εργα σου και εξεστην εν

µεσω δυο Ϲωων γνωσχηση εν τω εγγιζειν τα ετη

επιγνωσχηση εν τω παρειναι τον καιρον ανα-

δειςχηση εν τω ταραςχηναι την ψυςην µου εν

οργη ελεους µνησχηση

3. ο χεος εκ χαιµαν ηξει και ο αγιος εξ ορους

κατασκιου δασεος διαψαλµα εκαλυψεν ουρα-

νους η αρετη αυτου και αινεσεως αυτου πληρης

η γη

4. και ϕεγγος αυτου ως ϕως εσται κερατα

εν ςερσιν αυτου και εχετο αγαπησιν κραταιαν

ισςυος αυτου

5. προ προσωπου αυτου πορευσεται λογος και

εξελευσεται εν πεδιλοις οι ποδες αυτου

6. εστη και εσαλευχη η γη επεβλεψεν και διε-

τακη εχνη διεχρυβη τα ορη ϐια ετακησαν ϐο-

υνοι αιωνιοι

7. πορειας αιωνιας αυτου αντι κοπων ειδον

σκηνωµατα αιχιοπων πτοηχησονται και αι σκη-

ναι γης µαδιαµ

8. µη εν ποταµοις ωργισχης κυριε η εν ποτα-

µοις ο χυµος σου η εν χαλασση το ορµηµα σου

οτι επιβηση επι τους ιππους σου και η ιππασια

σου σωτηρια

9. εντεινων εντενεις το τοξον σου επι τα σκηπ-

τρα λεγει κυριος διαψαλµα ποταµων ϱαγησεται

γη

10. οψονται σε και ωδινησουσιν λαοι σκορ-

πιζων υδατα πορειας αυτου εδωκεν η αβυσσος

ϕωνην αυτης υψος ϕαντασιας αυτης

11. επηρχη ο ηλιος και η σεληνη εστη εν τη

ταξει αυτης εις ϕως ϐολιδες σου πορευσονται

εις ϕεγγος αστραπης οπλων σου

12. εν απειλη ολιγωσεις γην και εν χυµω κα-

ταξεις εχνη

13. εξηλχες εις σωτηριαν λαου σου του

σωσαι τους ςριστους σου εβαλες εις κεφαλας

ανοµων χανατον εξηγειρας δεσµους εως τρα-

ςηλου διαψαλµα

14. διεκοψας εν εκστασει κεφαλας δυναστων

σεισχησονται εν αυτη διανοιξουσιν ςαλινους

αυτων ως εσχων πτωςος λαχρα

15. και επεβιβασας εις χαλασσαν τους ιππους

σου ταρασσοντας υδωρ πολυ

16. εφυλαξαµην και επτοηχη η κοιλια µου

απο ϕωνης προσευςης ςειλεων µου και ειση-

λχεν τροµος εις τα οστα µου και υποκατωχεν
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µου εταραςχη η εξις µου αναπαυσοµαι εν ηµε-

ϱα χλιψεως του αναβηναι εις λαον παροικιας

µου

17. διοτι συκη ου καρποφορησει και ουκ εσ-

ται γενηµατα εν ταις αµπελοις ψευσεται εργον

ελαιας και τα πεδια ου ποιησει ϐρωσιν εξελιπον

απο ϐρωσεως προβατα και ους υπαρςουσιν ϐο-

ες επι ϕατναις

18. εγω δε εν τω κυριω αγαλλιασοµαι ςαρη-

σοµαι επι τω χεω τω σωτηρι µου

19. κυριος ο χεος δυναµις µου και ταξει τους

ποδας µου εις συντελειαν επι τα υψηλα επιβιβα

µε του νικησαι εν τη ωδη αυτου
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-so1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 λογος κυριου ος εγενηχη προς σοφονιαν

τον του ςουσι υιον γοδολιου του αµαριου του

εζεκιου εν ηµεραις ιωσιου υιου αµων ϐασιλεως

ιουδα

2. εκλειψει εκλιπετω παντα απο προσωπου

της γης λεγει κυριος

3. εκλιπετω ανχρωπος και κτηνη εκλιπετω τα

πετεινα του ουρανου και οι ιςχυες της χαλασ-

σης και εξαρω τους ανχρωπους απο προσωπου

της γης λεγει κυριος

4. και εκτενω την ςειρα µου επι ιουδαν και

επι παντας τους κατοικουντας ιερουσαληµ και

εξαρω εκ του τοπου τουτου τα ονοµατα της ϐα-

αλ και τα ονοµατα των ιερεων

5. και τους προσκυνουντας επι τα δωµατα τη

στρατια του ουρανου και τους οµνυοντας κατα

του κυριου και τους οµνυοντας κατα του ϐασι-

λεως αυτων

6. και τους εκκλινοντας απο του κυριου και

τους µη Ϲητησαντας τον κυριον και τους µη αν-

τεςοµενους του κυριου

7. ευλαβεισχε απο προσωπου κυριου του χεου

διοτι εγγυς η ηµερα του κυριου οτι ητοιµακεν

κυριος την χυσιαν αυτου ηγιακεν τους κλητους

αυτου

8. και εσται εν ηµερα χυσιας κυριου και εκδι-

κησω επι τους αρςοντας και επι τον οικον του

ϐασιλεως και επι παντας τους ενδεδυµενους εν-

δυµατα αλλοτρια

9. και εκδικησω επι παντας εµφανως επι τα

προπυλα εν εκεινη τη ηµερα τους πληρουντας

τον οικον κυριου του χεου αυτων ασεβειας και

δολου

10. και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

ϕωνη κραυγης απο πυλης αποκεντουντων και

ολολυγµος απο της δευτερας και συντριµµος

µεγας απο των ϐουνων

11. χρηνησατε οι κατοικουντες την κατακε-

κοµµενην οτι ωµοιωχη πας ο λαος ςανααν εξω-

λεχρευχησαν παντες οι επηρµενοι αργυριω

12. και εσται εν εκεινη τη ηµερα εξερευνησω

την ιερουσαληµ µετα λυςνου και εκδικησω επι

τους ανδρας τους καταφρονουντας επι τα ϕυ-

λαγµατα αυτων οι λεγοντες εν ταις καρδιαις

αυτων ου µη αγαχοποιηση κυριος ουδ ου µη

κακωση

13. και εσται η δυναµις αυτων εις διαρπαγην

και οι οικοι αυτων εις αφανισµον και οικοδοµη-

σουσιν οικιας και ου µη κατοικησουσιν εν αυτα-

ις και καταφυτευσουσιν αµπελωνας και ου µη

πιωσιν τον οινον αυτων

14. οτι εγγυς η ηµερα κυριου η µεγαλη εγγυς

και ταςεια σφοδρα ϕωνη ηµερας κυριου πικρα

και σκληρα τετακται δυνατη

15. ηµερα οργης η ηµερα εκεινη ηµερα χλιψ-

εως και αναγκης ηµερα αωριας και αφανισµου

ηµερα σκοτους και γνοφου ηµερα νεφελης και

οµιςλης

16. ηµερα σαλπιγγος και κραυγης επι τας πο-

λεις τας οςυρας και επι τας γωνιας τας υψηλας

17. και εκχλιψω τους ανχρωπους και πορευ-

σονται ως τυφλοι οτι τω κυριω εξηµαρτον και

εκςεει το αιµα αυτων ως ςουν και τας σαρκας

αυτων ως ϐολβιτα

18. και το αργυριον αυτων και το ςρυσιον αυ-

των ου µη δυνηται εξελεσχαι αυτους εν ηµερα

οργης κυριου και εν πυρι Ϲηλους αυτου κατα-

ναλωχησεται πασα η γη διοτι συντελειαν και

σπουδην ποιησει επι παντας τους κατοικουντας

την γην

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-so2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 συναςχητε και συνδεχητε το εχνος το απα-

ιδευτον

2. προ του γενεσχαι υµας ως ανχος παραπο-

ϱευοµενον προ του επελχειν εφ υµας οργην κυ-

ϱιου προ του επελχειν εφ υµας ηµεραν χυµου

κυριου

3. Ϲητησατε τον κυριον παντες ταπεινοι γης

κριµα εργαζεσχε και δικαιοσυνην Ϲητησατε και

αποκρινεσχε αυτα οπως σκεπασχητε εν ηµερα

οργης κυριου

4. διοτι γαζα διηρπασµενη εσται και ασκαλων

εσται εις αφανισµον και αζωτος µεσηµβριας

εκριφησεται και ακκαρων εκριζωχησεται
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5. ουαι οι κατοικουντες το σςοινισµα της χα-

λασσης παροικοι κρητων λογος κυριου εφ υµας

ςανααν γη αλλοφυλων και απολω υµας εκ κα-

τοικιας

6. και εσται κρητη νοµη ποιµνιων και µανδρα

προβατων

7. και εσται το σςοινισµα της χαλασσης τοις

καταλοιποις οικου ιουδα επ αυτους νεµησονται

εν τοις οικοις ασκαλωνος δειλης καταλυσουσιν

απο προσωπου υιων ιουδα οτι επεσκεπται αυ-

τους κυριος ο χεος αυτων και απεστρεψε την

αιςµαλωσιαν αυτων

8. ηκουσα ονειδισµους µωαβ και κονδυλισµο-

υς υιων αµµων εν οις ωνειδιζον τον λαον µου

και εµεγαλυνοντο επι τα ορια µου

9. δια τουτο Ϲω εγω λεγει κυριος των δυνα-

µεων ο χεος ισραηλ διοτι µωαβ ως σοδοµα εσται

και οι υιοι αµµων ως γοµορρα και δαµασκος

εκλελειµµενη ως χιµωνια αλωνος και ηφανι-

σµενη εις τον αιωνα και οι καταλοιποι λαου

µου διαρπωνται αυτους και οι καταλοιποι εχνο-

υς µου κληρονοµησουσιν αυτους

10. αυτη αυτοις αντι της υβρεως αυτων διοτι

ωνειδισαν και εµεγαλυνχησαν επι τον κυριον

τον παντοκρατορα

11. επιφανησεται κυριος επ αυτους και εξο-

λεχρευσει παντας τους χεους των εχνων της

γης και προσκυνησουσιν αυτω εκαστος εκ του

τοπου αυτου πασαι αι νησοι των εχνων

12. και υµεις αιχιοπες τραυµατιαι ϱοµφαιας

µου εστε

13. και εκτενει την ςειρα αυτου επι ϐορραν

και απολει τον ασσυριον και χησει την νινευη

εις αφανισµον ανυδρον ως ερηµον

14. και νεµησονται εν µεσω αυτης ποιµνια και

παντα τα χηρια της γης και ςαµαιλεοντες και

εςινοι εν τοις ϕατνωµασιν αυτης κοιτασχησον-

ται και χηρια ϕωνησει εν τοις διορυγµασιν αυ-

της κορακες εν τοις πυλωσιν αυτης διοτι κεδρος

το αναστηµα αυτης

15. αυτη η πολις η ϕαυλιστρια η κατοικουσα

επ ελπιδι η λεγουσα εν καρδια αυτης εγω ειµι

και ουκ εστιν µετ εµε ετι πως εγενηχη εις αφα-

νισµον νοµη χηριων πας ο διαπορευοµενος δι

αυτης συριει και κινησει τας ςειρας αυτου

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-so3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3ω η επιφανης και απολελυτρωµενη η πολις

η περιστερα

2. ουκ εισηκουσεν ϕωνης ουκ εδεξατο παιδε-

ιαν επι τω κυριω ουκ επεποιχει και προς τον

χεον αυτης ουκ ηγγισεν

3. οι αρςοντες αυτης εν αυτη ως λεοντες ωρυ-

οµενοι οι κριται αυτης ως λυκοι της αραβιας

ους υπελιποντο εις το πρωι

4. οι προφηται αυτης πνευµατοφοροι ανδρες

καταφρονηται οι ιερεις αυτης ϐεβηλουσιν τα

αγια και ασεβουσιν νοµον

5. ο δε κυριος δικαιος εν µεσω αυτης και ου µη

ποιηση αδικον πρωι πρωι δωσει κριµα αυτου εις

ϕως και ουκ απεκρυβη και ουκ εγνω αδικιαν εν

απαιτησει και ουκ εις νεικος αδικιαν

6. εν διαφχορα κατεσπασα υπερηφανους

ηφανισχησαν γωνιαι αυτων εξερηµωσω τας

οδους αυτων το παραπαν του µη διοδευειν εξε-

λιπον αι πολεις αυτων παρα το µηδενα υπαρ-

ςειν µηδε κατοικειν

7. ειπα πλην ϕοβεισχε µε και δεξασχε παιδε-

ιαν και ου µη εξολεχρευχητε εξ οφχαλµων αυ-

της παντα οσα εξεδικησα επ αυτην ετοιµαζου

ορχρισον διεφχαρται πασα η επιφυλλις αυτων

8. δια τουτο υποµεινον µε λεγει κυριος εις ηµε-

ϱαν αναστασεως µου εις µαρτυριον διοτι το κρι-

µα µου εις συναγωγας εχνων του εισδεξασχαι

ϐασιλεις του εκςεαι επ αυτους πασαν οργην χυ-

µου µου διοτι εν πυρι Ϲηλους µου καταναλωχη-

σεται πασα η γη

9. οτι τοτε µεταστρεψω επι λαους γλωσσαν εις

γενεαν αυτης του επικαλεισχαι παντας το ονο-

µα κυριου του δουλευειν αυτω υπο Ϲυγον ενα

10. εκ περατων ποταµων αιχιοπιας οισουσιν

χυσιας µοι

11. εν τη ηµερα εκεινη ου µη καταισςυνχης εκ

παντων των επιτηδευµατων σου ων ησεβησας

εις εµε οτι τοτε περιελω απο σου τα ϕαυλισµα-

τα της υβρεως σου και ουκετι µη προσχης του

µεγαλαυςησαι επι το ορος το αγιον µου

12. και υπολειψοµαι εν σοι λαον πραυν και

ταπεινον και ευλαβηχησονται απο του ονοµα-

τος κυριου
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13. οι καταλοιποι του ισραηλ και ου ποιησο-

υσιν αδικιαν και ου λαλησουσιν µαταια και ου

µη ευρεχη εν τω στοµατι αυτων γλωσσα δολια

διοτι αυτοι νεµησονται και κοιτασχησονται και

ουκ εσται ο εκφοβων αυτους

14. ςαιρε σφοδρα χυγατερ σιων κηρυσσε χυ-

γατερ ιερουσαληµ ευφραινου και κατατερπου

εξ ολης της καρδιας σου χυγατερ ιερουσαληµ

15. περιειλεν κυριος τα αδικηµατα σου λε-

λυτρωται σε εκ ςειρος εςχρων σου ϐασιλευς

ισραηλ κυριος εν µεσω σου ουκ οψη κακα

ουκετι

16. εν τω καιρω εκεινω ερει κυριος τη ιερο-

υσαληµ χαρσει σιων µη παρεισχωσαν αι ςειρες

σου

17. κυριος ο χεος σου εν σοι δυνατος σωσει σε

επαξει επι σε ευφροσυνην και καινιει σε εν τη

αγαπησει αυτου και ευφρανχησεται επι σε εν

τερψει ως εν ηµερα εορτης

18. και συναξω τους συντετριµµενους ουαι τις

ελαβεν επ αυτην ονειδισµον

19. ιδου εγω ποιω εν σοι ενεκεν σου εν τω

καιρω εκεινω λεγει κυριος και σωσω την εκπε-

πιεσµενην και την απωσµενην εισδεξοµαι και

χησοµαι αυτους εις καυςηµα και ονοµαστους

εν παση τη γη

20. και καταισςυνχησονται εν τω καιρω εκε-

ινω οταν καλως υµιν ποιησω και εν τω καιρω

οταν εισδεξωµαι υµας διοτι δωσω υµας ονοµα-

στους και εις καυςηµα εν πασιν τοις λαοις της

γης εν τω επιστρεφειν µε την αιςµαλωσιαν υµων

ενωπιον υµων λεγει κυριος
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ag1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 εν τω δευτερω ετει επι δαρειου του ϐασι-

λεως εν τω µηνι τω εκτω µια του µηνος εγενετο

λογος κυριου εν ςειρι αγγαιου του προφητου

λεγων ειπον δη προς Ϲοροβαβελ τον του σαλα-

χιηλ εκ ϕυλης ιουδα και προς ιησουν τον του

ιωσεδεκ τον ιερεα τον µεγαν λεγων

2. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ λεγων ο

λαος ουτος λεγουσιν ους ηκει ο καιρος του

οικοδοµησαι τον οικον κυριου

3. και εγενετο λογος κυριου εν ςειρι αγγαιου

του προφητου λεγων

4. ει καιρος υµιν µεν εστιν του οικειν εν οικοις

υµων κοιλοσταχµοις ο δε οικος ουτος εξηρηµω-

ται

5. και νυν ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ τα-

ξατε δη τας καρδιας υµων εις τας οδους υµων

6. εσπειρατε πολλα και εισηνεγκατε ολιγα

εφαγετε και ουκ εις πλησµονην επιετε και ουκ

εις µεχην περιεβαλεσχε και ουκ εχερµανχητε

εν αυτοις και ο τους µισχους συναγων συνηγα-

γεν εις δεσµον τετρυπηµενον

7. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ χεσχε τας

καρδιας υµων εις τας οδους υµων

8. αναβητε επι το ορος και κοψατε ξυλα και

οικοδοµησατε τον οικον και ευδοκησω εν αυτω

και ενδοξασχησοµαι ειπεν κυριος

9. επεβλεψατε εις πολλα και εγενετο ολιγα

και εισηνεςχη εις τον οικον και εξεφυσησα αυτα

δια τουτο ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ανχ

ων ο οικος µου εστιν ερηµος υµεις δε διωκετε

εκαστος εις τον οικον αυτου

10. δια τουτο ανεξει ο ουρανος απο δροσου

και η γη υποστελειται τα εκφορια αυτης

11. και επαξω ϱοµφαιαν επι την γην και επι

τα ορη και επι τον σιτον και επι τον οινον και

επι το ελαιον και οσα εκφερει η γη και επι τους

ανχρωπους και επι τα κτηνη και επι παντας

τους πονους των ςειρων αυτων

12. και ηκουσεν Ϲοροβαβελ ο του σαλαχιηλ

εκ ϕυλης ιουδα και ιησους ο του ιωσεδεκ ο ιε-

ϱευς ο µεγας και παντες οι καταλοιποι του λα-

ου της ϕωνης κυριου του χεου αυτων και των

λογων αγγαιου του προφητου καχοτι εξαπεστε-

ιλεν αυτον κυριος ο χεος αυτων προς αυτους

και εφοβηχη ο λαος απο προσωπου κυριου

13. και ειπεν αγγαιος ο αγγελος κυριου τω

λαω εγω ειµι µεχ υµων λεγει κυριος

14. και εξηγειρεν κυριος το πνευµα Ϲοροβα-

ϐελ του σαλαχιηλ εκ ϕυλης ιουδα και το πνευ-

µα ιησου του ιωσεδεκ του ιερεως του µεγαλου

και το πνευµα των καταλοιπων παντος του λα-

ου και εισηλχον και εποιουν εργα εν τω οικω

κυριου παντοκρατορος χεου αυτων

15. τη τετραδι και εικαδι του µηνος του εκτου

τω δευτερω ετει επι δαρειου του ϐασιλεως

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ag2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 τω εβδοµω µηνι µια και εικαδι του µηνος

ελαλησεν κυριος εν ςειρι αγγαιου του προφη-

του λεγων

2. ειπον δη προς Ϲοροβαβελ τον του σαλαχιηλ

εκ ϕυλης ιουδα και προς ιησουν τον του ιωσε-

δεκ τον ιερεα τον µεγαν και προς παντας τους

καταλοιπους του λαου λεγων

3. τις εξ υµων ος ειδεν τον οικον τουτον εν τη

δοξη αυτου τη εµπροσχεν και πως υµεις ϐλε-

πετε αυτον νυν καχως ους υπαρςοντα ενωπιον

υµων

4. και νυν κατισςυε Ϲοροβαβελ λεγει κυριος

και κατισςυε ιησου ο του ιωσεδεκ ο ιερευς ο

µεγας και κατισςυετω πας ο λαος της γης λεγει

κυριος και ποιειτε διοτι µεχ υµων εγω ειµι λεγει

κυριος παντοκρατωρ

5. και το πνευµα µου εφεστηκεν εν µεσω υµων

χαρσειτε

6. διοτι ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι

απαξ εγω σεισω τον ουρανον και την γην και

την χαλασσαν και την ξηραν

7. και συσσεισω παντα τα εχνη και ηξει τα

εκλεκτα παντων των εχνων και πλησω τον

οικον τουτον δοξης λεγει κυριος παντοκρατωρ

8. εµον το αργυριον και εµον το ςρυσιον λεγει

κυριος παντοκρατωρ

9. διοτι µεγαλη εσται η δοξα του οικου τουτου

η εσςατη υπερ την πρωτην λεγει κυριος παν-

τοκρατωρ και εν τω τοπω τουτω δωσω ειρηνην
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λεγει κυριος παντοκρατωρ και ειρηνην ψυςης

εις περιποιησιν παντι τω κτιζοντι του αναστησαι

τον ναον τουτον

10. τετραδι και εικαδι του ενατου µηνος ετο-

υς δευτερου επι δαρειου εγενετο λογος κυριου

προς αγγαιον τον προφητην λεγων

11. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ επερωτη-

σον τους ιερεις νοµον λεγων

12. εαν λαβη ανχρωπος κρεας αγιον εν τω

ακρω του ιµατιου αυτου και αψηται το ακρον

του ιµατιου αυτου αρτου η εψεµατος η οινου η

ελαιου η παντος ϐρωµατος ει αγιασχησεται και

απεκριχησαν οι ιερεις και ειπαν ου

13. και ειπεν αγγαιος εαν αψηται µεµιαµµενος

επι ψυςη απο παντος τουτων ει µιανχησεται και

απεκριχησαν οι ιερεις και ειπαν µιανχησεται

14. και απεκριχη αγγαιος και ειπεν ουτως ο

λαος ουτος και ουτως το εχνος τουτο ενωπιον

εµου λεγει κυριος και ουτως παντα τα εργα των

ςειρων αυτων και ος εαν εγγιση εκει µιανχησε-

ται ενεκεν των ληµµατων αυτων των ορχρινων

οδυνηχησονται απο προσωπου πονων αυτων

και εµισειτε εν πυλαις ελεγςοντας

15. και νυν χεσχε δη εις τας καρδιας υµων

απο της ηµερας ταυτης και υπερανω προ του

χειναι λιχον επι λιχον εν τω ναω κυριου

16. τινες ητε οτε ενεβαλλετε εις κυψελην κρι-

χης εικοσι σατα και εγενετο κριχης δεκα σατα

και εισεπορευεσχε εις το υποληνιον εξαντλησαι

πεντηκοντα µετρητας και εγενοντο εικοσι

17. επαταξα υµας εν αφορια και εν ανεµο-

ϕχορια και εν ςαλαζη παντα τα εργα των ςε-

ιρων υµων και ουκ επεστρεψατε προς µε λεγει

κυριος

18. υποταξατε δη τας καρδιας υµων απο της

ηµερας ταυτης και επεκεινα απο της τετραδος

και εικαδος του ενατου µηνος και απο της ηµε-

ϱας ης εχεµελιωχη ο ναος κυριου χεσχε εν ταις

καρδιαις υµων

19. ει ετι επιγνωσχησεται επι της αλω και ει ετι

η αµπελος και η συκη και η ϱοα και τα ξυλα της

ελαιας τα ου ϕεροντα καρπον απο της ηµερας

ταυτης ευλογησω

20. και εγενετο λογος κυριου εκ δευτερου

προς αγγαιον τον προφητην τετραδι και εικαδι

του µηνος λεγων

21. ειπον προς Ϲοροβαβελ τον του σαλαχιηλ

εκ ϕυλης ιουδα λεγων εγω σειω τον ουρανον

και την γην και την χαλασσαν και την ξηραν

22. και καταστρεψω χρονους ϐασιλεων και

ολεχρευσω δυναµιν ϐασιλεων των εχνων και

καταστρεψω αρµατα και αναβατας και κατα-

ϐησονται ιπποι και αναβαται αυτων εκαστος εν

ϱοµφαια προς τον αδελφον αυτου

23. εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος παντο-

κρατωρ ληµψοµαι σε Ϲοροβαβελ τον του σαλα-

χιηλ τον δουλον µου λεγει κυριος και χησοµαι

σε ως σφραγιδα διοτι σε ηρετισα λεγει κυριος

παντοκρατωρ
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-za1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 εν τω ογδοω µηνι ετους δευτερου επι δα-

ϱειου εγενετο λογος κυριου προς Ϲαςαριαν τον

του ϐαραςιου υιον αδδω τον προφητην λεγων

2. ωργισχη κυριος επι τους πατερας υµων ορ-

γην µεγαλην

3. και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος

παντοκρατωρ επιστρεψατε προς µε και επιστρα-

ϕησοµαι προς υµας λεγει κυριος

4. και µη γινεσχε καχως οι πατερες υµων οις

ενεκαλεσαν αυτοις οι προφηται οι εµπροσχεν

λεγοντες ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ απο-

στρεψατε απο των οδων υµων των πονηρων και

απο των επιτηδευµατων υµων των πονηρων και

ου προσεσςον του εισακουσαι µου λεγει κυριος

5. οι πατερες υµων που εισιν και οι προφηται

µη τον αιωνα Ϲησονται

6. πλην τους λογους µου και τα νοµιµα µου

δεςεσχε οσα εγω εντελλοµαι εν πνευµατι µου

τοις δουλοις µου τοις προφηταις οι κατελαβο-

σαν τους πατερας υµων και απεκριχησαν και

ειπαν καχως παρατετακται κυριος παντοκρα-

τωρ του ποιησαι κατα τας οδους υµων και κατα

τα επιτηδευµατα υµων ουτως εποιησεν υµιν

7. τη τετραδι και εικαδι τω ενδεκατω µηνι

ουτος εστιν ο µην σαβατ εν τω δευτερω ετει επι

δαρειου εγενετο λογος κυριου προς Ϲαςαριαν

τον του ϐαραςιου υιον αδδω τον προφητην λε-

γων

8. εωρακα την νυκτα και ιδου ανηρ επιβεβη-

κως επι ιππον πυρρον και ουτος ειστηκει ανα

µεσον των δυο ορεων των κατασκιων και οπισω

αυτου ιπποι πυρροι και ψαροι και ποικιλοι και

λευκοι

9. και ειπα τι ουτοι κυριε και ειπεν προς µε ο

αγγελος ο λαλων εν εµοι εγω δειξω σοι τι εστιν

ταυτα

10. και απεκριχη ο ανηρ ο εφεστηκως ανα

µεσον των ορεων και ειπεν προς µε ουτοι εισιν

ους εξαπεσταλκεν κυριος του περιοδευσαι την

γην

11. και απεκριχησαν τω αγγελω κυριου τω

εφεστωτι ανα µεσον των ορεων και ειπον πε-

ϱιωδευκαµεν πασαν την γην και ιδου πασα η

γη κατοικειται και ησυςαζει

12. και απεκριχη ο αγγελος κυριου και ειπεν

κυριε παντοκρατωρ εως τινος ου µη ελεησης

την ιερουσαληµ και τας πολεις ιουδα ας υπε-

ϱειδες τουτο εβδοµηκοστον ετος

13. και απεκριχη κυριος παντοκρατωρ τω αγ-

γελω τω λαλουντι εν εµοι ϱηµατα καλα και

λογους παρακλητικους

14. και ειπεν προς µε ο αγγελος ο λαλων εν

εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριος παντο-

κρατωρ εζηλωκα την ιερουσαληµ και την σιων

Ϲηλον µεγαν

15. και οργην µεγαλην εγω οργιζοµαι επι τα

εχνη τα συνεπιτιχεµενα ανχ ων εγω µεν ωργι-

σχην ολιγα αυτοι δε συνεπεχεντο εις κακα

16. δια τουτο ταδε λεγει κυριος επιστρεψω

επι ιερουσαληµ εν οικτιρµω και ο οικος µου

ανοικοδοµηχησεται εν αυτη λεγει κυριος παν-

τοκρατωρ και µετρον εκταχησεται επι ιερο-

υσαληµ ετι

17. και ειπεν προς µε ο αγγελος ο λαλων εν

εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριος παν-

τοκρατωρ ετι διαςυχησονται πολεις εν αγαχοις

και ελεησει κυριος ετι την σιων και αιρετιει ετι

την ιερουσαληµ

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-za2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και ηρα τους οφχαλµους µου και ειδον και

ιδου τεσσαρα κερατα

2. και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα

εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε και ειπεν προς µε

ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν

και τον ισραηλ

3. και εδειξεν µοι κυριος τεσσαρας τεκτονας

4. και ειπα τι ουτοι ερςονται ποιησαι και ειπεν

προς µε ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα

τον ιουδαν και τον ισραηλ κατεαξαν και ουδεις

αυτων ηρεν κεφαλην και εισηλχον ουτοι του

οξυναι αυτα εις ςειρας αυτων τα τεσσαρα κε-

ϱατα τα εχνη τα επαιροµενα κερας επι την γην

κυριου του διασκορπισαι αυτην

5. και ηρα τους οφχαλµους µου και ειδον και

ιδου ανηρ και εν τη ςειρι αυτου σςοινιον γεωµε-

τρικον
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6. και ειπα προς αυτον που συ πορευη και

ειπεν προς µε διαµετρησαι την ιερουσαληµ του

ιδειν πηλικον το πλατος αυτης εστιν και πηλι-

κον το µηκος

7. και ιδου ο αγγελος ο λαλων εν εµοι ειστηκει

και αγγελος ετερος εξεπορευετο εις συναντησιν

αυτω

8. και ειπεν προς αυτον λεγων δραµε και

λαλησον προς τον νεανιαν εκεινον λεγων

κατακαρπως κατοικηχησεται ιερουσαληµ απο

πληχους ανχρωπων και κτηνων εν µεσω αυτης

9. και εγω εσοµαι αυτη λεγει κυριος τειςος

πυρος κυκλοχεν και εις δοξαν εσοµαι εν µεσω

αυτης

10. ω ω ϕευγετε απο γης ϐορρα λεγει κυριος

διοτι εκ των τεσσαρων ανεµων του ουρανου συ-

ναξω υµας λεγει κυριος

11. εις σιων ανασωζεσχε οι κατοικουντες χυ-

γατερα ϐαβυλωνος

12. διοτι ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ

οπισω δοξης απεσταλκεν µε επι τα εχνη τα σκυ-

λευσαντα υµας διοτι ο απτοµενος υµων ως απ-

τοµενος της κορης του οφχαλµου αυτου

13. διοτι ιδου εγω επιφερω την ςειρα µου επ

αυτους και εσονται σκυλα τοις δουλευουσιν αυ-

τοις και γνωσεσχε διοτι κυριος παντοκρατωρ

απεσταλκεν µε

14. τερπου και ευφραινου χυγατερ σιων διοτι

ιδου εγω ερςοµαι και κατασκηνωσω εν µεσω

σου λεγει κυριος

15. και καταφευξονται εχνη πολλα επι τον

κυριον εν τη ηµερα εκεινη και εσονται αυτω εις

λαον και κατασκηνωσουσιν εν µεσω σου και

επιγνωση οτι κυριος παντοκρατωρ εξαπεσταλ-

κεν µε προς σε

16. και κατακληρονοµησει κυριος τον ιουδαν

την µεριδα αυτου επι την γην την αγιαν και

αιρετιει ετι την ιερουσαληµ

17. ευλαβεισχω πασα σαρξ απο προσωπου

κυριου διοτι εξεγηγερται εκ νεφελων αγιων αυ-

του

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-za3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 και εδειξεν µοι ιησουν τον ιερεα τον µεγαν

εστωτα προ προσωπου αγγελου κυριου και ο

διαβολος ειστηκει εκ δεξιων αυτου του αντικε-

ισχαι αυτω

2. και ειπεν κυριος προς τον διαβολον επιτιµη-

σαι κυριος εν σοι διαβολε και επιτιµησαι κυριος

εν σοι ο εκλεξαµενος την ιερουσαληµ ουκ ιδου

τουτο ως δαλος εξεσπασµενος εκ πυρος

3. και ιησους ην ενδεδυµενος ιµατια ϱυπαρα

και ειστηκει προ προσωπου του αγγελου

4. και απεκριχη και ειπεν προς τους εστηκοτας

προ προσωπου αυτου λεγων αφελετε τα ιµατια

τα ϱυπαρα απ αυτου και ειπεν προς αυτον ιδου

αφηρηκα τας ανοµιας σου και ενδυσατε αυτον

ποδηρη

5. και επιχετε κιδαριν καχαραν επι την κε-

ϕαλην αυτου και περιεβαλον αυτον ιµατια και

επεχηκαν κιδαριν καχαραν επι την κεφαλην

αυτου και ο αγγελος κυριου ειστηκει

6. και διεµαρτυρατο ο αγγελος κυριου προς

ιησουν λεγων

7. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εαν εν τα-

ις οδοις µου πορευη και εαν τα προσταγµατα

µου ϕυλαξης και συ διακρινεις τον οικον µου

και εαν διαφυλαξης και γε την αυλην µου και

δωσω σοι αναστρεφοµενους εν µεσω των εστη-

κοτων τουτων

8. ακουε δη ιησου ο ιερευς ο µεγας συ και οι

πλησιον σου οι καχηµενοι προ προσωπου σου

διοτι ανδρες τερατοσκοποι εισι διοτι ιδου εγω

αγω τον δουλον µου ανατολην

9. διοτι ο λιχος ον εδωκα προ προσωπου ιησου

επι τον λιχον τον ενα επτα οφχαλµοι εισιν ιδου

εγω ορυσσω ϐοχρον λεγει κυριος παντοκρατωρ

και ψηλαφησω πασαν την αδικιαν της γης εκε-

ινης εν ηµερα µια

10. εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος παντο-

κρατωρ συγκαλεσετε εκαστος τον πλησιον αυ-

του υποκατω αµπελου και υποκατω συκης

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-za4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

4 και επεστρεψεν ο αγγελος ο λαλων εν

εµοι και εξηγειρεν µε ον τροπον οταν εξεγερχη

ανχρωπος εξ υπνου αυτου

2. και ειπεν προς µε τι συ ϐλεπεις και ειπα εω-

ϱακα και ιδου λυςνια ςρυση ολη και το λαµπα-

διον επανω αυτης και επτα λυςνοι επανω αυτης
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και επτα επαρυστριδες τοις λυςνοις τοις επανω

αυτης

3. και δυο ελαιαι επανω αυτης µια εκ δεξιων

του λαµπαδιου και µια εξ ευωνυµων

4. και επηρωτησα και ειπον προς τον αγγελον

τον λαλουντα εν εµοι λεγων τι εστιν ταυτα κυριε

5. και απεκριχη ο αγγελος ο λαλων εν εµοι

και ειπεν προς µε ου γινωσκεις τι εστιν ταυτα

και ειπα ουςι κυριε

6. και απεκριχη και ειπεν προς µε λεγων

ουτος ο λογος κυριου προς Ϲοροβαβελ λεγων

ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδε εν ισςυι αλλ η εν

πνευµατι µου λεγει κυριος παντοκρατωρ

7. τις ει συ το ορος το µεγα προ προσωπου Ϲο-

ϱοβαβελ του κατορχωσαι και εξοισω τον λιχον

της κληρονοµιας ισοτητα ςαριτος ςαριτα αυτης

8. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

9. αι ςειρες Ϲοροβαβελ εχεµελιωσαν τον οικον

τουτον και αι ςειρες αυτου επιτελεσουσιν αυτον

και επιγνωση διοτι κυριος παντοκρατωρ εξαπε-

σταλκεν µε προς σε

10. διοτι τις εξουδενωσεν εις ηµερας µικρας

και ςαρουνται και οψονται τον λιχον τον κασ-

σιτερινον εν ςειρι Ϲοροβαβελ επτα ουτοι οφχαλ-

µοι κυριου εισιν οι επιβλεποντες επι πασαν την

γην

11. και απεκριχην και ειπα προς αυτον τι αι

δυο ελαιαι αυται αι εκ δεξιων της λυςνιας και

εξ ευωνυµων

12. και επηρωτησα εκ δευτερου και ειπα προς

αυτον τι οι δυο κλαδοι των ελαιων οι εν τα-

ις ςερσιν των δυο µυξωτηρων των ςρυσων των

επιςεοντων και επαναγοντων τας επαρυστριδας

τας ςρυσας

13. και ειπεν προς µε ουκ οιδας τι εστιν ταυτα

και ειπα ουςι κυριε

14. και ειπεν ουτοι οι δυο υιοι της πιοτητος

παρεστηκασιν τω κυριω πασης της γης

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-za5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

5 και επεστρεψα και ηρα τους οφχαλµους

µου και ειδον και ιδου δρεπανον πετοµενον

2. και ειπεν προς µε τι συ ϐλεπεις και ειπα εγω

ορω δρεπανον πετοµενον µηκος πηςεων εικοσι

και πλατος πηςεων δεκα

3. και ειπεν προς µε αυτη η αρα η εκπορευ-

οµενη επι προσωπον πασης της γης διοτι πας

ο κλεπτης εκ τουτου εως χανατου εκδικηχησε-

ται και πας ο επιορκος εκ τουτου εως χανατου

εκδικηχησεται

4. και εξοισω αυτο λεγει κυριος παντοκρατωρ

και εισελευσεται εις τον οικον του κλεπτου και

εις τον οικον του οµνυοντος τω ονοµατι µου επι

ψευδει και καταλυσει εν µεσω του οικου αυτου

και συντελεσει αυτον και τα ξυλα αυτου και

τους λιχους αυτου

5. και εξηλχεν ο αγγελος ο λαλων εν εµοι και

ειπεν προς µε αναβλεψον τοις οφχαλµοις σου

και ιδε τι το εκπορευοµενον τουτο

6. και ειπα τι εστιν και ειπεν τουτο το µετρον το

εκπορευοµενον και ειπεν αυτη η αδικια αυτων

εν παση τη γη

7. και ιδου ταλαντον µολιβου εξαιροµενον και

ιδου µια γυνη εκαχητο εν µεσω του µετρου

8. και ειπεν αυτη εστιν η ανοµια και ερριψ-

εν αυτην εν µεσω του µετρου και ερριψεν τον

λιχον του µολιβου εις το στοµα αυτης

9. και ηρα τους οφχαλµους µου και ειδον και

ιδου δυο γυναικες εκπορευοµεναι και πνευµα

εν ταις πτερυξιν αυτων και αυται ειςον πτερυγας

ως πτερυγας εποπος και ανελαβον το µετρον

ανα µεσον της γης και ανα µεσον του ουρανου

10. και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα

εν εµοι που αυται αποφερουσιν το µετρον

11. και ειπεν προς µε οικοδοµησαι αυτω

οικιαν εν γη ϐαβυλωνος και ετοιµασαι και χη-

σουσιν αυτο εκει επι την ετοιµασιαν αυτου

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-za6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

6 και επεστρεψα και ηρα τους οφχαλµους

µου και ειδον και ιδου τεσσαρα αρµατα εκπο-

ϱευοµενα εκ µεσου δυο ορεων και τα ορη ην

ορη ςαλκα

2. εν τω αρµατι τω πρωτω ιπποι πυρροι και εν

τω αρµατι τω δευτερω ιπποι µελανες
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3. και εν τω αρµατι τω τριτω ιπποι λευκοι και

εν τω αρµατι τω τεταρτω ιπποι ποικιλοι ψαροι

4. και απεκριχην και ειπα προς τον αγγελον

τον λαλουντα εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε

5. και απεκριχη ο αγγελος ο λαλων εν εµοι

και ειπεν ταυτα εστιν οι τεσσαρες ανεµοι του

ουρανου εκπορευονται παραστηναι τω κυριω

πασης της γης

6. εν ω ησαν οι ιπποι οι µελανες εξεπορευοντο

επι γην ϐορρα και οι λευκοι εξεπορευοντο κα-

τοπισχεν αυτων και οι ποικιλοι εξεπορευοντο

επι γην νοτου

7. και οι ψαροι εξεπορευοντο και επεβλεπον

του πορευεσχαι του περιοδευσαι την γην και

ειπεν πορευεσχε και περιοδευσατε την γην και

περιωδευσαν την γην

8. και ανεβοησεν και ελαλησεν προς µε λε-

γων ιδου οι εκπορευοµενοι επι γην ϐορρα ανε-

παυσαν τον χυµον µου εν γη ϐορρα

9. και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

10. λαβε τα εκ της αιςµαλωσιας παρα των

αρςοντων και παρα των ςρησιµων αυτης και

παρα των επεγνωκοτων αυτην και εισελευση

συ εν τη ηµερα εκεινη εις τον οικον ιωσιου του

σοφονιου του ηκοντος εκ ϐαβυλωνος

11. και ληψη αργυριον και ςρυσιον και ποιη-

σεις στεφανους και επιχησεις επι την κεφαλην

ιησου του ιωσεδεκ του ιερεως του µεγαλου

12. και ερεις προς αυτον ταδε λεγει κυριος

παντοκρατωρ ιδου ανηρ ανατολη ονοµα αυτω

και υποκατωχεν αυτου ανατελει και οικοδοµη-

σει τον οικον κυριου

13. και αυτος ληµψεται αρετην και καχιεται

και καταρξει επι του χρονου αυτου και εσται

ο ιερευς εκ δεξιων αυτου και ϐουλη ειρηνικη

εσται ανα µεσον αµφοτερων

14. ο δε στεφανος εσται τοις υποµενουσιν και

τοις ςρησιµοις αυτης και τοις επεγνωκοσιν αυ-

την και εις ςαριτα υιου σοφονιου και εις ψαλ-

µον εν οικω κυριου

15. και οι µακραν απ αυτων ηξουσιν και οικο-

δοµησουσιν εν τω οικω κυριου και γνωσεσχε

διοτι κυριος παντοκρατωρ απεσταλκεν µε προς

υµας και εσται εαν εισακουοντες εισακουσητε

της ϕωνης κυριου του χεου υµων

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-za7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

7 και εγενετο εν τω τεταρτω ετει επι δαρειου

του ϐασιλεως εγενετο λογος κυριου προς Ϲα-

ςαριαν τετραδι του µηνος του ενατου ος εστιν

ςασελευ

2. και εξαπεστειλεν εις ϐαιχηλ σαρασαρ και

αρβεσεερ ο ϐασιλευς και οι ανδρες αυτου του

εξιλασασχαι τον κυριον

3. λεγων προς τους ιερεις τους εν τω οικω κυ-

ϱιου παντοκρατορος και προς τους προφητας

λεγων εισεληλυχεν ωδε εν τω µηνι τω πεµπτω

το αγιασµα καχοτι εποιησα ηδη ικανα ετη

4. και εγενετο λογος κυριου των δυναµεων

προς µε λεγων

5. ειπον προς απαντα τον λαον της γης και

προς τους ιερεις λεγων εαν νηστευσητε η κοψη-

σχε εν ταις πεµπταις η εν ταις εβδοµαις και ιδου

εβδοµηκοντα ετη µη νηστειαν νενηστευκατε µοι

6. και εαν ϕαγητε η πιητε ους υµεις εσχετε και

υµεις πινετε

7. ους ουτοι οι λογοι εισιν ους ελαλησεν κυ-

ϱιος εν ςερσιν των προφητων των εµπροσχεν

οτε ην ιερουσαληµ κατοικουµενη και ευχηνο-

υσα και αι πολεις αυτης κυκλοχεν και η ορεινη

και η πεδινη κατωκειτο

8. και εγενετο λογος κυριου προς Ϲαςαριαν

λεγων

9. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ κριµα δι-

καιον κρινατε και ελεος και οικτιρµον ποιειτε

εκαστος προς τον αδελφον αυτου

10. και ςηραν και ορφανον και προσηλυτον

και πενητα µη καταδυναστευετε και κακιαν

εκαστος του αδελφου αυτου µη µνησικακειτω

εν ταις καρδιαις υµων

11. και ηπειχησαν του προσεςειν και εδωκαν

νωτον παραφρονουντα και τα ωτα αυτων εβα-

ϱυναν του µη εισακουειν

12. και την καρδιαν αυτων εταξαν απειχη του

µη εισακουειν του νοµου µου και τους λογο-

υς ους εξαπεστειλεν κυριος παντοκρατωρ εν

πνευµατι αυτου εν ςερσιν των προφητων των

εµπροσχεν και εγενετο οργη µεγαλη παρα κυ-

ϱιου παντοκρατορος
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13. και εσται ον τροπον ειπεν και ουκ εισηκο-

υσαν αυτου ουτως κεκραξονται και ου µη εισα-

κουσω λεγει κυριος παντοκρατωρ

14. και εκβαλω αυτους εις παντα τα εχνη α

ουκ εγνωσαν και η γη αφανισχησεται κατοπι-

σχεν αυτων εκ διοδευοντος και εξ αναστρεφον-

τος και εταξαν γην εκλεκτην εις αφανισµον

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-za8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

8 και εγενετο λογος κυριου παντοκρατορος

λεγων

2. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εζηλωσα

την ιερουσαληµ και την σιων Ϲηλον µεγαν και

χυµω µεγαλω εζηλωσα αυτην

3. ταδε λεγει κυριος και επιστρεψω επι σιων

και κατασκηνωσω εν µεσω ιερουσαληµ και

κληχησεται η ιερουσαληµ πολις η αληχινη και

το ορος κυριου παντοκρατορος ορος αγιον

4. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι καχη-

σονται πρεσβυτεροι και πρεσβυτεραι εν ταις

πλατειαις ιερουσαληµ εκαστος την ϱαβδον αυ-

του εςων εν τη ςειρι αυτου απο πληχους ηµερων

5. και αι πλατειαι της πολεως πλησχησον-

ται παιδαριων και κορασιων παιζοντων εν ταις

πλατειαις αυτης

6. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ διοτι ει αδυ-

νατησει ενωπιον των καταλοιπων του λαου το-

υτου εν ταις ηµεραις εκειναις µη και ενωπιον

εµου αδυνατησει λεγει κυριος παντοκρατωρ

7. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ιδου εγω

ανασωζω τον λαον µου απο γης ανατολων και

απο γης δυσµων

8. και εισαξω αυτους και κατασκηνωσω εν

µεσω ιερουσαληµ και εσονται µοι εις λαον και

εγω εσοµαι αυτοις εις χεον εν αληχεια και εν

δικαιοσυνη

9. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ κατισςυ-

ετωσαν αι ςειρες υµων των ακουοντων εν ταις

ηµεραις ταυταις τους λογους τουτους εκ στοµα-

τος των προφητων αφ ης ηµερας τεχεµελιωται

ο οικος κυριου παντοκρατορος και ο ναος αφ

ου ωκοδοµηται

10. διοτι προ των ηµερων εκεινων ο µισχος

των ανχρωπων ουκ εσται εις ονησιν και ο µι-

σχος των κτηνων ους υπαρξει και τω εκπορευ-

οµενω και τω εισπορευοµενω ουκ εσται ειρηνη

απο της χλιψεως και εξαποστελω παντας τους

ανχρωπους εκαστον επι τον πλησιον αυτου

11. και νυν ου κατα τας ηµερας τας εµπρο-

σχεν εγω ποιω τοις καταλοιποις του λαου το-

υτου λεγει κυριος παντοκρατωρ

12. αλλ η δειξω ειρηνην η αµπελος δωσει τον

καρπον αυτης και η γη δωσει τα γενηµατα αυ-

της και ο ουρανος δωσει την δροσον αυτου και

κατακληρονοµησω τοις καταλοιποις του λαου

µου παντα ταυτα

13. και εσται ον τροπον ητε εν καταρα εν το-

ις εχνεσιν οικος ιουδα και οικος ισραηλ ουτως

διασωσω υµας και εσεσχε εν ευλογια χαρσειτε

και κατισςυετε εν ταις ςερσιν υµων

14. διοτι ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ον

τροπον διενοηχην του κακωσαι υµας εν τω πα-

ϱοργισαι µε τους πατερας υµων λεγει κυριος

παντοκρατωρ και ου µετενοησα

15. ουτως παρατεταγµαι και διανενοηµαι εν

ταις ηµεραις ταυταις του καλως ποιησαι την ιε-

ϱουσαληµ και τον οικον ιουδα χαρσειτε

16. ουτοι οι λογοι ους ποιησετε λαλειτε αλ-

ηχειαν εκαστος προς τον πλησιον αυτου και

κριµα ειρηνικον κρινατε εν ταις πυλαις υµων

17. και εκαστος την κακιαν του πλησιον αυ-

του µη λογιζεσχε εν ταις καρδιαις υµων και ορ-

κον ψευδη µη αγαπατε διοτι ταυτα παντα εµι-

σησα λεγει κυριος παντοκρατωρ

18. και εγενετο λογος κυριου παντοκρατορος

προς µε λεγων

19. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ νηστεια

η τετρας και νηστεια η πεµπτη και νηστεια η

εβδοµη και νηστεια η δεκατη εσονται τω οικω

ιουδα εις ςαραν και εις ευφροσυνην και εις εορ-

τας αγαχας και ευφρανχησεσχε και την αληχε-

ιαν και την ειρηνην αγαπησατε

20. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι ηξο-

υσιν λαοι πολλοι και κατοικουντες πολεις πολ-

λας

21. και συνελευσονται κατοικουντες πεντε πο-

λεις εις µιαν πολιν λεγοντες πορευχωµεν δε-

ηχηναι του προσωπου κυριου και εκζητησαι το
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προσωπον κυριου παντοκρατορος πορευσοµαι

καγω

22. και ηξουσιν λαοι πολλοι και εχνη πολλα

εκζητησαι το προσωπον κυριου παντοκρατορος

εν ιερουσαληµ και του εξιλασκεσχαι το προσω-

πον κυριου

23. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εν ταις

ηµεραις εκειναις εαν επιλαβωνται δεκα ανδρες

εκ πασων των γλωσσων των εχνων και επιλα-

ϐωνται του κρασπεδου ανδρος ιουδαιου λεγον-

τες πορευσοµεχα µετα σου διοτι ακηκοαµεν οτι

ο χεος µεχ υµων εστιν

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-za9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

9 ληµµα λογου κυριου εν γη σεδρας και δα-

µασκου χυσια αυτου διοτι κυριος εφορα ανχρω-

πους και πασας ϕυλας του ισραηλ

2. και εµαχ εν τοις οριοις αυτης τυρος και σι-

δων διοτι εφρονησαν σφοδρα

3. και ωκοδοµησεν τυρος οςυρωµατα εαυτη

και εχησαυρισεν αργυριον ως ςουν και συνη-

γαγεν ςρυσιον ως πηλον οδων

4. δια τουτο κυριος κληρονοµησει αυτην και

παταξει εις χαλασσαν δυναµιν αυτης και αυτη

εν πυρι καταναλωχησεται

5. οψεται ασκαλων και ϕοβηχησεται και γα-

Ϲα και οδυνηχησεται σφοδρα και ακκαρων οτι

ησςυνχη επι τω παραπτωµατι αυτης και απο-

λειται ϐασιλευς εκ γαζης και ασκαλων ου µη

κατοικηχη

6. και κατοικησουσιν αλλογενεις εν αζωτω και

καχελω υβριν αλλοφυλων

7. και εξαρω το αιµα αυτων εκ στοµατος αυτων

και τα ϐδελυγµατα αυτων εκ µεσου οδοντων

αυτων και υπολειφχησεται και ουτος τω χεω

ηµων και εσονται ως ςιλιαρςος εν ιουδα και

ακκαρων ως ο ιεβουσαιος

8. και υποστησοµαι τω οικω µου αναστηµα του

µη διαπορευεσχαι µηδε ανακαµπτειν και ου µη

επελχη επ αυτους ουκετι εξελαυνων διοτι νυν

εωρακα εν τοις οφχαλµοις µου

9. ςαιρε σφοδρα χυγατερ σιων κηρυσσε χυγα-

τερ ιερουσαληµ ιδου ο ϐασιλευς σου ερςεται σοι

δικαιος και σωζων αυτος πραυς και επιβεβηκως

επι υποζυγιον και πωλον νεον

10. και εξολεχρευσει αρµατα εξ εφραιµ και

ιππον εξ ιερουσαληµ και εξολεχρευχησεται το-

ξον πολεµικον και πληχος και ειρηνη εξ εχνων

και καταρξει υδατων εως χαλασσης και πο-

ταµων διεκβολας γης

11. και συ εν αιµατι διαχηκης εξαπεστειλας

δεσµιους σου εκ λακκου ουκ εςοντος υδωρ

12. καχησεσχε εν οςυρωµατι δεσµιοι της συ-

ναγωγης και αντι µιας ηµερας παροικεσιας σου

διπλα ανταποδωσω σοι

13. διοτι ενετεινα σε ιουδα εµαυτω τοξον

επλησα τον εφραιµ και επεγερω τα τεκνα σου

σιων επι τα τεκνα των ελληνων και ψηλαφησω

σε ως ϱοµφαιαν µαςητου

14. και κυριος εσται επ αυτους και εξελευσε-

ται ως αστραπη ϐολις και κυριος παντοκρατωρ

εν σαλπιγγι σαλπιει και πορευσεται εν σαλω

απειλης αυτου

15. κυριος παντοκρατωρ υπερασπιει αυτων

και καταναλωσουσιν αυτους και καταςωσουσιν

αυτους εν λιχοις σφενδονης και εκπιονται αυ-

τους ως οινον και πλησουσιν ως ϕιαλας χυσια-

στηριον

16. και σωσει αυτους κυριος εν τη ηµερα εκε-

ινη ως προβατα λαον αυτου διοτι λιχοι αγιοι

κυλιονται επι της γης αυτου

17. οτι ει τι αγαχον αυτου και ει τι καλον παρ

αυτου σιτος νεανισκοις και οινος ευωδιαζων εις

παρχενους

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-za10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

10 αιτεισχε υετον παρα κυριου καχ ωραν

προιµον και οψιµον κυριος εποιησεν ϕαντασιας

και υετον ςειµερινον δωσει αυτοις εκαστω ϐο-

τανην εν αγρω

2. διοτι οι αποφχεγγοµενοι ελαλησαν κοπους

και οι µαντεις ορασεις ψευδεις και τα ενυπνια

ψευδη ελαλουν µαταια παρεκαλουν δια τουτο

εξηρχησαν ως προβατα και εκακωχησαν διοτι

ουκ ην ιασις

3. επι τους ποιµενας παρωξυνχη ο χυµος µου

και επι τους αµνους επισκεψοµαι και επισκεψ-

εται κυριος ο χεος ο παντοκρατωρ το ποιµνιον
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αυτου τον οικον ιουδα και ταξει αυτους ως ιπ-

πον ευπρεπη αυτου εν πολεµω

4. και εξ αυτου επεβλεψεν και εξ αυτου εταξεν

και εξ αυτου τοξον εν χυµω εξ αυτου εξελευσε-

ται πας ο εξελαυνων εν τω αυτω

5. και εσονται ως µαςηται πατουντες πηλον

εν ταις οδοις εν πολεµω και παραταξονται διοτι

κυριος µετ αυτων και καταισςυνχησονται ανα-

ϐαται ιππων

6. και κατισςυσω τον οικον ιουδα και τον οικον

ιωσηφ σωσω και κατοικιω αυτους οτι ηγαπησα

αυτους και εσονται ον τροπον ουκ απεστρεψ-

αµην αυτους διοτι εγω κυριος ο χεος αυτων και

επακουσοµαι αυτοις

7. και εσονται ως µαςηται του εφραιµ και

ςαρησεται η καρδια αυτων ως εν οινω και τα

τεκνα αυτων οψονται και ευφρανχησονται και

ςαρειται η καρδια αυτων επι τω κυριω

8. σηµανω αυτοις και εισδεξοµαι αυτους διοτι

λυτρωσοµαι αυτους και πληχυνχησονται καχο-

τι ησαν πολλοι

9. και σπερω αυτους εν λαοις και οι µακραν

µνησχησονται µου εκχρεψουσιν τα τεκνα αυ-

των και επιστρεψουσιν

10. και επιστρεψω αυτους εκ γης αιγυπτου και

εξ ασσυριων εισδεξοµαι αυτους και εις την γα-

λααδιτιν και εις τον λιβανον εισαξω αυτους και

ου µη υπολειφχη εξ αυτων ουδε εις

11. και διελευσονται εν χαλασση στενη και

παταξουσιν εν χαλασση κυµατα και ξηρανχη-

σεται παντα τα ϐαχη ποταµων και αφαιρεχησε-

ται πασα υβρις ασσυριων και σκηπτρον αιγυπ-

του περιαιρεχησεται

12. και κατισςυσω αυτους εν κυριω χεω αυτων

και εν τω ονοµατι αυτου κατακαυςησονται λεγει

κυριος

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-za11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

11 διανοιξον ο λιβανος τας χυρας σου και

καταφαγετω πυρ τας κεδρους σου

2. ολολυξατω πιτυς διοτι πεπτωκεν κεδρος οτι

µεγαλως µεγιστανες εταλαιπωρησαν ολολυξα-

τε δρυες της ϐασανιτιδος οτι κατεσπασχη ο δρυ-

µος ο συµφυτος

3. ϕωνη χρηνουντων ποιµενων οτι τεταλα-

ιπωρηκεν η µεγαλωσυνη αυτων ϕωνη ωρυ-

οµενων λεοντων οτι τεταλαιπωρηκεν το ϕρυ-

αγµα του ιορδανου

4. ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ποιµαινετε

τα προβατα της σφαγης

5. α οι κτησαµενοι κατεσφαζον και ου µετεµε-

λοντο και οι πωλουντες αυτα ελεγον ευλογητος

κυριος και πεπλουτηκαµεν και οι ποιµενες αυ-

των ουκ επασςον ουδεν επ αυτοις

6. δια τουτο ου ϕεισοµαι ουκετι επι τους κατο-

ικουντας την γην λεγει κυριος και ιδου εγω πα-

ϱαδιδωµι τους ανχρωπους εκαστον εις ςειρας

του πλησιον αυτου και εις ςειρας ϐασιλεως αυ-

του και κατακοψουσιν την γην και ου µη εξελω-

µαι εκ ςειρος αυτων

7. και ποιµανω τα προβατα της σφαγης εις την

ςαναανιτιν και ληµψοµαι εµαυτω δυο ϱαβδους

την µιαν εκαλεσα καλλος και την ετεραν εκα-

λεσα σςοινισµα και ποιµανω τα προβατα

8. και εξαρω τους τρεις ποιµενας εν µηνι ενι

και ϐαρυνχησεται η ψυςη µου επ αυτους και

γαρ αι ψυςαι αυτων επωρυοντο επ εµε

9. και ειπα ου ποιµανω υµας το αποχνησκον

αποχνησκετω και το εκλειπον εκλειπετω και τα

καταλοιπα κατεσχιετωσαν εκαστος τας σαρκας

του πλησιον αυτου

10. και ληµψοµαι την ϱαβδον µου την καλην

και απορριψω αυτην του διασκεδασαι την δια-

χηκην µου ην διεχεµην προς παντας τους λα-

ους

11. και διασκεδασχησεται εν τη ηµερα εκε-

ινη και γνωσονται οι ςαναναιοι τα προβατα τα

ϕυλασσοµενα διοτι λογος κυριου εστιν

12. και ερω προς αυτους ει καλον ενωπιον

υµων εστιν δοτε στησαντες τον µισχον µου η

απειπασχε και εστησαν τον µισχον µου τρια-

κοντα αργυρους

13. και ειπεν κυριος προς µε καχες αυτους εις

το ςωνευτηριον και σκεψαι ει δοκιµον εστιν ον

τροπον εδοκιµασχην υπερ αυτων και ελαβον

τους τριακοντα αργυρους και ενεβαλον αυτους

εις τον οικον κυριου εις το ςωνευτηριον

14. και απερριψα την ϱαβδον την δευτεραν το

σςοινισµα του διασκεδασαι την κατασςεσιν ανα

µεσον ιουδα και ανα µεσον του ισραηλ

932 L R Biblia Grecka



Księga Zachariasza L R Rozdział 13

15. και ειπεν κυριος προς µε ετι λαβε σεαυτω

σκευη ποιµενικα ποιµενος απειρου

16. διοτι ιδου εγω εξεγειρω ποιµενα επι την

γην το εκλιµπανον ου µη επισκεψηται και το

διεσκορπισµενον ου µη Ϲητηση και το συντετριµ-

µενον ου µη ιασηται και το ολοκληρον ου µη

κατευχυνη και τα κρεα των εκλεκτων καταφα-

γεται και τους αστραγαλους αυτων εκστρεψει

17. ω οι ποιµαινοντες τα µαταια και οι κατα-

λελοιποτες τα προβατα µαςαιρα επι τους ϐρα-

ςιονας αυτου και επι τον οφχαλµον τον δεξιον

αυτου ο ϐραςιων αυτου ξηραινοµενος ξηρανχη-

σεται και ο οφχαλµος ο δεξιος αυτου εκτυφλο-

υµενος εκτυφλωχησεται

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-za12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

12 ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ λε-

γει κυριος εκτεινων ουρανον και χεµελιων γην

και πλασσων πνευµα ανχρωπου εν αυτω

2. ιδου εγω τιχηµι την ιερουσαληµ ως προχυ-

ϱα σαλευοµενα πασι τοις λαοις κυκλω και εν

τη ιουδαια εσται περιοςη επι ιερουσαληµ

3. και εσται εν τη ηµερα εκεινη χησοµαι την

ιερουσαληµ λιχον καταπατουµενον πασιν τοις

εχνεσιν πας ο καταπατων αυτην εµπαιζων εµ-

παιξεται και επισυναςχησονται επ αυτην παντα

τα εχνη της γης

4. εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος παντοκρα-

τωρ παταξω παντα ιππον εν εκστασει και τον

αναβατην αυτου εν παραφρονησει επι δε τον

οικον ιουδα διανοιξω τους οφχαλµους µου και

παντας τους ιππους των λαων παταξω εν απο-

τυφλωσει

5. και ερουσιν οι ςιλιαρςοι ιουδα εν ταις καρ-

διαις αυτων ευρησοµεν εαυτοις τους κατοικο-

υντας ιερουσαληµ εν κυριω παντοκρατορι χεω

αυτων

6. εν τη ηµερα εκεινη χησοµαι τους ςιλιαρ-

ςους ιουδα ως δαλον πυρος εν ξυλοις και ως

λαµπαδα πυρος εν καλαµη και καταφαγονται

εκ δεξιων και εξ ευωνυµων παντας τους λαους

κυκλοχεν και κατοικησει ιερουσαληµ ετι καχ

εαυτην

7. και σωσει κυριος τα σκηνωµατα ιουδα κα-

χως απ αρςης οπως µη µεγαλυνηται καυςηµα

οικου δαυιδ και επαρσις των κατοικουντων ιε-

ϱουσαληµ επι τον ιουδαν

8. και εσται εν τη ηµερα εκεινη υπερασπιει

κυριος υπερ των κατοικουντων ιερουσαληµ και

εσται ο ασχενων εν αυτοις εν εκεινη τη ηµερα

ως οικος δαυιδ ο δε οικος δαυιδ ως οικος χεου

ως αγγελος κυριου ενωπιον αυτων

9. και εσται εν τη ηµερα εκεινη Ϲητησω του

εξαραι παντα τα εχνη τα επερςοµενα επι ιερο-

υσαληµ

10. και εκςεω επι τον οικον δαυιδ και επι τους

κατοικουντας ιερουσαληµ πνευµα ςαριτος και

οικτιρµου και επιβλεψονται προς µε ανχ ων κα-

τωρςησαντο και κοψονται επ αυτον κοπετον ως

επ αγαπητον και οδυνηχησονται οδυνην ως επι

πρωτοτοκω

11. εν τη ηµερα εκεινη µεγαλυνχησεται ο κο-

πετος εν ιερουσαληµ ως κοπετος ϱοωνος εν πε-

διω εκκοπτοµενου

12. και κοψεται η γη κατα ϕυλας ϕυλας ϕυλη

καχ εαυτην και αι γυναικες αυτων καχ εαυτας

ϕυλη οικου δαυιδ καχ εαυτην και αι γυναικες

αυτων καχ εαυτας ϕυλη οικου ναχαν καχ εαυ-

την και αι γυναικες αυτων καχ εαυτας

13. ϕυλη οικου λευι καχ εαυτην και αι γυνα-

ικες αυτων καχ εαυτας ϕυλη του συµεων καχ

εαυτην και αι γυναικες αυτων καχ εαυτας

14. πασαι αι ϕυλαι αι υπολελειµµεναι ϕυλη

καχ εαυτην και αι γυναικες αυτων καχ εαυτας

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-za13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

13 εν τη ηµερα εκεινη εσται πας τοπος δια-

νοιγοµενος εν τω οικω δαυιδ

2. και εσται εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυ-

ϱιος εξολεχρευσω τα ονοµατα των ειδωλων απο

της γης και ουκετι εσται αυτων µνεια και τους

ψευδοπροφητας και το πνευµα το ακαχαρτον

εξαρω απο της γης

3. και εσται εαν προφητευση ανχρωπος ετι και

ερει προς αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυ-

του οι γεννησαντες αυτον ου Ϲηση οτι ψευδη

ελαλησας επ ονοµατι κυριου και συµποδιουσιν

αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεν-

νησαντες αυτον εν τω προφητευειν αυτον
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4. και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταισςυνχη-

σονται οι προφηται εκαστος εκ της ορασεως αυ-

του εν τω προφητευειν αυτον και ενδυσονται

δερριν τριςινην ανχ ων εψευσαντο

5. και ερει ουκ ειµι προφητης εγω διοτι ανχρω-

πος εργαζοµενος την γην εγω ειµι οτι ανχρωπος

εγεννησεν µε εκ νεοτητος µου

6. και ερω προς αυτον τι αι πληγαι αυται ανα

µεσον των ςειρων σου και ερει ας επληγην εν

τω οικω τω αγαπητω µου

7. ϱοµφαια εξεγερχητι επι τους ποιµενας µου

και επ ανδρα πολιτην µου λεγει κυριος παντο-

κρατωρ παταξατε τους ποιµενας και εκσπασατε

τα προβατα και επαξω την ςειρα µου επι τους

ποιµενας

8. και εσται εν παση τη γη λεγει κυριος τα

δυο µερη εξολεχρευχησεται και εκλειψει το δε

τριτον υπολειφχησεται εν αυτη

9. και διαξω το τριτον δια πυρος και πυρωσω

αυτους ως πυρουται το αργυριον και δοκιµω

αυτους ως δοκιµαζεται το ςρυσιον αυτος επικα-

λεσεται το ονοµα µου καγω επακουσοµαι αυτω

και ερω λαος µου ουτος εστιν και αυτος ερει

κυριος ο χεος µου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-za14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

14 ιδου ηµεραι ερςονται του κυριου και δια-

µερισχησεται τα σκυλα σου εν σοι

2. και επισυναξω παντα τα εχνη επι ιερο-

υσαληµ εις πολεµον και αλωσεται η πολις και

διαρπαγησονται αι οικιαι και αι γυναικες µολυ-

νχησονται και εξελευσεται το ηµισυ της πολεως

εν αιςµαλωσια οι δε καταλοιποι του λαου µου

ου µη εξολεχρευχωσιν εκ της πολεως

3. και εξελευσεται κυριος και παραταξεται εν

τοις εχνεσιν εκεινοις καχως ηµερα παραταξεως

αυτου εν ηµερα πολεµου

4. και στησονται οι ποδες αυτου εν τη ηµερα

εκεινη επι το ορος των ελαιων το κατεναντι ιε-

ϱουσαληµ εξ ανατολων και σςισχησεται το ορος

των ελαιων το ηµισυ αυτου προς ανατολας και

το ηµισυ αυτου προς χαλασσαν ςαος µεγα σφο-

δρα και κλινει το ηµισυ του ορους προς ϐορραν

και το ηµισυ αυτου προς νοτον

5. και εµφραςχησεται ϕαραγξ ορεων µου και

εγκολληχησεται ϕαραγξ ορεων εως ιασολ και

εµφραςχησεται καχως ενεφραγη εν ταις ηµε-

ϱαις του σεισµου εν ηµεραις οζιου ϐασιλεως ιο-

υδα και ηξει κυριος ο χεος µου και παντες οι

αγιοι µετ αυτου

6. εν εκεινη τη ηµερα ουκ εσται ϕως και ψυςος

και παγος

7. εσται µιαν ηµεραν και η ηµερα εκεινη γνω-

στη τω κυριω και ους ηµερα και ου νυξ και προς

εσπεραν εσται ϕως

8. και εν τη ηµερα εκεινη εξελευσεται υδωρ

Ϲων εξ ιερουσαληµ το ηµισυ αυτου εις την χα-

λασσαν την πρωτην και το ηµισυ αυτου εις την

χαλασσαν την εσςατην και εν χερει και εν εαρι

εσται ουτως

9. και εσται κυριος εις ϐασιλεα επι πασαν την

γην εν τη ηµερα εκεινη εσται κυριος εις και το

ονοµα αυτου εν

10. κυκλων πασαν την γην και την ερηµον

απο γαβε εως ϱεµµων κατα νοτον ιερουσαληµ

ϱαµα δε επι τοπου µενει απο της πυλης ϐενιαµιν

εως του τοπου της πυλης της πρωτης εως της

πυλης των γωνιων και εως του πυργου ανανεηλ

εως των υποληνιων του ϐασιλεως

11. κατοικησουσιν εν αυτη και ουκ εσται ανα-

χεµα ετι και κατοικησει ιερουσαληµ πεποιχο-

τως

12. και αυτη εσται η πτωσις ην κοψει κυριος

παντας τους λαους οσοι επεστρατευσαν επι ιε-

ϱουσαληµ τακησονται αι σαρκες αυτων εστηκο-

των αυτων επι τους ποδας αυτων και οι οφχαλ-

µοι αυτων ϱυησονται εκ των οπων αυτων και η

γλωσσα αυτων τακησεται εν τω στοµατι αυτων

13. και εσται εν τη ηµερα εκεινη εκστασις κυ-

ϱιου επ αυτους µεγαλη και επιληµψονται εκα-

στος της ςειρος του πλησιον αυτου και συµπλα-

κησεται η ςειρ αυτου προς ςειρα του πλησιον

αυτου

14. και ο ιουδας παραταξεται εν ιερουσαληµ

και συναξει την ισςυν παντων των λαων κυ-

κλοχεν ςρυσιον και αργυριον και ιµατισµον εις

πληχος σφοδρα

15. και αυτη εσται η πτωσις των ιππων και

των ηµιονων και των καµηλων και των ονων

και παντων των κτηνων των οντων εν ταις πα-

ϱεµβολαις εκειναις κατα την πτωσιν ταυτην
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16. και εσται οσοι εαν καταλειφχωσιν εκ παν-

των των εχνων των ελχοντων επι ιερουσαληµ

και αναβησονται κατ ενιαυτον του προσκυνη-

σαι τω ϐασιλει κυριω παντοκρατορι και του εορ-

ταζειν την εορτην της σκηνοπηγιας

17. και εσται οσοι εαν µη αναβωσιν εκ πασων

των ϕυλων της γης εις ιερουσαληµ του προ-

σκυνησαι τω ϐασιλει κυριω παντοκρατορι και

ουτοι εκεινοις προστεχησονται

18. εαν δε ϕυλη αιγυπτου µη αναβη µηδε

ελχη εκει και επι τουτοις εσται η πτωσις ην πα-

ταξει κυριος παντα τα εχνη οσα εαν µη αναβη

του εορτασαι την εορτην της σκηνοπηγιας

19. αυτη εσται η αµαρτια αιγυπτου και η

αµαρτια παντων των εχνων οσα αν µη αναβη

του εορτασαι την εορτην της σκηνοπηγιας

20. εν τη ηµερα εκεινη εσται το επι τον ςα-

λινον του ιππου αγιον τω κυριω παντοκρατορι

και εσονται οι λεβητες οι εν τω οικω κυριου ως

ϕιαλαι προ προσωπου του χυσιαστηριου

21. και εσται πας λεβης εν ιερουσαληµ και

εν τω ιουδα αγιον τω κυριω παντοκρατορι και

ηξουσιν παντες οι χυσιαζοντες και ληµψονται

εξ αυτων και εψησουσιν εν αυτοις και ουκ εσται

ςαναναιος ουκετι εν τω οικω κυριου παντοκρα-

τορος εν τη ηµερα εκεινη
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ml1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

1 ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ εν ςε-

ιρι αγγελου αυτου χεσχε δη επι τας καρδιας

υµων

2. ηγαπησα υµας λεγει κυριος και ειπατε εν

τινι ηγαπησας ηµας ουκ αδελφος ην ησαυ του

ιακωβ λεγει κυριος και ηγαπησα τον ιακωβ

3. τον δε ησαυ εµισησα και εταξα τα ορια αυ-

του εις αφανισµον και την κληρονοµιαν αυτου

εις δοµατα ερηµου

4. διοτι ερει η ιδουµαια κατεστραπται και επι-

στρεψωµεν και ανοικοδοµησωµεν τας ερηµο-

υς ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ αυτοι οικο-

δοµησουσιν και εγω καταστρεψω και επικλ-

ηχησεται αυτοις ορια ανοµιας και λαος εφ ον

παρατετακται κυριος εως αιωνος

5. και οι οφχαλµοι υµων οψονται και υµεις

ερειτε εµεγαλυνχη κυριος υπερανω των οριων

του ισραηλ

6. υιος δοξαζει πατερα και δουλος τον κυριον

αυτου και ει πατηρ ειµι εγω που εστιν η δοξα

µου και ει κυριος ειµι εγω που εστιν ο ϕοβος

µου λεγει κυριος παντοκρατωρ υµεις οι ιερεις

οι ϕαυλιζοντες το ονοµα µου και ειπατε εν τινι

εφαυλισαµεν το ονοµα σου

7. προσαγοντες προς το χυσιαστηριον µου αρ-

τους ηλισγηµενους και ειπατε εν τινι ηλισγησα-

µεν αυτους εν τω λεγειν υµας τραπεζα κυριου

εξουδενωµενη εστιν και τα επιτιχεµενα ϐρωµα-

τα εξουδενωµενα

8. διοτι εαν προσαγαγητε τυφλον εις χυσιαν

ου κακον και εαν προσαγαγητε ςωλον η αρρω-

στον ου κακον προσαγαγε δη αυτο τω ηγουµενω

σου ει προσδεξεται αυτο ει ληµψεται προσωπον

σου λεγει κυριος παντοκρατωρ

9. και νυν εξιλασκεσχε το προσωπον του χεου

υµων και δεηχητε αυτου εν ςερσιν υµων γεγο-

νεν ταυτα ει ληµψοµαι εξ υµων προσωπα υµων

λεγει κυριος παντοκρατωρ

10. διοτι και εν υµιν συγκλεισχησονται χυραι

και ουκ αναψετε το χυσιαστηριον µου δωρεαν

ουκ εστιν µου χεληµα εν υµιν λεγει κυριος παν-

τοκρατωρ και χυσιαν ου προσδεξοµαι εκ των

ςειρων υµων

11. διοτι απ ανατολων ηλιου εως δυσµων το

ονοµα µου δεδοξασται εν τοις εχνεσιν και εν

παντι τοπω χυµιαµα προσαγεται τω ονοµατι µου

και χυσια καχαρα διοτι µεγα το ονοµα µου εν

τοις εχνεσιν λεγει κυριος παντοκρατωρ

12. υµεις δε ϐεβηλουτε αυτο εν τω λεγειν

υµας τραπεζα κυριου ηλισγηµενη εστιν και τα

επιτιχεµενα εξουδενωνται ϐρωµατα αυτου

13. και ειπατε ταυτα εκ κακοπαχειας εστιν και

εξεφυσησα αυτα λεγει κυριος παντοκρατωρ και

εισεφερετε αρπαγµατα και τα ςωλα και τα ενος-

λουµενα και εαν ϕερητε την χυσιαν ει προσδε-

ξοµαι αυτα εκ των ςειρων υµων λεγει κυριος

παντοκρατωρ

14. και επικαταρατος ος ην δυνατος και υπηρ-

ςεν εν τω ποιµνιω αυτου αρσεν και ευςη αυτου

επ αυτω και χυει διεφχαρµενον τω κυριω διο-

τι ϐασιλευς µεγας εγω ειµι λεγει κυριος παν-

τοκρατωρ και το ονοµα µου επιφανες εν τοις

εχνεσιν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ml2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

2 και νυν η εντολη αυτη προς υµας οι ιερεις

2. εαν µη ακουσητε και εαν µη χησχε εις την

καρδιαν υµων του δουναι δοξαν τω ονοµατι µου

λεγει κυριος παντοκρατωρ και εξαποστελω εφ

υµας την καταραν και επικαταρασοµαι την ευ-

λογιαν υµων και καταρασοµαι αυτην και δια-

σκεδασω την ευλογιαν υµων και ουκ εσται εν

υµιν οτι υµεις ου τιχεσχε εις την καρδιαν υµων

3. ιδου εγω αφοριζω υµιν τον ωµον και σκορ-

πιω ηνυστρον επι τα προσωπα υµων ηνυστρον

εορτων υµων και ληµψοµαι υµας εις το αυτο

4. και επιγνωσεσχε διοτι εγω εξαπεσταλκα

προς υµας την εντολην ταυτην του ειναι την

διαχηκην µου προς τους λευιτας λεγει κυριος

παντοκρατωρ

5. η διαχηκη µου ην µετ αυτου της Ϲωης και

της ειρηνης και εδωκα αυτω εν ϕοβω ϕοβεισχαι

µε και απο προσωπου ονοµατος µου στελλε-

σχαι αυτον

6. νοµος αληχειας ην εν τω στοµατι αυτου και

αδικια ους ευρεχη εν ςειλεσιν αυτου εν ειρηνη

κατευχυνων επορευχη µετ εµου και πολλους

επεστρεψεν απο αδικιας
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7. οτι ςειλη ιερεως ϕυλαξεται γνωσιν και νο-

µον εκζητησουσιν εκ στοµατος αυτου διοτι αγ-

γελος κυριου παντοκρατορος εστιν

8. υµεις δε εξεκλινατε εκ της οδου και πολλο-

υς ησχενησατε εν νοµω διεφχειρατε την διαχη-

κην του λευι λεγει κυριος παντοκρατωρ

9. καγω δεδωκα υµας εξουδενωµενους και

παρειµενους εις παντα τα εχνη ανχ ων υµεις

ουκ εφυλαξασχε τας οδους µου αλλα ελαµβα-

νετε προσωπα εν νοµω

10. ουςι χεος εις εκτισεν υµας ουςι πατηρ εις

παντων υµων τι οτι εγκατελιπετε εκαστος τον

αδελφον αυτου του ϐεβηλωσαι την διαχηκην

των πατερων υµων

11. εγκατελειφχη ιουδας και ϐδελυγµα εγε-

νετο εν τω ισραηλ και εν ιερουσαληµ διοτι εβε-

ϐηλωσεν ιουδας τα αγια κυριου εν οις ηγαπη-

σεν και επετηδευσεν εις χεους αλλοτριους

12. εξολεχρευσει κυριος τον ανχρωπον τον

ποιουντα ταυτα εως και ταπεινωχη εκ σκηνω-

µατων ιακωβ και εκ προσαγοντων χυσιαν τω

κυριω παντοκρατορι

13. και ταυτα α εµισουν εποιειτε εκαλυπτετε

δακρυσιν το χυσιαστηριον κυριου και κλαυχµω

και στεναγµω εκ κοπων ετι αξιον επιβλεψαι εις

χυσιαν η λαβειν δεκτον εκ των ςειρων υµων

14. και ειπατε ενεκεν τινος οτι κυριος διεµαρ-

τυρατο ανα µεσον σου και ανα µεσον γυναικος

νεοτητος σου ην εγκατελιπες και αυτη κοινωνος

σου και γυνη διαχηκης σου

15. και ουκ αλλος εποιησεν και υπολειµµα

πνευµατος αυτου και ειπατε τι αλλο αλλ η

σπερµα Ϲητει ο χεος και ϕυλαξασχε εν τω πνευ-

µατι υµων και γυναικα νεοτητος σου µη εγκα-

ταλιπης

16. αλλα εαν µισησας εξαποστειλης λεγει κυ-

ϱιος ο χεος του ισραηλ και καλυψει ασεβεια επι

τα ενχυµηµατα σου λεγει κυριος παντοκρατωρ

και ϕυλαξασχε εν τω πνευµατι υµων και ου µη

εγκαταλιπητε

17. οι παροξυνοντες τον χεον εν τοις λογοις

υµων και ειπατε εν τινι παρωξυναµεν αυτον εν

τω λεγειν υµας πας ποιων πονηρον καλον ενω-

πιον κυριου και εν αυτοις αυτος ευδοκησεν και

που εστιν ο χεος της δικαιοσυνης

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ml3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska World English Bible King James Version
Wulgata Interlinearna

3 ιδου εγω εξαποστελλω τον αγγελον µου και

επιβλεψεται οδον προ προσωπου µου και εξα-

ιφνης ηξει εις τον ναον εαυτου κυριος ον υµεις

Ϲητειτε και ο αγγελος της διαχηκης ον υµεις

χελετε ιδου ερςεται λεγει κυριος παντοκρατωρ

2. και τις υποµενει ηµεραν εισοδου αυτου η

τις υποστησεται εν τη οπτασια αυτου διοτι αυτος

εισπορευεται ως πυρ ςωνευτηριου και ως ποα

πλυνοντων

3. και καχιειται ςωνευων και καχαριζων ως το

αργυριον και ως το ςρυσιον και καχαρισει τους

υιους λευι και ςεει αυτους ως το ςρυσιον και ως

το αργυριον και εσονται τω κυριω προσαγοντες

χυσιαν εν δικαιοσυνη

4. και αρεσει τω κυριω χυσια ιουδα και ιερο-

υσαληµ καχως αι ηµεραι του αιωνος και καχως

τα ετη τα εµπροσχεν

5. και προσαξω προς υµας εν κρισει και εσο-

µαι µαρτυς ταςυς επι τας ϕαρµακους και επι

τας µοιςαλιδας και επι τους οµνυοντας τω ονο-

µατι µου επι ψευδει και επι τους αποστερουντας

µισχον µισχωτου και τους καταδυναστευοντας

ςηραν και τους κονδυλιζοντας ορφανους και

τους εκκλινοντας κρισιν προσηλυτου και τους

µη ϕοβουµενους µε λεγει κυριος παντοκρατωρ

6. διοτι εγω κυριος ο χεος υµων και ουκ ηλλο-

ιωµαι και υµεις υιοι ιακωβ ουκ απεςεσχε

7. απο των αδικιων των πατερων υµων εξε-

κλινατε νοµιµα µου και ουκ εφυλαξασχε επι-

στρεψατε προς µε και επιστραφησοµαι προς

υµας λεγει κυριος παντοκρατωρ και ειπατε εν

τινι επιστρεψωµεν

8. ει πτερνιει ανχρωπος χεον διοτι υµεις πτερ-

νιζετε µε και ερειτε εν τινι επτερνικαµεν σε οτι

τα επιδεκατα και αι απαρςαι µεχ υµων εισιν

9. και αποβλεποντες υµεις αποβλεπετε και

εµε υµεις πτερνιζετε το εχνος συνετελεσχη

10. και εισηνεγκατε παντα τα εκφορια εις το-

υς χησαυρους και εν τω οικω αυτου εσται η

διαρπαγη αυτου επισκεψασχε δη εν τουτω λεγει

κυριος παντοκρατωρ εαν µη ανοιξω υµιν τους

καταρρακτας του ουρανου και εκςεω υµιν την

ευλογιαν µου εως του ικανωχηναι
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11. και διαστελω υµιν εις ϐρωσιν και ου µη

διαφχειρω υµων τον καρπον της γης και ου µη

ασχενηση υµων η αµπελος η εν τω αγρω λεγει

κυριος παντοκρατωρ

12. και µακαριουσιν υµας παντα τα εχνη διοτι

εσεσχε υµεις γη χελητη λεγει κυριος παντοκρα-

τωρ

13. εβαρυνατε επ εµε τους λογους υµων λεγει

κυριος και ειπατε εν τινι κατελαλησαµεν κατα

σου

14. ειπατε µαταιος ο δουλευων χεω και τι πλε-

ον οτι εφυλαξαµεν τα ϕυλαγµατα αυτου και

διοτι επορευχηµεν ικεται προ προσωπου κυριου

παντοκρατορος

15. και νυν ηµεις µακαριζοµεν αλλοτριους

και ανοικοδοµουνται παντες ποιουντες ανοµα

και αντεστησαν χεω και εσωχησαν

16. ταυτα κατελαλησαν οι ϕοβουµενοι τον

κυριον εκαστος προς τον πλησιον αυτου και

προσεσςεν κυριος και εισηκουσεν και εγραψεν

ϐιβλιον µνηµοσυνου ενωπιον αυτου τοις ϕοβο-

υµενοις τον κυριον και ευλαβουµενοις το ονοµα

αυτου

17. και εσονται µοι λεγει κυριος παντοκρα-

τωρ εις ηµεραν ην εγω ποιω εις περιποιησιν και

αιρετιω αυτους ον τροπον αιρετιζει ανχρωπος

τον υιον αυτου τον δουλευοντα αυτω

18. και επιστραφησεσχε και οψεσχε ανα µε-

σον δικαιου και ανα µεσον ανοµου και ανα µε-

σον του δουλευοντος χεω και του µη δουλευ-

οντος

19. διοτι ιδου ηµερα κυριου ερςεται καιοµενη

ως κλιβανος και ϕλεξει αυτους και εσονται

παντες οι αλλογενεις και παντες οι ποιουντες

ανοµα καλαµη και αναψει αυτους η ηµερα η

ερςοµενη λεγει κυριος παντοκρατωρ και ου µη

υπολειφχη εξ αυτων ϱιζα ουδε κληµα

20. και ανατελει υµιν τοις ϕοβουµενοις το ονο-

µα µου ηλιος δικαιοσυνης και ιασις εν ταις πτε-

ϱυξιν αυτου και εξελευσεσχε και σκιρτησετε ως

µοσςαρια εκ δεσµων ανειµενα

21. και καταπατησετε ανοµους διοτι εσονται

σποδος υποκατω των ποδων υµων εν τη ηµερα

η εγω ποιω λεγει κυριος παντοκρατωρ

22. και ιδου εγω αποστελλω υµιν ηλιαν τον

χεσβιτην πριν ελχειν ηµεραν κυριου την µε-

γαλην και επιφανη

23. ος αποκαταστησει καρδιαν πατρος προς

υιον και καρδιαν ανχρωπου προς τον πλησιον

αυτου µη ελχω και παταξω την γην αρδην

24. µνησχητε νοµου µωυση του δουλου µου

καχοτι ενετειλαµην αυτω εν ςωρηβ προς παντα

τον ισραηλ προσταγµατα και δικαιωµατα
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-mt1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 ϐιβλο γενεσεω ιησου ςριστου υιου δαβιδ

υιου αβρααµ

2. αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεν-

νησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιο-

υδαν και του αδελφου αυτου

3. ιουδα δε εγεννησεν τον ϕαρε και τον Ϲα-

ϱα εκ τη ψαµαρ ϕαρε δε εγεννησεν τον εσρωµ

εσρωµ δε εγεννησεν τον αραµ

4. αραµ δε εγεννησεν τον αµιναδαβ αµιναδαβ

δε εγεννησεν τον ναασσων ναασσων δε εγεννη-

σεν τον σαλµων

5. σαλµων δε εγεννησεν τον ϐοοζ εκ τη ϱαςαβ

ϐοοζ δε εγεννησεν τον ωβηδ εκ τη ϱουψ ωβηδ

δε εγεννησεν τον ιεσσαι

6. ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαβιδ τον ϐασιλεα

δαβιδ δε ο ϐασιλευ εγεννησεν τον σολοµωντα

εκ τη του ουριου

7. σολοµων δε εγεννησεν τον ϱοβοαµ ϱοβοαµ

δε εγεννησεν τον αβια αβια δε εγεννησεν τον

ασα

8. ασα δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε

εγεννησεν τον ιωραµ ιωραµ δε εγεννησεν τον

οζιαν

9. οζια δε εγεννησεν τον ιωαψαµ ιωαψαµ δε

εγεννησεν τον αςαζ αςαζ δε εγεννησεν τον εζε-

κιαν

10. εζεκια δε εγεννησεν τον µανασση µα-

νασση δε εγεννησεν τον αµων αµων δε εγεν-

νησεν τον ιωσιαν

11. ιωσια δε εγεννησεν τον ιεςονιαν και του

αδελφου αυτου επι τη µετοικεσια ϐαβυλωνο

12. µετα δε την µετοικεσιαν ϐαβυλωνο ιεςονια

εγεννησεν τον σαλαψιηλ σαλαψιηλ δε εγεννη-

σεν τον Ϲοροβαβελ

13. Ϲοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιο-

υδ δε εγεννησεν τον ελιακειµ ελιακειµ δε εγεν-

νησεν τον αζωρ

14. αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε

εγεννησεν τον αςειµ αςειµ δε εγεννησεν τον

ελιουδ

15. ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ

δε εγεννησεν τον µατψαν µατψαν δε εγεννησεν

τον ιακωβ

16. ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα

µαρια εξ η εγεννηψη ιησου ο λεγοµενο ςριστο

17. πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααµ εω δαβιδ

γενεαι δεκατεσσαρε και απο δαβιδ εω τη µετο-

ικεσια ϐαβυλωνο γενεαι δεκατεσσαρε και απο

τη µετοικεσια ϐαβυλωνο εω του ςριστου γενεαι

δεκατεσσαρε

18. του δε ιησου ςριστου η γεννησι ουτω ην

µνηστευψειση γαρ τη µητρο αυτου µαρια τω ιω-

σηφ πριν η συνελψειν αυτου ευρεψη εν γαστρι

εςουσα εκ πνευµατο αγιου

19. ιωσηφ δε ο ανηρ αυτη δικαιο ων και µη

ψελων αυτην παραδειγµατισαι εβουληψη λαψ-

ϱα απολυσαι αυτην

20. ταυτα δε αυτου ενψυµηψεντο ιδου αγγε-

λο κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ

υιο δαβιδ µη ϕοβηψη παραλαβειν µαριαµ την

γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηψεν εκ πνευ-

µατο εστιν αγιου

21. τεξεται δε υιον και καλεσει το ονοµα αυτου

ιησουν αυτο γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των

αµαρτιων αυτων

22. τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωψη το

ϱηψεν υπο του κυριου δια του προφητου λε-

γοντο

23. ιδου η παρψενο εν γαστρι εξει και τεξεται

υιον και καλεσουσιν το ονοµα αυτου εµµανο-

υηλ ο εστιν µεψερµηνευοµενον µεψ ηµων ο ψεο

24. διεγερψει δε ο ιωσηφ απο του υπνου επο-

ιησεν ω προσεταξεν αυτω ο αγγελο κυριου και

παρελαβεν την γυναικα αυτου

25. και ουκ εγινωσκεν αυτην εω ου ετεκεν

τον υιον αυτη τον πρωτοτοκον και εκαλεσεν το

ονοµα αυτου ιησουν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-mt2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 του δε ιησου γεννηψεντο εν ϐηψλεεµ τη

ιουδαια εν ηµεραι ηρωδου του ϐασιλεω ιδου

µαγοι απο ανατολων παρεγενοντο ει ιεροσολυ-

µα

Biblia Grecka L R 941



Rozdział 3 L R Ewangelia Mateusza

2. λεγοντε που εστιν ο τεςψει ϐασιλευ των

ιουδαιων ειδοµεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη

ανατολη και ηλψοµεν προσκυνησαι αυτω

3. ακουσα δε ηρωδη ο ϐασιλευ εταραςψη και

πασα ιεροσολυµα µετ αυτου

4. και συναγαγων παντα του αρςιερει και

γραµµατει του λαου επυνψανετο παρ αυτων

που ο ςριστο γενναται

5. οι δε ειπον αυτω εν ϐηψλεεµ τη ιουδαια

ουτω γαρ γεγραπται δια του προφητου

6. και συ ϐηψλεεµ γη ιουδα ουδαµω ελαςιστη

ει εν τοι ηγεµοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσε-

ται ηγουµενο οστι ποιµανει τον λαον µου τον

ισραηλ

7. τοτε ηρωδη λαψρα καλεσα του µαγου ηκρι-

ϐωσεν παρ αυτων τον ςρονον του ϕαινοµενου

αστερο

8. και πεµχα αυτου ει ϐηψλεεµ ειπεν πορευψ-

εντε ακριβω εξετασατε περι του παιδιου επαν

δε ευρητε απαγγειλατε µοι οπω καγω ελψων

προσκυνησω αυτω

9. οι δε ακουσαντε του ϐασιλεω επορευψη-

σαν και ιδου ο αστηρ ον ειδον εν τη ανατολη

προηγεν αυτου εω ελψων εστη επανω ου ην το

παιδιον

10. ιδοντε δε τον αστερα εςαρησαν ςαραν µε-

γαλην σφοδρα

11. και ελψοντε ει την οικιαν ευρον το πα-

ιδιον µετα µαρια τη µητρο αυτου και πεσοντε

προσεκυνησαν αυτω και ανοιξαντε του ψησαυ-

ϱου αυτων προσηνεγκαν αυτω δωρα ςρυσον και

λιβανον και σµυρναν

12. και ςρηµατισψεντε κατ οναρ µη ανακα-

µχαι προ ηρωδην δι αλλη οδου ανεςωρησαν ει

την ςωραν αυτων

13. αναςωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελο

κυριου ϕαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγε-

ϱψει παραλαβε το παιδιον και την µητερα αυ-

του και ϕευγε ει αιγυπτον και ισψι εκει εω αν

ειπω σοι µελλει γαρ ηρωδη Ϲητειν το παιδιον

του απολεσαι αυτο

14. ο δε εγερψει παρελαβεν το παιδιον και την

µητερα αυτου νυκτο και ανεςωρησεν ει αιγυπ-

τον

15. και ην εκει εω τη τελευτη ηρωδου ινα

πληρωψη το ϱηψεν υπο του κυριου δια του προ-

ϕητου λεγοντο εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον

µου

16. τοτε ηρωδη ιδων οτι ενεπαιςψη υπο των

µαγων εψυµωψη λιαν και αποστειλα ανειλεν

παντα του παιδα του εν ϐηψλεεµ και εν πασιν

τοι οριοι αυτη απο διετου και κατωτερω κατα

τον ςρονον ον ηκριβωσεν παρα των µαγων

17. τοτε επληρωψη το ϱηψεν υπο ιερεµιου του

προφητου λεγοντο

18. ϕωνη εν ϱαµα ηκουσψη ψρηνο και

κλαυψµο και οδυρµο πολυ ϱαςηλ κλαιουσα τα

τεκνα αυτη και ουκ ηψελεν παρακληψηναι οτι

ουκ εισιν

19. τελευτησαντο δε του ηρωδου ιδου αγγελο

κυριου κατ οναρ ϕαινεται τω ιωσηφ εν αιγυπτω

20. λεγων εγερψει παραλαβε το παιδιον και

την µητερα αυτου και πορευου ει γην ισραηλ

τεψνηκασιν γαρ οι Ϲητουντε την χυςην του πα-

ιδιου

21. ο δε εγερψει παρελαβεν το παιδιον και

την µητερα αυτου και ηλψεν ει γην ισραηλ

22. ακουσα δε οτι αρςελαο ϐασιλευει επι τη

ιουδαια αντι ηρωδου του πατρο αυτου εφοβηψη

εκει απελψειν ςρηµατισψει δε κατ οναρ ανε-

ςωρησεν ει τα µερη τη γαλιλαια

23. και ελψων κατωκησεν ει πολιν λεγοµενην

ναζαρετ οπω πληρωψη το ϱηψεν δια των προ-

ϕητων οτι ναζωραιο κληψησεται

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-mt3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 εν δε ται ηµεραι εκειναι παραγινεται

ιωαννη ο ϐαπτιστη κηρυσσων εν τη ερηµω τη

ιουδαια

2. και λεγων µετανοειτε ηγγικεν γαρ η ϐασι-

λεια των ουρανων

3. ουτο γαρ εστιν ο ϱηψει υπο ησαιου του

προφητου λεγοντο ϕωνη ϐοωντο εν τη ερηµω

ετοιµασατε την οδον κυριου ευψεια ποιειτε τα

τριβου αυτου

4. αυτο δε ο ιωαννη ειςεν το ενδυµα αυτου απο

τριςων καµηλου και Ϲωνην δερµατινην περι την

οσφυν αυτου η δε τροφη αυτου ην ακριδε και

µελι αγριον

5. τοτε εξεπορευετο προ αυτον ιεροσολυµα και

πασα η ιουδαια και πασα η περιςωρο του ιορ-

δανου
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6. και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη υπ αυτου

εξοµολογουµενοι τα αµαρτια αυτων

7. ιδων δε πολλου των ϕαρισαιων και σαδδο-

υκαιων ερςοµενου επι το ϐαπτισµα αυτου ειπεν

αυτοι γεννηµατα εςιδνων τι υπεδειξεν υµιν ϕυ-

γειν απο τη µελλουση οργη

8. ποιησατε ουν καρπου αξιου τη µετανοια

9. και µη δοξητε λεγειν εν εαυτοι πατερα εςο-

µεν τον αβρααµ λεγω γαρ υµιν οτι δυναται

ο ψεο εκ των λιψων τουτων εγειραι τεκνα τω

αβρααµ

10. ηδη δε και η αξινη προ την ϱιζαν των δεν-

δρων κειται παν ουν δενδρον µη ποιουν καρπον

καλον εκκοπτεται και ει πυρ ϐαλλεται

11. εγω µεν ϐαπτιζω υµα εν υδατι ει µετανοιαν

ο δε οπισω µου ερςοµενο ισςυροτερο µου εστιν

ου ουκ ειµι ικανο τα υποδηµατα ϐαστασαι αυτο

υµα ϐαπτισει εν πνευµατι αγιω και πυρι

12. ου το πτυον εν τη ςειρι αυτου και διακαψ-

αριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον

αυτου ει την αποψηκην το δε αςυρον κατακαυ-

σει πυρι ασβεστω

13. τοτε παραγινεται ο ιησου απο τη γαλιλαια

επι τον ιορδανην προ τον ιωαννην του ϐαπτι-

σψηναι υπ αυτου

14. ο δε ιωαννη διεκωλυεν αυτον λεγων εγω

ςρειαν εςω υπο σου ϐαπτισψηναι και συ ερςη

προ µε

15. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν προ αυτον αφε

αρτι ουτω γαρ πρεπον εστιν ηµιν πληρωσαι πα-

σαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον

16. και ϐαπτισψει ο ιησου ανεβη ευψυ απο του

υδατο και ιδου ανεωςψησαν αυτω οι ουρανοι

και ειδεν το πνευµα του ψεου καταβαινον ωσει

περιστεραν και ερςοµενον επ αυτον

17. και ιδου ϕωνη εκ των ουρανων λεγουσα

ουτο εστιν ο υιο µου ο αγαπητο εν ω ευδοκησα

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-mt4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 τοτε ο ιησου ανηςψη ει την ερηµον υπο του

πνευµατο πειρασψηναι υπο του διαβολου

2. και νηστευσα ηµερα τεσσαρακοντα και νυκ-

τα τεσσαρακοντα υστερον επεινασεν

3. και προσελψων αυτω ο πειραζων ειπεν ει

υιο ει του ψεου ειπε ινα οι λιψοι ουτοι αρτοι

γενωνται

4. ο δε αποκριψει ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω

µονω Ϲησεται ανψρωπο αλλ επι παντι ϱηµατι

εκπορευοµενω δια στοµατο ψεου

5. τοτε παραλαµβανει αυτον ο διαβολο ει την

αγιαν πολιν και ιστησιν αυτον επι το πτερυγιον

του ιερου

6. και λεγει αυτω ει υιο ει του ψεου ϐαλε σεαυ-

τον κατω γεγραπται γαρ οτι τοι αγγελοι αυτου

εντελειται περι σου και επι ςειρων αρουσιν σε

µηποτε προσκοχη προ λιψον τον ποδα σου

7. εφη αυτω ο ιησου παλιν γεγραπται ουκ εκ-

πειρασει κυριον τον ψεον σου

8. παλιν παραλαµβανει αυτον ο διαβολο ει

ορο υχηλον λιαν και δεικνυσιν αυτω πασα τα

ϐασιλεια του κοσµου και την δοξαν αυτων

9. και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν

πεσων προσκυνηση µοι

10. τοτε λεγει αυτω ο ιησου υπαγε σατανα γε-

γραπται γαρ κυριον τον ψεον σου προσκυνησει

και αυτω µονω λατρευσει

11. τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολο και ιδου

αγγελοι προσηλψον και διηκονουν αυτω

12. ακουσα δε ο ιησου οτι ιωαννη παρεδοψη

ανεςωρησεν ει την γαλιλαιαν

13. και καταλιπων την ναζαρετ ελψων κατω-

κησεν ει καπερναουµ την παραψαλασσιαν εν

οριοι Ϲαβουλων και νεφψαλειµ

14. ινα πληρωψη το ϱηψεν δια ησαιου του

προφητου λεγοντο

15. γη Ϲαβουλων και γη νεφψαλειµ οδον

ψαλασση περαν του ιορδανου γαλιλαια των

εψνων

16. ο λαο ο καψηµενο εν σκοτει ειδε ϕω µεγα

και τοι καψηµενοι εν ςωρα και σκια ψανατου

ϕω ανετειλεν αυτοι

17. απο τοτε ηρξατο ο ιησου κηρυσσειν και

λεγειν µετανοειτε ηγγικεν γαρ η ϐασιλεια των

ουρανων

18. περιπατων δε ο ιησου παρα την ψαλασσαν

τη γαλιλαια ειδεν δυο αδελφου σιµωνα τον λε-

γοµενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυ-

του ϐαλλοντα αµφιβληστρον ει την ψαλασσαν

ησαν γαρ αλιει
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19. και λεγει αυτοι δευτε οπισω µου και πο-

ιησω υµα αλιει ανψρωπων

20. οι δε ευψεω αφεντε τα δικτυα ηκολουψη-

σαν αυτω

21. και προβα εκειψεν ειδεν αλλου δυο αδελ-

ϕου ιακωβον τον του Ϲεβεδαιου και ιωαννην τον

αδελφον αυτου εν τω πλοιω µετα Ϲεβεδαιου του

πατρο αυτων καταρτιζοντα τα δικτυα αυτων και

εκαλεσεν αυτου

22. οι δε ευψεω αφεντε το πλοιον και τον πα-

τερα αυτων ηκολουψησαν αυτω

23. και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο ιησου

διδασκων εν ται συναγωγαι αυτων και κηρυσ-

σων το ευαγγελιον τη ϐασιλεια και ψεραπευων

πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν εν τω λαω

24. και απηλψεν η ακοη αυτου ει ολην την

συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντα του κακω

εςοντα ποικιλαι νοσοι και ϐασανοι συνεςοµε-

νου και δαιµονιζοµενου και σεληνιαζοµενου

και παραλυτικου και εψεραπευσεν αυτου

25. και ηκολουψησαν αυτω οςλοι πολλοι απο

τη γαλιλαια και δεκαπολεω και ιεροσολυµων

και ιουδαια και περαν του ιορδανου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-mt5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 ιδων δε του οςλου ανεβη ει το ορο και καψ-

ισαντο αυτου προσηλψον αυτω οι µαψηται αυ-

του

2. και ανοιξα το στοµα αυτου εδιδασκεν αυτου

λεγων

3. µακαριοι οι πτωςοι τω πνευµατι οτι αυτων

εστιν η ϐασιλεια των ουρανων

4. µακαριοι οι πενψουντε οτι αυτοι παρακλ-

ηψησονται

5. µακαριοι οι πραει οτι αυτοι κληρονοµησο-

υσιν την γην

6. µακαριοι οι πεινωντε και διχωντε την δικα-

ιοσυνην οτι αυτοι ςορτασψησονται

7. µακαριοι οι ελεηµονε οτι αυτοι ελεηψησον-

ται

8. µακαριοι οι καψαροι τη καρδια οτι αυτοι

τον ψεον οχονται

9. µακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι ψεου

κληψησονται

10. µακαριοι οι δεδιωγµενοι ενεκεν δικαιο-

συνη οτι αυτων εστιν η ϐασιλεια των ουρανων

11. µακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υµα και

διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ϱηµα καψ

υµων χευδοµενοι ενεκεν εµου

12. ςαιρετε και αγαλλιασψε οτι ο µισψο υµων

πολυ εν τοι ουρανοι ουτω γαρ εδιωξαν του προ-

ϕητα του προ υµων

13. υµει εστε το αλα τη γη εαν δε το αλα

µωρανψη εν τινι αλισψησεται ει ουδεν ισςυει

ετι ει µη ϐληψηναι εξω και καταπατεισψαι υπο

των ανψρωπων

14. υµει εστε το ϕω του κοσµου ου δυναται

πολι κρυβηναι επανω ορου κειµενη

15. ουδε καιουσιν λυςνον και τιψεασιν αυτον

υπο τον µοδιον αλλ επι την λυςνιαν και λαµπει

πασιν τοι εν τη οικια

16. ουτω λαµχατω το ϕω υµων εµπροσψεν των

ανψρωπων οπω ιδωσιν υµων τα καλα εργα και

δοξασωσιν τον πατερα υµων τον εν τοι ουρανοι

17. µη νοµισητε οτι ηλψον καταλυσαι τον νο-

µον η του προφητα ουκ ηλψον καταλυσαι αλ-

λα πληρωσαι

18. αµην γαρ λεγω υµιν εω αν παρελψη ο

ουρανο και η γη ιωτα εν η µια κεραια ου µη

παρελψη απο του νοµου εω αν παντα γενηται

19. ο εαν ουν λυση µιαν των εντολων τουτων

των ελαςιστων και διδαξη ουτω του ανψρω-

που ελαςιστο κληψησεται εν τη ϐασιλεια των

ουρανων ο δ αν ποιηση και διδαξη ουτο µεγα

κληψησεται εν τη ϐασιλεια των ουρανων

20. λεγω γαρ υµιν οτι εαν µη περισσευση η

δικαιοσυνη υµων πλειον των γραµµατεων και

ϕαρισαιων ου µη εισελψητε ει την ϐασιλειαν

των ουρανων

21. ηκουσατε οτι ερρεψη τοι αρςαιοι ου ϕο-

νευσει ο δ αν ϕονευση ενοςο εσται τη κρισει

22. εγω δε λεγω υµιν οτι πα ο οργιζοµενο τω

αδελφω αυτου εικη ενοςο εσται τη κρισει ο δ

αν ειπη τω αδελφω αυτου ϱακα ενοςο εσται τω

συνεδριω ο δ αν ειπη µωρε ενοςο εσται ει την

γεενναν του πυρο

23. εαν ουν προσφερη το δωρον σου επι το

ψυσιαστηριον κακει µνησψη οτι ο αδελφο σου

εςει τι κατα σου
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24. αφε εκει το δωρον σου εµπροσψεν του

ψυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηψι

τω αδελφω σου και τοτε ελψων προσφερε το

δωρον σου

25. ισψι ευνοων τω αντιδικω σου ταςυ εω οτου

ει εν τη οδω µετ αυτου µηποτε σε παραδω ο

αντιδικο τω κριτη και ο κριτη σε παραδω τω

υπηρετη και ει ϕυλακην ϐληψηση

26. αµην λεγω σοι ου µη εξελψη εκειψεν εω

αν αποδω τον εσςατον κοδραντην

27. ηκουσατε οτι ερρεψη τοι αρςαιοι ου µο-

ιςευσει

28. εγω δε λεγω υµιν οτι πα ο ϐλεπων γυναικα

προ το επιψυµησαι αυτη ηδη εµοιςευσεν αυτην

εν τη καρδια αυτου

29. ει δε ο οφψαλµο σου ο δεξιο σκανδαλιζει

σε εξελε αυτον και ϐαλε απο σου συµφερει γαρ

σοι ινα αποληται εν των µελων σου και µη ολον

το σωµα σου ϐληψη ει γεενναν

30. και ει η δεξια σου ςειρ σκανδαλιζει σε

εκκοχον αυτην και ϐαλε απο σου συµφερει γαρ

σοι ινα αποληται εν των µελων σου και µη ολον

το σωµα σου ϐληψη ει γεενναν

31. ερρεψη δε οτι ο αν απολυση την γυναικα

αυτου δοτω αυτη αποστασιον

32. εγω δε λεγω υµιν οτι ο αν απολυση την γυ-

ναικα αυτου παρεκτο λογου πορνεια ποιει αυ-

την µοιςασψαι και ο εαν απολελυµενην γαµηση

µοιςαται

33. παλιν ηκουσατε οτι ερρεψη τοι αρςαιοι

ουκ επιορκησει αποδωσει δε τω κυριω του ορ-

κου σου

34. εγω δε λεγω υµιν µη οµοσαι ολω µητε εν

τω ουρανω οτι ψρονο εστιν του ψεου

35. µητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των

ποδων αυτου µητε ει ιεροσολυµα οτι πολι εστιν

του µεγαλου ϐασιλεω

36. µητε εν τη κεφαλη σου οµοση οτι ου δυ-

νασαι µιαν τριςα λευκην η µελαιναν ποιησαι

37. εστω δε ο λογο υµων ναι ναι ου ου το δε

περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν

38. ηκουσατε οτι ερρεψη οφψαλµον αντι οφψ-

αλµου και οδοντα αντι οδοντο

39. εγω δε λεγω υµιν µη αντιστηναι τω

πονηρω αλλ οστι σε ϱαπισει επι την δεξιαν σου

σιαγονα στρεχον αυτω και την αλλην

40. και τω ψελοντι σοι κριψηναι και τον ςιτω-

να σου λαβειν αφε αυτω και το ιµατιον

41. και οστι σε αγγαρευσει µιλιον εν υπαγε

µετ αυτου δυο

42. τω αιτουντι σε διδου και τον ψελοντα απο

σου δανεισασψαι µη αποστραφη

43. ηκουσατε οτι ερρεψη αγαπησει τον πλη-

σιον σου και µισησει τον εςψρον σου

44. εγω δε λεγω υµιν αγαπατε του εςψρου

υµων ευλογειτε του καταρωµενου υµα καλω

ποιειτε του µισουντα υµα και προσευςεσψε υπερ

των επηρεαζοντων υµα και διωκοντων υµα

45. οπω γενησψε υιοι του πατρο υµων του

εν ουρανοι οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι

πονηρου και αγαψου και ϐρεςει επι δικαιου και

αδικου

46. εαν γαρ αγαπησητε του αγαπωντα υµα τι-

να µισψον εςετε ουςι και οι τελωναι το αυτο

ποιουσιν

47. και εαν ασπασησψε του αδελφου υµων

µονον τι περισσον ποιειτε ουςι και οι τελωναι

ουτω ποιουσιν

48. εσεσψε ουν υµει τελειοι ωσπερ ο πατηρ

υµων ο εν τοι ουρανοι τελειο εστιν

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-mt6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 προσεςετε την ελεηµοσυνην υµων µη ποιε-

ιν εµπροσψεν των ανψρωπων προ το ψεαψηναι

αυτοι ει δε µηγε µισψον ουκ εςετε παρα τω πατρι

υµων τω εν τοι ουρανοι

2. οταν ουν ποιη ελεηµοσυνην µη σαλπιση εµ-

προσψεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν

ται συναγωγαι και εν ται ϱυµαι οπω δοξασψω-

σιν υπο των ανψρωπων αµην λεγω υµιν απεςο-

υσιν τον µισψον αυτων

3. σου δε ποιουντο ελεηµοσυνην µη γνωτω η

αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου

4. οπω η σου η ελεηµοσυνη εν τω κρυπτω και

ο πατηρ σου ο ϐλεπων εν τω κρυπτω αυτο απο-

δωσει σοι εν τω ϕανερω

5. και οταν προσευςη ουκ εση ωσπερ οι υπο-

κριται οτι ϕιλουσιν εν ται συναγωγαι και εν ται

γωνιαι των πλατειων εστωτε προσευςεσψαι οπω
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αν ϕανωσιν τοι ανψρωποι αµην λεγω υµιν οτι

απεςουσιν τον µισψον αυτων

6. συ δε οταν προσευςη εισελψε ει το ταµιειον

σου και κλεισα την ψυραν σου προσευξαι τω

πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου

ο ϐλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω

ϕανερω

7. προσευςοµενοι δε µη ϐαττολογησητε ωσπερ

οι εψνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια

αυτων εισακουσψησονται

8. µη ουν οµοιωψητε αυτοι οιδεν γαρ ο πα-

τηρ υµων ων ςρειαν εςετε προ του υµα αιτησαι

αυτον

9. ουτω ουν προσευςεσψε υµει πατερ ηµων ο

εν τοι ουρανοι αγιασψητω το ονοµα σου

10. ελψετω η ϐασιλεια σου γενηψητω το

ψεληµα σου ω εν ουρανω και επι τη γη

11. τον αρτον ηµων τον επιουσιον δο ηµιν

σηµερον

12. και αφε ηµιν τα οφειληµατα ηµων ω και

ηµει αφιεµεν τοι οφειλεται ηµων

13. και µη εισενεγκη ηµα ει πειρασµον αλλα

ϱυσαι ηµα απο του πονηρου οτι σου εστιν η ϐα-

σιλεια και η δυναµι και η δοξα ει του αιωνα

αµην

14. εαν γαρ αφητε τοι ανψρωποι τα παραπ-

τωµατα αυτων αφησει και υµιν ο πατηρ υµων ο

ουρανιο

15. εαν δε µη αφητε τοι ανψρωποι τα παραπ-

τωµατα αυτων ουδε ο πατηρ υµων αφησει τα

παραπτωµατα υµων

16. οταν δε νηστευητε µη γινεσψε ωσπερ

οι υποκριται σκυψρωποι αφανιζουσιν γαρ τα

προσωπα αυτων οπω ϕανωσιν τοι ανψρωποι

νηστευοντε αµην λεγω υµιν οτι απεςουσιν τον

µισψον αυτων

17. συ δε νηστευων αλειχαι σου την κεφαλην

και το προσωπον σου νιχαι

18. οπω µη ϕανη τοι ανψρωποι νηστευων αλ-

λα τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ

σου ο ϐλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω

ϕανερω

19. µη ψησαυριζετε υµιν ψησαυρου επι τη γη

οπου ση και ϐρωσι αφανιζει και οπου κλεπται

διορυσσουσιν και κλεπτουσιν

20. ψησαυριζετε δε υµιν ψησαυρου εν ουρανω

οπου ουτε ση ουτε ϐρωσι αφανιζει και οπου

κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν

21. οπου γαρ εστιν ο ψησαυρο υµων εκει εσται

και η καρδια υµων

22. ο λυςνο του σωµατο εστιν ο οφψαλµο εαν

ουν ο οφψαλµο σου απλου η ολον το σωµα σου

ϕωτεινον εσται

23. εαν δε ο οφψαλµο σου πονηρο η ολον το

σωµα σου σκοτεινον εσται ει ουν το ϕω το εν σοι

σκοτο εστιν το σκοτο ποσον

24. ουδει δυναται δυσι κυριοι δουλευειν η γαρ

τον ενα µισησει και τον ετερον αγαπησει η ενο

ανψεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυ-

νασψε ψεω δουλευειν και µαµµωνα

25. δια τουτο λεγω υµιν µη µεριµνατε τη χυςη

υµων τι ϕαγητε και τι πιητε µηδε τω σωµατι

υµων τι ενδυσησψε ουςι η χυςη πλειον εστιν

τη τροφη και το σωµα του ενδυµατο

26. εµβλεχατε ει τα πετεινα του ουρανου οτι

ου σπειρουσιν ουδε ψεριζουσιν ουδε συναγο-

υσιν ει αποψηκα και ο πατηρ υµων ο ουρανιο

τρεφει αυτα ους υµει µαλλον διαφερετε αυτων

27. τι δε εξ υµων µεριµνων δυναται προσψ-

ειναι επι την ηλικιαν αυτου πηςυν ενα

28. και περι ενδυµατο τι µεριµνατε καταµαψ-

ετε τα κρινα του αγρου πω αυξανει ου κοπια

ουδε νηψει

29. λεγω δε υµιν οτι ουδε σολοµων εν παση

τη δοξη αυτου περιεβαλετο ω εν τουτων

30. ει δε τον ςορτον του αγρου σηµερον ον-

τα και αυριον ει κλιβανον ϐαλλοµενον ο ψεο

ουτω αµφιεννυσιν ου πολλω µαλλον υµα ολι-

γοπιστοι

31. µη ουν µεριµνησητε λεγοντε τι ϕαγωµεν η

τι πιωµεν η τι περιβαλωµεψα

32. παντα γαρ ταυτα τα εψνη επιζητει οιδεν

γαρ ο πατηρ υµων ο ουρανιο οτι ςρηζετε τουτων

απαντων

33. Ϲητειτε δε πρωτον την ϐασιλειαν του ψεου

και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα

προστεψησεται υµιν

34. µη ουν µεριµνησητε ει την αυριον η γαρ

αυριον µεριµνησει τα εαυτη αρκετον τη ηµερα

η κακια αυτη
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Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-mt7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 µη κρινετε ινα µη κριψητε

2. εν ω γαρ κριµατι κρινετε κριψησεσψε και

εν ω µετρω µετρειτε αντιµετρηψησεται υµιν

3. τι δε ϐλεπει το καρφο το εν τω οφψαλµω

του αδελφου σου την δε εν τω σω οφψαλµω

δοκον ου κατανοει

4. η πω ερει τω αδελφω σου αφε εκβαλω το

καρφο απο του οφψαλµου σου και ιδου η δοκο

εν τω οφψαλµω σου

5. υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του

οφψαλµου σου και τοτε διαβλεχει εκβαλειν το

καρφο εκ του οφψαλµου του αδελφου σου

6. µη δωτε το αγιον τοι κυσιν µηδε ϐαλητε του

µαργαριτα υµων εµπροσψεν των ςοιρων µηποτε

καταπατησωσιν αυτου εν τοι ποσιν αυτων και

στραφεντε ϱηξωσιν υµα

7. αιτειτε και δοψησεται υµιν Ϲητειτε και ευρη-

σετε κρουετε και ανοιγησεται υµιν

8. πα γαρ ο αιτων λαµβανει και ο Ϲητων ευρι-

σκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

9. η τι εστιν εξ υµων ανψρωπο ον εαν αιτηση

ο υιο αυτου αρτον µη λιψον επιδωσει αυτω

10. και εαν ιςψυν αιτηση µη οφιν επιδωσει

αυτω

11. ει ουν υµει πονηροι οντε οιδατε δοµατα

αγαψα διδοναι τοι τεκνοι υµων ποσω µαλλον ο

πατηρ υµων ο εν τοι ουρανοι δωσει αγαψα τοι

αιτουσιν αυτον

12. παντα ουν οσα αν ψελητε ινα ποιωσιν υµιν

οι ανψρωποι ουτω και υµει ποιειτε αυτοι ουτο

γαρ εστιν ο νοµο και οι προφηται

13. εισελψετε δια τη στενη πυλη οτι πλατεια

η πυλη και ευρυςωρο η οδο η απαγουσα ει την

απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερςοµενοι δι

αυτη

14. οτι στενη η πυλη και τεψλιµµενη η οδο η

απαγουσα ει την Ϲωην και ολιγοι εισιν οι ευρι-

σκοντε αυτην

15. προσεςετε δε απο των χευδοπροφητων

οιτινε ερςονται προ υµα εν ενδυµασιν προβα-

των εσωψεν δε εισιν λυκοι αρπαγε

16. απο των καρπων αυτων επιγνωσεσψε αυ-

του µητι συλλεγουσιν απο ακανψων σταφυλην

η απο τριβολων συκα

17. ουτω παν δενδρον αγαψον καρπου καλου

ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπου πονηρου

ποιει

18. ου δυναται δενδρον αγαψον καρπου

πονηρου ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπου

καλου ποιειν

19. παν δενδρον µη ποιουν καρπον καλον εκ-

κοπτεται και ει πυρ ϐαλλεται

20. αραγε απο των καρπων αυτων επιγνωσε-

σψε αυτου

21. ου πα ο λεγων µοι κυριε κυριε εισελευσε-

ται ει την ϐασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων

το ψεληµα του πατρο µου του εν ουρανοι

22. πολλοι ερουσιν µοι εν εκεινη τη ηµερα

κυριε κυριε ου τω σω ονοµατι προεφητευσαµεν

και τω σω ονοµατι δαιµονια εξεβαλοµεν και τω

σω ονοµατι δυναµει πολλα εποιησαµεν

23. και τοτε οµολογησω αυτοι οτι ουδεποτε

εγνων υµα αποςωρειτε απ εµου οι εργαζοµενοι

την ανοµιαν

24. πα ουν οστι ακουει µου του λογου τουτου

και ποιει αυτου οµοιωσω αυτον ανδρι ϕρονιµω

οστι ωκοδοµησεν την οικιαν αυτου επι την πε-

τραν

25. και κατεβη η ϐροςη και ηλψον οι ποταµοι

και επνευσαν οι ανεµοι και προσεπεσον τη οικια

εκεινη και ουκ επεσεν τεψεµελιωτο γαρ επι την

πετραν

26. και πα ο ακουων µου του λογου τουτου και

µη ποιων αυτου οµοιωψησεται ανδρι µωρω οστι

ωκοδοµησεν την οικιαν αυτου επι την αµµον

27. και κατεβη η ϐροςη και ηλψον οι ποτα-

µοι και επνευσαν οι ανεµοι και προσεκοχαν τη

οικια εκεινη και επεσεν και ην η πτωσι αυτη

µεγαλη

28. και εγενετο οτε συνετελεσεν ο ιησου του

λογου τουτου εξεπλησσοντο οι οςλοι επι τη δι-

δαςη αυτου

29. ην γαρ διδασκων αυτου ω εξουσιαν εςων

και ους ω οι γραµµατει
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Dostępne przekłady 8 Rozdziału
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Interlinearna

8 καταβαντι δε αυτω απο του ορου ηκολο-

υψησαν αυτω οςλοι πολλοι

2. και ιδου λεπρο ελψων προσεκυνει αυτω λε-

γων κυριε εαν ψελη δυνασαι µε καψαρισαι

3. και εκτεινα την ςειρα ηχατο αυτου ο ιησου

λεγων ψελω καψαρισψητι και ευψεω εκαψαρι-

σψη αυτου η λεπρα

4. και λεγει αυτω ο ιησου ορα µηδενι ειπη αλλ

υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε

το δωρον ο προσεταξεν µωση ει µαρτυριον αυτοι

5. εισελψοντι δε τω ιησου ει καπερναουµ προ-

σηλψεν αυτω εκατονταρςο παρακαλων αυτον

6. και λεγων κυριε ο παι µου ϐεβληται εν τη

οικια παραλυτικο δεινω ϐασανιζοµενο

7. και λεγει αυτω ο ιησου εγω ελψων ψερα-

πευσω αυτον

8. και αποκριψει ο εκατονταρςο εφη κυριε ουκ

ειµι ικανο ινα µου υπο την στεγην εισελψη αλ-

λα µονον ειπε λογον και ιαψησεται ο παι µου

9. και γαρ εγω ανψρωπο ειµι υπο εξουσιαν

εςων υπ εµαυτον στρατιωτα και λεγω τουτω πο-

ϱευψητι και πορευεται και αλλω ερςου και ερ-

ςεται και τω δουλω µου ποιησον τουτο και ποιει

10. ακουσα δε ο ιησου εψαυµασεν και ειπεν

τοι ακολουψουσιν αµην λεγω υµιν ουδε εν τω

ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον

11. λεγω δε υµιν οτι πολλοι απο ανατολων

και δυσµων ηξουσιν και ανακλιψησονται µετα

αβρααµ και ισαακ και ιακωβ εν τη ϐασιλεια

των ουρανων

12. οι δε υιοι τη ϐασιλεια εκβληψησονται ει

το σκοτο το εξωτερον εκει εσται ο κλαυψµο και

ο ϐρυγµο των οδοντων

13. και ειπεν ο ιησου τω εκατονταρςω υπαγε

και ω επιστευσα γενηψητω σοι και ιαψη ο παι

αυτου εν τη ωρα εκεινη

14. και ελψων ο ιησου ει την οικιαν πετρου

ειδεν την πενψεραν αυτου ϐεβληµενην και πυ-

ϱεσσουσαν

15. και ηχατο τη ςειρο αυτη και αφηκεν αυτην

ο πυρετο και ηγερψη και διηκονει αυτοι

16. οχια δε γενοµενη προσηνεγκαν αυτω δα-

ιµονιζοµενου πολλου και εξεβαλεν τα πνευµα-

τα λογω και παντα του κακω εςοντα εψεραπευ-

σεν

17. οπω πληρωψη το ϱηψεν δια ησαιου του

προφητου λεγοντο αυτο τα ασψενεια ηµων ελα-

ϐεν και τα νοσου εβαστασεν

18. ιδων δε ο ιησου πολλου οςλου περι αυτον

εκελευσεν απελψειν ει το περαν

19. και προσελψων ει γραµµατευ ειπεν αυτω

διδασκαλε ακολουψησω σοι οπου εαν απερςη

20. και λεγει αυτω ο ιησου αι αλωπεκε ϕωλε-

ου εςουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατα-

σκηνωσει ο δε υιο του ανψρωπου ουκ εςει που

την κεφαλην κλινη

21. ετερο δε των µαψητων αυτου ειπεν αυτω

κυριε επιτρεχον µοι πρωτον απελψειν και

ψαχαι τον πατερα µου

22. ο δε ιησου ειπεν αυτω ακολουψει µοι και

αφε του νεκρου ψαχαι του εαυτων νεκρου

23. και εµβαντι αυτω ει το πλοιον ηκολουψη-

σαν αυτω οι µαψηται αυτου

24. και ιδου σεισµο µεγα εγενετο εν τη

ψαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσψαι υπο των

κυµατων αυτο δε εκαψευδεν

25. και προσελψοντε οι µαψηται αυτου ηγε-

ιραν αυτον λεγοντε κυριε σωσον ηµα απολλυ-

µεψα

26. και λεγει αυτοι τι δειλοι εστε ολιγοπι-

στοι τοτε εγερψει επετιµησεν τοι ανεµοι και τη

ψαλασση και εγενετο γαληνη µεγαλη

27. οι δε ανψρωποι εψαυµασαν λεγοντε ποτα-

πο εστιν ουτο οτι και οι ανεµοι και η ψαλασσα

υπακουουσιν αυτω

28. και ελψοντι αυτω ει το περαν ει την ςωραν

των γεργεσηνων υπηντησαν αυτω δυο δαιµονι-

Ϲοµενοι εκ των µνηµειων εξερςοµενοι ςαλεποι

λιαν ωστε µη ισςυειν τινα παρελψειν δια τη

οδου εκεινη

29. και ιδου εκραξαν λεγοντε τι ηµιν και σοι

ιησου υιε του ψεου ηλψε ωδε προ καιρου ϐα-

σανισαι ηµα

30. ην δε µακραν απ αυτων αγελη ςοιρων

πολλων ϐοσκοµενη

31. οι δε δαιµονε παρεκαλουν αυτον λεγοντε

ει εκβαλλει ηµα επιτρεχον ηµιν απελψειν ει

την αγελην των ςοιρων
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32. και ειπεν αυτοι υπαγετε οι δε εξελψοντε

απηλψον ει την αγελην των ςοιρων και ιδου

ωρµησεν πασα η αγελη των ςοιρων κατα του

κρηµνου ει την ψαλασσαν και απεψανον εν τοι

υδασιν

33. οι δε ϐοσκοντε εφυγον και απελψοντε ει

την πολιν απηγγειλαν παντα και τα των δαιµο-

νιζοµενων

34. και ιδου πασα η πολι εξηλψεν ει συναν-

τησιν τω ιησου και ιδοντε αυτον παρεκαλεσαν

οπω µεταβη απο των οριων αυτων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-mt9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 και εµβα ει το πλοιον διεπερασεν και ηλψ-

εν ει την ιδιαν πολιν

2. και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον

επι κλινη ϐεβληµενον και ιδων ο ιησου την πι-

στιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω ψαρσει τεκνον

αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου

3. και ιδου τινε των γραµµατεων ειπον εν εαυ-

τοι ουτο ϐλασφηµει

4. και ιδων ο ιησου τα ενψυµησει αυτων ειπεν

ινα τι υµει ενψυµεισψε πονηρα εν ται καρδιαι

υµων

5. τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται

σοι αι αµαρτιαι η ειπειν εγειραι και περιπατει

6. ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εςει ο υιο του

ανψρωπου επι τη γη αφιεναι αµαρτια τοτε λεγει

τω παραλυτικω εγερψει αρον σου την κλινην

και υπαγε ει τον οικον σου

7. και εγερψει απηλψεν ει τον οικον αυτου

8. ιδοντε δε οι οςλοι εψαυµασαν και εδοξα-

σαν τον ψεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοι

ανψρωποι

9. και παραγων ο ιησου εκειψεν ειδεν ανψρω-

πον καψηµενον επι το τελωνιον µατψαιον λεγο-

µενον και λεγει αυτω ακολουψει µοι και ανα-

στα ηκολουψησεν αυτω

10. και εγενετο αυτου ανακειµενου εν τη οικια

και ιδου πολλοι τελωναι και αµαρτωλοι ελψον-

τε συνανεκειντο τω ιησου και τοι µαψηται αυτου

11. και ιδοντε οι ϕαρισαιοι ειπον τοι µαψηται

αυτου διατι µετα των τελωνων και αµαρτωλων

εσψιει ο διδασκαλο υµων

12. ο δε ιησου ακουσα ειπεν αυτοι ου ςρειαν

εςουσιν οι ισςυοντε ιατρου αλλ οι κακω εςοντε

13. πορευψεντε δε µαψετε τι εστιν ελεον ψελω

και ου ψυσιαν ου γαρ ηλψον καλεσαι δικαιου

αλλ αµαρτωλου ει µετανοιαν

14. τοτε προσερςονται αυτω οι µαψηται ιωαν-

νου λεγοντε διατι ηµει και οι ϕαρισαιοι νηστευ-

οµεν πολλα οι δε µαψηται σου ου νηστευουσιν

15. και ειπεν αυτοι ο ιησου µη δυνανται οι υιοι

του νυµφωνο πενψειν εφ οσον µετ αυτων εστιν

ο νυµφιο ελευσονται δε ηµεραι οταν απαρψη

απ αυτων ο νυµφιο και τοτε νηστευσουσιν

16. ουδει δε επιβαλλει επιβληµα ϱακου αγνα-

ϕου επι ιµατιω παλαιω αιρει γαρ το πληρωµα

αυτου απο του ιµατιου και ςειρον σςισµα γινεται

17. ουδε ϐαλλουσιν οινον νεον ει ασκου πα-

λαιου ει δε µηγε ϱηγνυνται οι ασκοι και ο οινο

εκςειται και οι ασκοι απολουνται αλλα ϐαλλο-

υσιν οινον νεον ει ασκου καινου και αµφοτερα

συντηρουνται

18. ταυτα αυτου λαλουντο αυτοι ιδου αρςων

ελψων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η ψυγατηρ

µου αρτι ετελευτησεν αλλα ελψων επιψε την

ςειρα σου επ αυτην και Ϲησεται

19. και εγερψει ο ιησου ηκολουψησεν αυτω

και οι µαψηται αυτου

20. και ιδου γυνη αιµορροουσα δωδεκα ετη

προσελψουσα οπισψεν ηχατο του κρασπεδου

του ιµατιου αυτου

21. ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν µονον αχωµαι

του ιµατιου αυτου σωψησοµαι

22. ο δε ιησου επιστραφει και ιδων αυτην

ειπεν ψαρσει ψυγατερ η πιστι σου σεσωκεν σε

και εσωψη η γυνη απο τη ωρα εκεινη

23. και ελψων ο ιησου ει την οικιαν του αρ-

ςοντο και ιδων του αυλητα και τον οςλον ψορυ-

ϐουµενον

24. λεγει αυτοι αναςωρειτε ου γαρ απεψανεν

το κορασιον αλλα καψευδει και κατεγελων αυ-

του

25. οτε δε εξεβληψη ο οςλο εισελψων εκρα-

τησεν τη ςειρο αυτη και ηγερψη το κορασιον

26. και εξηλψεν η ϕηµη αυτη ει ολην την γην

εκεινην

27. και παραγοντι εκειψεν τω ιησου ηκολο-

υψησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντε και λεγοντε

ελεησον ηµα υιε δαβιδ
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28. ελψοντι δε ει την οικιαν προσηλψον αυτω

οι τυφλοι και λεγει αυτοι ο ιησου πιστευετε οτι

δυναµαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε

29. τοτε ηχατο των οφψαλµων αυτων λεγων

κατα την πιστιν υµων γενηψητω υµιν

30. και ανεωςψησαν αυτων οι οφψαλµοι και

ενεβριµησατο αυτοι ο ιησου λεγων ορατε µηδει

γινωσκετω

31. οι δε εξελψοντε διεφηµισαν αυτον εν ολη

τη γη εκεινη

32. αυτων δε εξερςοµενων ιδου προσηνεγκαν

αυτω ανψρωπον κωφον δαιµονιζοµενον

33. και εκβληψεντο του δαιµονιου ελαλησεν

ο κωφο και εψαυµασαν οι οςλοι λεγοντε οτι

ουδεποτε εφανη ουτω εν τω ισραηλ

34. οι δε ϕαρισαιοι ελεγον εν τω αρςοντι των

δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια

35. και περιηγεν ο ιησου τα πολει πασα και

τα κωµα διδασκων εν ται συναγωγαι αυτων και

κηρυσσων το ευαγγελιον τη ϐασιλεια και ψερα-

πευων πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν εν τω

λαω

36. ιδων δε του οςλου εσπλαγςνισψη περι αυ-

των οτι ησαν εκλελυµενοι και ερριµµενοι ωσει

προβατα µη εςοντα ποιµενα

37. τοτε λεγει τοι µαψηται αυτου ο µεν ψερι-

σµο πολυ οι δε εργαται ολιγοι

38. δεηψητε ουν του κυριου του ψερισµου οπω

εκβαλη εργατα ει τον ψερισµον αυτου
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Interlinearna

10 και προσκαλεσαµενο του δωδεκα µαψη-

τα αυτου εδωκεν αυτοι εξουσιαν πνευµατων

ακαψαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και ψερα-

πευειν πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν

2. των δε δωδεκα αποστολων τα ονοµατα εστιν

ταυτα πρωτο σιµων ο λεγοµενο πετρο και αν-

δρεα ο αδελφο αυτου ιακωβο ο του Ϲεβεδαιου

και ιωαννη ο αδελφο αυτου

3. ϕιλιππο και ϐαρψολοµαιο ψωµα και µατψ-

αιο ο τελωνη ιακωβο ο του αλφαιου και λεβ-

ϐαιο ο επικληψει ψαδδαιο

4. σιµων ο κανανιτη και ιουδα ισκαριωτη ο και

παραδου αυτον

5. τουτου του δωδεκα απεστειλεν ο ιησου πα-

ϱαγγειλα αυτοι λεγων ει οδον εψνων µη απε-

λψητε και ει πολιν σαµαρειτων µη εισελψητε

6. πορευεσψε δε µαλλον προ τα προβατα τα

απολωλοτα οικου ισραηλ

7. πορευοµενοι δε κηρυσσετε λεγοντε οτι ηγγι-

κεν η ϐασιλεια των ουρανων

8. ασψενουντα ψεραπευετε λεπρου καψαριζε-

τε νεκρου εγειρετε δαιµονια εκβαλλετε δωρεαν

ελαβετε δωρεαν δοτε

9. µη κτησησψε ςρυσον µηδε αργυρον µηδε

ςαλκον ει τα Ϲωνα υµων

10. µη πηραν ει οδον µηδε δυο ςιτωνα µηδε

υποδηµατα µηδε ϱαβδον αξιο γαρ ο εργατη τη

τροφη αυτου εστιν

11. ει ην δ αν πολιν η κωµην εισελψητε εξε-

τασατε τι εν αυτη αξιο εστιν κακει µεινατε εω

αν εξελψητε

12. εισερςοµενοι δε ει την οικιαν ασπασασψε

αυτην

13. και εαν µεν η η οικια αξια ελψετω η ειρηνη

υµων επ αυτην εαν δε µη η αξια η ειρηνη υµων

προ υµα επιστραφητω

14. και ο εαν µη δεξηται υµα µηδε ακουση

του λογου υµων εξερςοµενοι τη οικια η τη πο-

λεω εκεινη εκτιναξατε τον κονιορτον των ποδων

υµων

15. αµην λεγω υµιν ανεκτοτερον εσται γη σο-

δοµων και γοµορρων εν ηµερα κρισεω η τη πο-

λει εκεινη

16. ιδου εγω αποστελλω υµα ω προβατα εν

µεσω λυκων γινεσψε ουν ϕρονιµοι ω οι οφει

και ακεραιοι ω αι περιστεραι

17. προσεςετε δε απο των ανψρωπων παρα-

δωσουσιν γαρ υµα ει συνεδρια και εν ται συνα-

γωγαι αυτων µαστιγωσουσιν υµα

18. και επι ηγεµονα δε και ϐασιλει αςψησε-

σψε ενεκεν εµου ει µαρτυριον αυτοι και τοι εψ-

νεσιν

19. οταν δε παραδιδωσιν υµα µη µεριµνησητε

πω η τι λαλησητε δοψησεται γαρ υµιν εν εκεινη

τη ωρα τι λαλησετε

20. ου γαρ υµει εστε οι λαλουντε αλλα το

πνευµα του πατρο υµων το λαλουν εν υµιν
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21. παραδωσει δε αδελφο αδελφον ει ψανα-

τον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκ-

να επι γονει και ψανατωσουσιν αυτου

22. και εσεσψε µισουµενοι υπο παντων δια το

ονοµα µου ο δε υποµεινα ει τελο ουτο σωψησε-

ται

23. οταν δε διωκωσιν υµα εν τη πολει ταυτη

ϕευγετε ει την αλλην αµην γαρ λεγω υµιν ου

µη τελεσητε τα πολει του ισραηλ εω αν ελψη ο

υιο του ανψρωπου

24. ουκ εστιν µαψητη υπερ τον διδασκαλον

ουδε δουλο υπερ τον κυριον αυτου

25. αρκετον τω µαψητη ινα γενηται ω ο διδα-

σκαλο αυτου και ο δουλο ω ο κυριο αυτου ει

τον οικοδεσποτην ϐεελζεβουλ εκαλεσαν ποσω

µαλλον του οικιακου αυτου

26. µη ουν ϕοβηψητε αυτου ουδεν γαρ εσ-

τιν κεκαλυµµενον ο ουκ αποκαλυφψησεται και

κρυπτον ο ου γνωσψησεται

27. ο λεγω υµιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω ϕωτι

και ο ει το ου ακουετε κηρυξατε επι των δωµα-

των

28. και µη ϕοβηψητε απο των αποκτεινοντων

το σωµα την δε χυςην µη δυναµενων αποκτειναι

ϕοβηψητε δε µαλλον τον δυναµενον και χυςην

και σωµα απολεσαι εν γεεννη

29. ουςι δυο στρουψια ασσαριου πωλειται και

εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην ανευ του

πατρο υµων

30. υµων δε και αι τριςε τη κεφαλη πασαι

ηριψµηµεναι εισιν

31. µη ουν ϕοβηψητε πολλων στρουψιων δια-

ϕερετε υµει

32. πα ουν οστι οµολογησει εν εµοι εµπροσψ-

εν των ανψρωπων οµολογησω καγω εν αυτω

εµπροσψεν του πατρο µου του εν ουρανοι

33. οστι δ αν αρνησηται µε εµπροσψεν των

ανψρωπων αρνησοµαι αυτον καγω εµπροσψεν

του πατρο µου του εν ουρανοι

34. µη νοµισητε οτι ηλψον ϐαλειν ειρηνην επι

την γην ουκ ηλψον ϐαλειν ειρηνην αλλα µα-

ςαιραν

35. ηλψον γαρ διςασαι ανψρωπον κατα του

πατρο αυτου και ψυγατερα κατα τη µητρο αυτη

και νυµφην κατα τη πενψερα αυτη

36. και εςψροι του ανψρωπου οι οικιακοι αυ-

του

37. ο ϕιλων πατερα η µητερα υπερ εµε ουκ

εστιν µου αξιο και ο ϕιλων υιον η ψυγατερα

υπερ εµε ουκ εστιν µου αξιο

38. και ο ου λαµβανει τον σταυρον αυτου και

ακολουψει οπισω µου ουκ εστιν µου αξιο

39. ο ευρων την χυςην αυτου απολεσει αυτην

και ο απολεσα την χυςην αυτου ενεκεν εµου

ευρησει αυτην

40. ο δεςοµενο υµα εµε δεςεται και ο εµε δε-

ςοµενο δεςεται τον αποστειλαντα µε

41. ο δεςοµενο προφητην ει ονοµα προφητου

µισψον προφητου ληχεται και ο δεςοµενο δικα-

ιον ει ονοµα δικαιου µισψον δικαιου ληχεται

42. και ο εαν ποτιση ενα των µικρων τουτων

ποτηριον χυςρου µονον ει ονοµα µαψητου αµην

λεγω υµιν ου µη απολεση τον µισψον αυτου
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Interlinearna

11 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησου διατασ-

σων τοι δωδεκα µαψηται αυτου µετεβη εκειψεν

του διδασκειν και κηρυσσειν εν ται πολεσιν αυ-

των

2. ο δε ιωαννη ακουσα εν τω δεσµωτηριω τα

εργα του ςριστου πεµχα δυο των µαψητων αυ-

του

3. ειπεν αυτω συ ει ο ερςοµενο η ετερον προσ-

δοκωµεν

4. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι πορευψ-

εντε απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και ϐλεπε-

τε

5. τυφλοι αναβλεπουσιν και ςωλοι περιπα-

τουσιν λεπροι καψαριζονται και κωφοι ακο-

υουσιν νεκροι εγειρονται και πτωςοι ευαγγελι-

Ϲονται

6. και µακαριο εστιν ο εαν µη σκανδαλισψη

εν εµοι

7. τουτων δε πορευοµενων ηρξατο ο ιησου λε-

γειν τοι οςλοι περι ιωαννου τι εξηλψετε ει την

ερηµον ψεασασψαι καλαµον υπο ανεµου σα-

λευοµενον
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8. αλλα τι εξηλψετε ιδειν ανψρωπον εν µα-

λακοι ιµατιοι ηµφιεσµενον ιδου οι τα µαλακα

ϕορουντε εν τοι οικοι των ϐασιλεων εισιν

9. αλλα τι εξηλψετε ιδειν προφητην ναι λεγω

υµιν και περισσοτερον προφητου

10. ουτο γαρ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω

αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου

σου ο κατασκευασει την οδον σου εµπροσψεν

σου

11. αµην λεγω υµιν ουκ εγηγερται εν γεννητοι

γυναικων µειζων ιωαννου του ϐαπτιστου ο δε

µικροτερο εν τη ϐασιλεια των ουρανων µειζων

αυτου εστιν

12. απο δε των ηµερων ιωαννου του ϐαπτιστου

εω αρτι η ϐασιλεια των ουρανων ϐιαζεται και

ϐιασται αρπαζουσιν αυτην

13. παντε γαρ οι προφηται και ο νοµο εω ιωαν-

νου προεφητευσαν

14. και ει ψελετε δεξασψαι αυτο εστιν ηλια ο

µελλων ερςεσψαι

15. ο εςων ωτα ακουειν ακουετω

16. τινι δε οµοιωσω την γενεαν ταυτην οµοια

εστιν παιδαριοι εν αγοραι καψηµενοι και προσ-

ϕωνουσιν τοι εταιροι αυτων

17. και λεγουσιν ηυλησαµεν υµιν και ουκ

ωρςησασψε εψρηνησαµεν υµιν και ουκ εκοχα-

σψε

18. ηλψεν γαρ ιωαννη µητε εσψιων µητε

πινων και λεγουσιν δαιµονιον εςει

19. ηλψεν ο υιο του ανψρωπου εσψιων και

πινων και λεγουσιν ιδου ανψρωπο ϕαγο και

οινοποτη τελωνων ϕιλο και αµαρτωλων και εδι-

καιωψη η σοφια απο των τεκνων αυτη

20. τοτε ηρξατο ονειδιζειν τα πολει εν αι εγε-

νοντο αι πλεισται δυναµει αυτου οτι ου µετενοη-

σαν

21. ουαι σοι ςοραζιν ουαι σοι ϐηψσαιδαν οτι ει

εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναµει αι γε-

νοµεναι εν υµιν παλαι αν εν σακκω και σποδω

µετενοησαν

22. πλην λεγω υµιν τυρω και σιδωνι ανεκτο-

τερον εσται εν ηµερα κρισεω η υµιν

23. και συ καπερναουµ η εω του ουρανου

υχωψεισα εω αδου καταβιβασψηση οτι ει εν σο-

δοµοι εγενοντο αι δυναµει αι γενοµεναι εν σοι

εµειναν αν µεςρι τη σηµερον

24. πλην λεγω υµιν οτι γη σοδοµων ανεκτοτε-

ϱον εσται εν ηµερα κρισεω η σοι

25. εν εκεινω τω καιρω αποκριψει ο ιησου

ειπεν εξοµολογουµαι σοι πατερ κυριε του ουρα-

νου και τη γη οτι απεκρυχα ταυτα απο σοφων

και συνετων και απεκαλυχα αυτα νηπιοι

26. ναι ο πατηρ οτι ουτω εγενετο ευδοκια εµ-

προσψεν σου

27. παντα µοι παρεδοψη υπο του πατρο µου

και ουδει επιγινωσκει τον υιον ει µη ο πατηρ

ουδε τον πατερα τι επιγινωσκει ει µη ο υιο και

ω εαν ϐουληται ο υιο αποκαλυχαι

28. δευτε προ µε παντε οι κοπιωντε και πε-

ϕορτισµενοι καγω αναπαυσω υµα

29. αρατε τον Ϲυγον µου εφ υµα και µαψετε

απ εµου οτι πραο ειµι και ταπεινο τη καρδια και

ευρησετε αναπαυσιν ται χυςαι υµων

30. ο γαρ Ϲυγο µου ςρηστο και το ϕορτιον µου

ελαφρον εστιν
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Interlinearna

12 εν εκεινω τω καιρω επορευψη ο ιησου

τοι σαββασιν δια των σποριµων οι δε µαψηται

αυτου επεινασαν και ηρξαντο τιλλειν σταςυα

και εσψιειν

2. οι δε ϕαρισαιοι ιδοντε ειπον αυτω ιδου οι

µαψηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν ποιειν εν

σαββατω

3. ο δε ειπεν αυτοι ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν

δαβιδ οτε επεινασεν αυτο και οι µετ αυτου

4. πω εισηλψεν ει τον οικον του ψεου και

του αρτου τη προψεσεω εφαγεν ου ουκ εξον

ην αυτω ϕαγειν ουδε τοι µετ αυτου ει µη τοι

ιερευσιν µονοι

5. η ουκ ανεγνωτε εν τω νοµω οτι τοι σαββασιν

οι ιερει εν τω ιερω το σαββατον ϐεβηλουσιν και

αναιτιοι εισιν

6. λεγω δε υµιν οτι του ιερου µειζων εστιν ωδε

7. ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεον ψελω και ου

ψυσιαν ουκ αν κατεδικασατε του αναιτιου

8. κυριο γαρ εστιν και του σαββατου ο υιο του

ανψρωπου
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9. και µεταβα εκειψεν ηλψεν ει την συναγω-

γην αυτων

10. και ιδου ανψρωπο ην την ςειρα εςων

ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντε ει εξε-

στιν τοι σαββασιν ψεραπευειν ινα κατηγορησω-

σιν αυτου

11. ο δε ειπεν αυτοι τι εσται εξ υµων ανψρωπο

ο εξει προβατον εν και εαν εµπεση τουτο τοι

σαββασιν ει ϐοψυνον ουςι κρατησει αυτο και

εγερει

12. ποσω ουν διαφερει ανψρωπο προβατου

ωστε εξεστιν τοι σαββασιν καλω ποιειν

13. τοτε λεγει τω ανψρωπω εκτεινον την ςειρα

σου και εξετεινεν και αποκατεσταψη υγιη ω η

αλλη

14. οι δε ϕαρισαιοι συµβουλιον ελαβον κατ

αυτου εξελψοντε οπω αυτον απολεσωσιν

15. ο δε ιησου γνου ανεςωρησεν εκειψεν και

ηκολουψησαν αυτω οςλοι πολλοι και εψερα-

πευσεν αυτου παντα

16. και επετιµησεν αυτοι ινα µη ϕανερον αυ-

τον ποιησωσιν

17. οπω πληρωψη το ϱηψεν δια ησαιου του

προφητου λεγοντο

18. ιδου ο παι µου ον ηρετισα ο αγαπητο µου

ει ον ευδοκησεν η χυςη µου ψησω το πνευµα

µου επ αυτον και κρισιν τοι εψνεσιν απαγγελει

19. ουκ ερισει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει

τι εν ται πλατειαι την ϕωνην αυτου

20. καλαµον συντετριµµενον ου κατεαξει και

λινον τυφοµενον ου σβεσει εω αν εκβαλη ει

νικο την κρισιν

21. και εν τω ονοµατι αυτου εψνη ελπιουσιν

22. τοτε προσηνεςψη αυτω δαιµονιζοµενο τυ-

ϕλο και κωφο και εψεραπευσεν αυτον ωστε τον

τυφλον και κωφον και λαλειν και ϐλεπειν

23. και εξισταντο παντε οι οςλοι και ελεγον

µητι ουτο εστιν ο υιο δαβιδ

24. οι δε ϕαρισαιοι ακουσαντε ειπον ουτο ουκ

εκβαλλει τα δαιµονια ει µη εν τω ϐεελζεβουλ

αρςοντι των δαιµονιων

25. ειδω δε ο ιησου τα ενψυµησει αυτων ειπεν

αυτοι πασα ϐασιλεια µερισψεισα καψ εαυτη

ερηµουται και πασα πολι η οικια µερισψεισα

καψ εαυτη ου σταψησεται

26. και ει ο σατανα τον σαταναν εκβαλλει εφ

εαυτον εµερισψη πω ουν σταψησεται η ϐασιλε-

ια αυτου

27. και ει εγω εν ϐεελζεβουλ εκβαλλω τα δα-

ιµονια οι υιοι υµων εν τινι εκβαλλουσιν δια το-

υτο αυτοι υµων εσονται κριται

28. ει δε εγω εν πνευµατι ψεου εκβαλλω τα

δαιµονια αρα εφψασεν εφ υµα η ϐασιλεια του

ψεου

29. η πω δυναται τι εισελψειν ει την οικιαν

του ισςυρου και τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν

µη πρωτον δηση τον ισςυρον και τοτε την οικιαν

αυτου διαρπασει

30. ο µη ων µετ εµου κατ εµου εστιν και ο µη

συναγων µετ εµου σκορπιζει

31. δια τουτο λεγω υµιν πασα αµαρτια και

ϐλασφηµια αφεψησεται τοι ανψρωποι η δε

του πνευµατο ϐλασφηµια ουκ αφεψησεται τοι

ανψρωποι

32. και ο αν ειπη λογον κατα του υιου του

ανψρωπου αφεψησεται αυτω ο δ αν ειπη κατα

του πνευµατο του αγιου ουκ αφεψησεται αυτω

ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω µελλοντι

33. η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρ-

πον αυτου καλον η ποιησατε το δενδρον σα-

προν και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του

καρπου το δενδρον γινωσκεται

34. γεννηµατα εςιδνων πω δυνασψε αγαψα

λαλειν πονηροι οντε εκ γαρ του περισσευµατο

τη καρδια το στοµα λαλει

35. ο αγαψο ανψρωπο εκ του αγαψου ψησαυ-

ϱου τη καρδια εκβαλλει τα αγαψα και ο πονηρο

ανψρωπο εκ του πονηρου ψησαυρου εκβαλλει

πονηρα

36. λεγω δε υµιν οτι παν ϱηµα αργον ο εαν

λαλησωσιν οι ανψρωποι αποδωσουσιν περι αυ-

του λογον εν ηµερα κρισεω

37. εκ γαρ των λογων σου δικαιωψηση και εκ

των λογων σου καταδικασψηση

38. τοτε απεκριψησαν τινε των γραµµατεων

και ϕαρισαιων λεγοντε διδασκαλε ψελοµεν

απο σου σηµειον ιδειν

39. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι γενεα πονη-

ϱα και µοιςαλι σηµειον επιζητει και σηµειον ου

δοψησεται αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του προ-

ϕητου
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40. ωσπερ γαρ ην ιωνα εν τη κοιλια του κητου

τρει ηµερα και τρει νυκτα ουτω εσται ο υιο του

ανψρωπου εν τη καρδια τη γη τρει ηµερα και

τρει νυκτα

41. ανδρε νινευιται αναστησονται εν τη κρι-

σει µετα τη γενεα ταυτη και κατακρινουσιν αυ-

την οτι µετενοησαν ει το κηρυγµα ιωνα και ιδου

πλειον ιωνα ωδε

42. ϐασιλισσα νοτου εγερψησεται εν τη κρι-

σει µετα τη γενεα ταυτη και κατακρινει αυτην

οτι ηλψεν εκ των περατων τη γη ακουσαι την

σοφιαν σολοµωντο και ιδου πλειον σολοµωντο

ωδε

43. οταν δε το ακαψαρτον πνευµα εξελψη

απο του ανψρωπου διερςεται δι ανυδρων τοπων

Ϲητουν αναπαυσιν και ους ευρισκει

44. τοτε λεγει επιστρεχω ει τον οικον µου οψ-

εν εξηλψον και ελψον ευρισκει σςολαζοντα σε-

σαρωµενον και κεκοσµηµενον

45. τοτε πορευεται και παραλαµβανει µεψ

εαυτου επτα ετερα πνευµατα πονηροτερα εαυ-

του και εισελψοντα κατοικει εκει και γινεται

τα εσςατα του ανψρωπου εκεινου ςειρονα των

πρωτων ουτω εσται και τη γενεα ταυτη τη πονη-

ϱα

46. ετι δε αυτου λαλουντο τοι οςλοι ιδου η

µητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εξω

Ϲητουντε αυτω λαλησαι

47. ειπεν δε τι αυτω ιδου η µητηρ σου και οι

αδελφοι σου εξω εστηκασιν Ϲητουντε σοι λαλη-

σαι

48. ο δε αποκριψει ειπεν τω ειποντι αυτω τι

εστιν η µητηρ µου και τινε εισιν οι αδελφοι µου

49. και εκτεινα την ςειρα αυτου επι του µαψη-

τα αυτου ειπεν ιδου η µητηρ µου και οι αδελφοι

µου

50. οστι γαρ αν ποιηση το ψεληµα του πα-

τρο µου του εν ουρανοι αυτο µου αδελφο και

αδελφη και µητηρ εστιν

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-mt13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 εν δε τη ηµερα εκεινη εξελψων ο ιησου

απο τη οικια εκαψητο παρα την ψαλασσαν

2. και συνηςψησαν προ αυτον οςλοι πολλοι

ωστε αυτον ει το πλοιον εµβαντα καψησψαι και

πα ο οςλο επι τον αιγιαλον ειστηκει

3. και ελαλησεν αυτοι πολλα εν παραβολαι

λεγων ιδου εξηλψεν ο σπειρων του σπειρειν

4. και εν τω σπειρειν αυτον α µεν επεσεν παρα

την οδον και ηλψεν τα πετεινα και κατεφαγεν

αυτα

5. αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ

ειςεν γην πολλην και ευψεω εξανετειλεν δια το

µη εςειν ϐαψο γη

6. ηλιου δε ανατειλαντο εκαυµατισψη και δια

το µη εςειν ϱιζαν εξηρανψη

7. αλλα δε επεσεν επι τα ακανψα και ανεβη-

σαν αι ακανψαι και απεπνιξαν αυτα

8. αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και

εδιδου καρπον ο µεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε

τριακοντα

9. ο εςων ωτα ακουειν ακουετω

10. και προσελψοντε οι µαψηται ειπον αυτω

διατι εν παραβολαι λαλει αυτοι

11. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι οτι υµιν δεδοται

γνωναι τα µυστηρια τη ϐασιλεια των ουρανων

εκεινοι δε ου δεδοται

12. οστι γαρ εςει δοψησεται αυτω και περισ-

σευψησεται οστι δε ουκ εςει και ο εςει αρψησε-

ται απ αυτου

13. δια τουτο εν παραβολαι αυτοι λαλω οτι

ϐλεποντε ου ϐλεπουσιν και ακουοντε ουκ ακο-

υουσιν ουδε συνιουσιν

14. και αναπληρουται επ αυτοι η προφητεια

ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου µη

συνητε και ϐλεποντε ϐλεχετε και ου µη ιδητε

15. επαςυνψη γαρ η καρδια του λαου τουτου

και τοι ωσιν ϐαρεω ηκουσαν και του οφψαλµου

αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοι οφψαλµοι

και τοι ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν

και επιστρεχωσιν και ιασωµαι αυτου

16. υµων δε µακαριοι οι οφψαλµοι οτι ϐλεπο-

υσιν και τα ωτα υµων οτι ακουει

17. αµην γαρ λεγω υµιν οτι πολλοι προφη-

ται και δικαιοι επεψυµησαν ιδειν α ϐλεπετε και

ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκο-

υσαν

18. υµει ουν ακουσατε την παραβολην του

σπειροντο
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19. παντο ακουοντο τον λογον τη ϐασιλεια

και µη συνιεντο ερςεται ο πονηρο και αρπαζει

το εσπαρµενον εν τη καρδια αυτου ουτο εστιν ο

παρα την οδον σπαρει

20. ο δε επι τα πετρωδη σπαρει ουτο εστιν ο τον

λογον ακουων και ευψυ µετα ςαρα λαµβανων

αυτον

21. ουκ εςει δε ϱιζαν εν εαυτω αλλα προσκα-

ιρο εστιν γενοµενη δε ψλιχεω η διωγµου δια τον

λογον ευψυ σκανδαλιζεται

22. ο δε ει τα ακανψα σπαρει ουτο εστιν ο τον

λογον ακουων και η µεριµνα του αιωνο τουτου

και η απατη του πλουτου συµπνιγει τον λογον

και ακαρπο γινεται

23. ο δε επι την γην την καλην σπαρει ουτο

εστιν ο τον λογον ακουων και συνιων ο δη καρ-

ποφορει και ποιει ο µεν εκατον ο δε εξηκοντα ο

δε τριακοντα

24. αλλην παραβολην παρεψηκεν αυτοι

λεγων ωµοιωψη η ϐασιλεια των ουρανων

ανψρωπω σπειροντι καλον σπερµα εν τω αγρω

αυτου

25. εν δε τω καψευδειν του ανψρωπου ηλψεν

αυτου ο εςψρο και εσπειρεν Ϲιζανια ανα µεσον

του σιτου και απηλψεν

26. οτε δε εβλαστησεν ο ςορτο και καρπον

εποιησεν τοτε εφανη και τα Ϲιζανια

27. προσελψοντε δε οι δουλοι του οικοδεσπο-

του ειπον αυτω κυριε ουςι καλον σπερµα εσπε-

ιρα εν τω σω αγρω ποψεν ουν εςει τα Ϲιζανια

28. ο δε εφη αυτοι εςψρο ανψρωπο τουτο επο-

ιησεν οι δε δουλοι ειπον αυτω ψελει ουν απε-

λψοντε συλλεξωµεν αυτα

29. ο δε εφη ου µηποτε συλλεγοντε τα Ϲιζανια

εκριζωσητε αµα αυτοι τον σιτον

30. αφετε συναυξανεσψαι αµφοτερα µεςρι του

ψερισµου και εν τω καιρω του ψερισµου ερω

τοι ψερισται συλλεξατε πρωτον τα Ϲιζανια και

δησατε αυτα ει δεσµα προ το κατακαυσαι αυτα

τον δε σιτον συναγαγετε ει την αποψηκην µου

31. αλλην παραβολην παρεψηκεν αυτοι λε-

γων οµοια εστιν η ϐασιλεια των ουρανων

κοκκω σιναπεω ον λαβων ανψρωπο εσπειρεν

εν τω αγρω αυτου

32. ο µικροτερον µεν εστιν παντων των σπερ-

µατων οταν δε αυξηψη µειζον των λαςανων εσ-

τιν και γινεται δενδρον ωστε ελψειν τα πετεινα

του ουρανου και κατασκηνουν εν τοι κλαδοι

αυτου

33. αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοι οµοια

εστιν η ϐασιλεια των ουρανων Ϲυµη ην λαβο-

υσα γυνη ενεκρυχεν ει αλευρου σατα τρια εω

ου εζυµωψη ολον

34. ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησου εν παρα-

ϐολαι τοι οςλοι και ςωρι παραβολη ουκ ελαλει

αυτοι

35. οπω πληρωψη το ϱηψεν δια του προφη-

του λεγοντο ανοιξω εν παραβολαι το στοµα µου

ερευξοµαι κεκρυµµενα απο καταβολη κοσµου

36. τοτε αφει του οςλου ηλψεν ει την οικιαν

ο ιησου και προσηλψον αυτω οι µαψηται αυ-

του λεγοντε ϕρασον ηµιν την παραβολην των

Ϲιζανιων του αγρου

37. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι ο σπειρων το

καλον σπερµα εστιν ο υιο του ανψρωπου

38. ο δε αγρο εστιν ο κοσµο το δε καλον σπερ-

µα ουτοι εισιν οι υιοι τη ϐασιλεια τα δε Ϲιζανια

εισιν οι υιοι του πονηρου

39. ο δε εςψρο ο σπειρα αυτα εστιν ο διαβολο

ο δε ψερισµο συντελεια του αιωνο εστιν οι δε

ψερισται αγγελοι εισιν

40. ωσπερ ουν συλλεγεται τα Ϲιζανια και πυ-

ϱι κατακαιεται ουτω εσται εν τη συντελεια του

αιωνο τουτου

41. αποστελει ο υιο του ανψρωπου του αγγε-

λου αυτου και συλλεξουσιν εκ τη ϐασιλεια αυ-

του παντα τα σκανδαλα και του ποιουντα την

ανοµιαν

42. και ϐαλουσιν αυτου ει την καµινον του

πυρο εκει εσται ο κλαυψµο και ο ϐρυγµο των

οδοντων

43. τοτε οι δικαιοι εκλαµχουσιν ω ο ηλιο εν τη

ϐασιλεια του πατρο αυτων ο εςων ωτα ακουειν

ακουετω

44. παλιν οµοια εστιν η ϐασιλεια των

ουρανων ψησαυρω κεκρυµµενω εν τω αγρω ον

ευρων ανψρωπο εκρυχεν και απο τη ςαρα αυ-

του υπαγει και παντα οσα εςει πωλει και αγο-

ϱαζει τον αγρον εκεινον

45. παλιν οµοια εστιν η ϐασιλεια των

ουρανων ανψρωπω εµπορω Ϲητουντι καλου

µαργαριτα
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46. ο ευρων ενα πολυτιµον µαργαριτην απε-

λψων πεπρακεν παντα οσα ειςεν και ηγορασεν

αυτον

47. παλιν οµοια εστιν η ϐασιλεια των

ουρανων σαγηνη ϐληψειση ει την ψαλασσαν

και εκ παντο γενου συναγαγουση

48. ην οτε επληρωψη αναβιβασαντε επι τον

αιγιαλον και καψισαντε συνελεξαν τα καλα ει

αγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον

49. ουτω εσται εν τη συντελεια του αιωνο εξε-

λευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν του πονη-

ϱου εκ µεσου των δικαιων

50. και ϐαλουσιν αυτου ει την καµινον του

πυρο εκει εσται ο κλαυψµο και ο ϐρυγµο των

οδοντων

51. λεγει αυτοι ο ιησου συνηκατε ταυτα παντα

λεγουσιν αυτω ναι κυριε

52. ο δε ειπεν αυτοι δια τουτο πα γραµµατευ

µαψητευψει ει την ϐασιλειαν των ουρανων οµο-

ιο εστιν ανψρωπω οικοδεσποτη οστι εκβαλλει

εκ του ψησαυρου αυτου καινα και παλαια

53. και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησου τα παρα-

ϐολα ταυτα µετηρεν εκειψεν

54. και ελψων ει την πατριδα αυτου εδιδα-

σκεν αυτου εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκ-

πληττεσψαι αυτου και λεγειν ποψεν τουτω η

σοφια αυτη και αι δυναµει

55. ους ουτο εστιν ο του τεκτονο υιο ουςι η

µητηρ αυτου λεγεται µαριαµ και οι αδελφοι αυ-

του ιακωβο και ιωση και σιµων και ιουδα

56. και αι αδελφαι αυτου ουςι πασαι προ ηµα

εισιν ποψεν ουν τουτω ταυτα παντα

57. και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησου

ειπεν αυτοι ουκ εστιν προφητη ατιµο ει µη εν τη

πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου

58. και ουκ εποιησεν εκει δυναµει πολλα δια

την απιστιαν αυτων

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-mt14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδη ο

τετραρςη την ακοην ιησου

2. και ειπεν τοι παισιν αυτου ουτο εστιν ιωαννη

ο ϐαπτιστη αυτο ηγερψη απο των νεκρων και

δια τουτο αι δυναµει ενεργουσιν εν αυτω

3. ο γαρ ηρωδη κρατησα τον ιωαννην εδησεν

αυτον και εψετο εν ϕυλακη δια ηρωδιαδα την

γυναικα ϕιλιππου του αδελφου αυτου

4. ελεγεν γαρ αυτω ο ιωαννη ουκ εξεστιν σοι

εςειν αυτην

5. και ψελων αυτον αποκτειναι εφοβηψη τον

οςλον οτι ω προφητην αυτον ειςον

6. γενεσιων δε αγοµενων του ηρωδου ωρςη-

σατο η ψυγατηρ τη ηρωδιαδο εν τω µεσω και

ηρεσεν τω ηρωδη

7. οψεν µεψ ορκου ωµολογησεν αυτη δουναι

ο εαν αιτησηται

8. η δε προβιβασψεισα υπο τη µητρο αυτη δο

µοι ϕησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου

του ϐαπτιστου

9. και ελυπηψη ο ϐασιλευ δια δε του ορκου

και του συνανακειµενου εκελευσεν δοψηναι

10. και πεµχα απεκεφαλισεν τον ιωαννην εν

τη ϕυλακη

11. και ηνεςψη η κεφαλη αυτου επι πινακι και

εδοψη τω κορασιω και ηνεγκεν τη µητρι αυτη

12. και προσελψοντε οι µαψηται αυτου ηραν

το σωµα και εψαχαν αυτο και ελψοντε απηγγε-

ιλαν τω ιησου

13. και ακουσα ο ιησου ανεςωρησεν εκειψεν

εν πλοιω ει ερηµον τοπον κατ ιδιαν και ακο-

υσαντε οι οςλοι ηκολουψησαν αυτω πεζη απο

των πολεων

14. και εξελψων ο ιησου ειδεν πολυν οςλον

και εσπλαγςνισψη επ αυτου και εψεραπευσεν

του αρρωστου αυτων

15. οχια δε γενοµενη προσηλψον αυτω οι

µαψηται αυτου λεγοντε ερηµο εστιν ο τοπο και

η ωρα ηδη παρηλψεν απολυσον του οςλου ινα

απελψοντε ει τα κωµα αγορασωσιν εαυτοι ϐρω-

µατα

16. ο δε ιησου ειπεν αυτοι ου ςρειαν εςουσιν

απελψειν δοτε αυτοι υµει ϕαγειν

17. οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εςοµεν ωδε ει µη

πεντε αρτου και δυο ιςψυα

18. ο δε ειπεν ϕερετε µοι αυτου ωδε

19. και κελευσα του οςλου ανακλιψηναι επι

του ςορτου και λαβων του πεντε αρτου και του

δυο ιςψυα αναβλεχα ει τον ουρανον ευλογησεν

και κλασα εδωκεν τοι µαψηται του αρτου οι δε

µαψηται τοι οςλοι
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20. και εφαγον παντε και εςορτασψησαν και

ηραν το περισσευον των κλασµατων δωδεκα

κοφινου πληρει

21. οι δε εσψιοντε ησαν ανδρε ωσει πεντακι-

σςιλιοι ςωρι γυναικων και παιδιων

22. και ευψεω ηναγκασεν ο ιησου του µαψητα

αυτου εµβηναι ει το πλοιον και προαγειν αυτον

ει το περαν εω ου απολυση του οςλου

23. και απολυσα του οςλου ανεβη ει το ορο

κατ ιδιαν προσευξασψαι οχια δε γενοµενη µονο

ην εκει

24. το δε πλοιον ηδη µεσον τη ψαλασση ην

ϐασανιζοµενον υπο των κυµατων ην γαρ εναν-

τιο ο ανεµο

25. τεταρτη δε ϕυλακη τη νυκτο απηλψεν προ

αυτου ο ιησου περιπατων επι τη ψαλασση

26. και ιδοντε αυτον οι µαψηται επι την

ψαλασσαν περιπατουντα εταραςψησαν λεγον-

τε οτι ϕαντασµα εστιν και απο του ϕοβου εκρα-

ξαν

27. ευψεω δε ελαλησεν αυτοι ο ιησου λεγων

ψαρσειτε εγω ειµι µη ϕοβεισψε

28. αποκριψει δε αυτω ο πετρο ειπεν κυριε ει

συ ει κελευσον µε προ σε ελψειν επι τα υδατα

29. ο δε ειπεν ελψε και καταβα απο του πλο-

ιου ο πετρο περιεπατησεν επι τα υδατα ελψειν

προ τον ιησουν

30. ϐλεπων δε τον ανεµον ισςυρον εφοβηψη

και αρξαµενο καταποντιζεσψαι εκραξεν λεγων

κυριε σωσον µε

31. ευψεω δε ο ιησου εκτεινα την ςειρα επε-

λαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε ει τι

εδιστασα

32. και εµβαντων αυτων ει το πλοιον εκοπα-

σεν ο ανεµο

33. οι δε εν τω πλοιω ελψοντε προσεκυνησαν

αυτω λεγοντε αληψω ψεου υιο ει

34. και διαπερασαντε ηλψον ει την γην γεν-

νησαρετ

35. και επιγνοντε αυτον οι ανδρε του τοπου

εκεινου απεστειλαν ει ολην την περιςωρον εκε-

ινην και προσηνεγκαν αυτω παντα του κακω

εςοντα

36. και παρεκαλουν αυτον ινα µονον αχων-

ται του κρασπεδου του ιµατιου αυτου και οσοι

ηχαντο διεσωψησαν

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-mt15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 τοτε προσερςονται τω ιησου οι απο ιερο-

σολυµων γραµµατει και ϕαρισαιοι λεγοντε

2. διατι οι µαψηται σου παραβαινουσιν την πα-

ϱαδοσιν των πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται τα

ςειρα αυτων οταν αρτον εσψιωσιν

3. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι διατι και υµει

παραβαινετε την εντολην του ψεου δια την πα-

ϱαδοσιν υµων

4. ο γαρ ψεο ενετειλατο λεγων τιµα τον πατερα

σου και την µητερα και ο κακολογων πατερα η

µητερα ψανατω τελευτατω

5. υµει δε λεγετε ο αν ειπη τω πατρι η τη µητρι

δωρον ο εαν εξ εµου ωφεληψη και ου µη τιµηση

τον πατερα αυτου η την µητερα αυτου

6. και ηκυρωσατε την εντολην του ψεου δια

την παραδοσιν υµων

7. υποκριται καλω προεφητευσεν περι υµων

ησαια λεγων

8. εγγιζει µοι ο λαο ουτο τω στοµατι αυτων και

τοι ςειλεσιν µε τιµα η δε καρδια αυτων πορρω

απεςει απ εµου

9. µατην δε σεβονται µε διδασκοντε διδασκα-

λια ενταλµατα ανψρωπων

10. και προσκαλεσαµενο τον οςλον ειπεν αυ-

τοι ακουετε και συνιετε

11. ου το εισερςοµενον ει το στοµα κοινοι τον

ανψρωπον αλλα το εκπορευοµενον εκ του στο-

µατο τουτο κοινοι τον ανψρωπον

12. τοτε προσελψοντε οι µαψηται αυτου ειπον

αυτω οιδα οτι οι ϕαρισαιοι ακουσαντε τον λογον

εσκανδαλισψησαν

13. ο δε αποκριψει ειπεν πασα ϕυτεια ην ουκ

εφυτευσεν ο πατηρ µου ο ουρανιο εκριζωψησε-

ται

14. αφετε αυτου οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων

τυφλο δε τυφλον εαν οδηγη αµφοτεροι ει ϐοψ-

υνον πεσουνται

15. αποκριψει δε ο πετρο ειπεν αυτω ϕρασον

ηµιν την παραβολην ταυτην

16. ο δε ιησου ειπεν ακµην και υµει ασυνετοι

εστε
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17. ουπω νοειτε οτι παν το εισπορευοµενον ει

το στοµα ει την κοιλιαν ςωρει και ει αφεδρωνα

εκβαλλεται

18. τα δε εκπορευοµενα εκ του στοµατο εκ τη

καρδια εξερςεται κακεινα κοινοι τον ανψρωπον

19. εκ γαρ τη καρδια εξερςονται διαλογισµοι

πονηροι ϕονοι µοιςειαι πορνειαι κλοπαι χευδο-

µαρτυριαι ϐλασφηµιαι

20. ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανψρωπον το

δε ανιπτοι ςερσιν ϕαγειν ου κοινοι τον ανψρω-

πον

21. και εξελψων εκειψεν ο ιησου ανεςωρησεν

ει τα µερη τυρου και σιδωνο

22. και ιδου γυνη ςαναναια απο των οριων

εκεινων εξελψουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα

ελεησον µε κυριε υιε δαβιδ η ψυγατηρ µου

κακω δαιµονιζεται

23. ο δε ουκ απεκριψη αυτη λογον και προσε-

λψοντε οι µαψηται αυτου ηρωτων αυτον λεγον-

τε απολυσον αυτην οτι κραζει οπισψεν ηµων

24. ο δε αποκριψει ειπεν ουκ απεσταλην ει µη

ει τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

25. η δε ελψουσα προσεκυνει αυτω λεγουσα

κυριε ϐοηψει µοι

26. ο δε αποκριψει ειπεν ουκ εστιν καλον λα-

ϐειν τον αρτον των τεκνων και ϐαλειν τοι κυ-

ναριοι

27. η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια

εσψιει απο των χιςιων των πιπτοντων απο τη

τραπεζη των κυριων αυτων

28. τοτε αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτη ω γυναι

µεγαλη σου η πιστι γενηψητω σοι ω ψελει και

ιαψη η ψυγατηρ αυτη απο τη ωρα εκεινη

29. και µεταβα εκειψεν ο ιησου ηλψεν παρα

την ψαλασσαν τη γαλιλαια και αναβα ει το ορο

εκαψητο εκει

30. και προσηλψον αυτω οςλοι πολλοι εςον-

τε µεψ εαυτων ςωλου τυφλου κωφου κυλλου

και ετερου πολλου και ερριχαν αυτου παρα του

ποδα του ιησου και εψεραπευσεν αυτου

31. ωστε του οςλου ψαυµασαι ϐλεποντα

κωφου λαλουντα κυλλου υγιει ςωλου περιπα-

τουντα και τυφλου ϐλεποντα και εδοξασαν τον

ψεον ισραηλ

32. ο δε ιησου προσκαλεσαµενο του µαψητα

αυτου ειπεν σπλαγςνιζοµαι επι τον οςλον οτι

ηδη ηµερα τρει προσµενουσιν µοι και ουκ εςο-

υσιν τι ϕαγωσιν και απολυσαι αυτου νηστει ου

ψελω µηποτε εκλυψωσιν εν τη οδω

33. και λεγουσιν αυτω οι µαψηται αυτου ποψ-

εν ηµιν εν ερηµια αρτοι τοσουτοι ωστε ςορτασαι

οςλον τοσουτον

34. και λεγει αυτοι ο ιησου ποσου αρτου εςετε

οι δε ειπον επτα και ολιγα ιςψυδια

35. και εκελευσεν τοι οςλοι αναπεσειν επι την

γην

36. και λαβων του επτα αρτου και του ιςψυα

ευςαριστησα εκλασεν και εδωκεν τοι µαψηται

αυτου οι δε µαψηται τω οςλω

37. και εφαγον παντε και εςορτασψησαν και

ηραν το περισσευον των κλασµατων επτα σπυ-

ϱιδα πληρει

38. οι δε εσψιοντε ησαν τετρακισςιλιοι ανδρε

ςωρι γυναικων και παιδιων

39. και απολυσα του οςλου ενεβη ει το πλοιον

και ηλψεν ει τα ορια µαγδαλα

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-mt16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 και προσελψοντε οι ϕαρισαιοι και σαδ-

δουκαιοι πειραζοντε επηρωτησαν αυτον σηµε-

ιον εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοι

2. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι οχια γενοµενη

λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανο

3. και πρωι σηµερον ςειµων πυρραζει γαρ στυ-

γναζων ο ουρανο υποκριται το µεν προσωπον

του ουρανου γινωσκετε διακρινειν τα δε σηµεια

των καιρων ου δυνασψε

4. γενεα πονηρα και µοιςαλι σηµειον επιζητει

και σηµειον ου δοψησεται αυτη ει µη το σηµε-

ιον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτου

απηλψεν

5. και ελψοντε οι µαψηται αυτου ει το περαν

επελαψοντο αρτου λαβειν

6. ο δε ιησου ειπεν αυτοι ορατε και προσεςετε

απο τη Ϲυµη των ϕαρισαιων και σαδδουκαιων

7. οι δε διελογιζοντο εν εαυτοι λεγοντε οτι αρ-

του ουκ ελαβοµεν

8. γνου δε ο ιησου ειπεν αυτοι τι διαλογιζεσψε

εν εαυτοι ολιγοπιστοι οτι αρτου ουκ ελαβετε
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9. ουπω νοειτε ουδε µνηµονευετε του πεντε

αρτου των πεντακισςιλιων και ποσου κοφινου

ελαβετε

10. ουδε του επτα αρτου των τετρακισςιλιων

και ποσα σπυριδα ελαβετε

11. πω ου νοειτε οτι ου περι αρτου ειπον υµιν

προσεςειν απο τη Ϲυµη των ϕαρισαιων και σαδ-

δουκαιων

12. τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεςειν απο

τη Ϲυµη του αρτου αλλ απο τη διδαςη των ϕα-

ϱισαιων και σαδδουκαιων

13. ελψων δε ο ιησου ει τα µερη καισαρεια

τη ϕιλιππου ηρωτα του µαψητα αυτου λεγων

τινα µε λεγουσιν οι ανψρωποι ειναι τον υιον

του ανψρωπου

14. οι δε ειπον οι µεν ιωαννην τον ϐαπτιστην

αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεµιαν η ενα των

προφητων

15. λεγει αυτοι υµει δε τινα µε λεγετε ειναι

16. αποκριψει δε σιµων πετρο ειπεν συ ει ο

ςριστο ο υιο του ψεου του Ϲωντο

17. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτω µακαριο

ει σιµων ϐαρ ιωνα οτι σαρξ και αιµα ουκ απε-

καλυχεν σοι αλλ ο πατηρ µου ο εν τοι ουρανοι

18. καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρο και επι

ταυτη τη πετρα οικοδοµησω µου την εκκλησιαν

και πυλαι αδου ου κατισςυσουσιν αυτη

19. και δωσω σοι τα κλει τη ϐασιλεια των

ουρανων και ο εαν δηση επι τη γη εσται δε-

δεµενον εν τοι ουρανοι και ο εαν λυση επι τη

γη εσται λελυµενον εν τοι ουρανοι

20. τοτε διεστειλατο τοι µαψηται αυτου ινα

µηδενι ειπωσιν οτι αυτο εστιν ιησου ο ςριστο

21. απο τοτε ηρξατο ο ιησου δεικνυειν τοι

µαψηται αυτου οτι δει αυτον απελψειν ει ιε-

ϱοσολυµα και πολλα παψειν απο των πρεσ-

ϐυτερων και αρςιερεων και γραµµατεων και

αποκτανψηναι και τη τριτη ηµερα εγερψηναι

22. και προσλαβοµενο αυτον ο πετρο ηρξατο

επιτιµαν αυτω λεγων ιλεω σοι κυριε ου µη εσται

σοι τουτο

23. ο δε στραφει ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω

µου σατανα σκανδαλον µου ει οτι ου ϕρονει τα

του ψεου αλλα τα των ανψρωπων

24. τοτε ο ιησου ειπεν τοι µαψηται αυτου ει τι

ψελει οπισω µου ελψειν απαρνησασψω εαυτον

και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουψειτω

µοι

25. ο γαρ αν ψελη την χυςην αυτου σωσαι

απολεσει αυτην ο δ αν απολεση την χυςην αυ-

του ενεκεν εµου ευρησει αυτην

26. τι γαρ ωφελειται ανψρωπο εαν τον κοσµον

ολον κερδηση την δε χυςην αυτου Ϲηµιωψη η τι

δωσει ανψρωπο ανταλλαγµα τη χυςη αυτου

27. µελλει γαρ ο υιο του ανψρωπου ερςεσψαι

εν τη δοξη του πατρο αυτου µετα των αγγελων

αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πρα-

ξιν αυτου

28. αµην λεγω υµιν εισιν τινε των ωδε εστη-

κοτων οιτινε ου µη γευσωνται ψανατου εω αν

ιδωσιν τον υιον του ανψρωπου ερςοµενον εν τη

ϐασιλεια αυτου

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
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Interlinearna

17 και µεψ ηµερα εξ παραλαµβανει ο ιησου

τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελ-

ϕον αυτου και αναφερει αυτου ει ορο υχηλον

κατ ιδιαν

2. και µετεµορφωψη εµπροσψεν αυτων και

ελαµχεν το προσωπον αυτου ω ο ηλιο τα δε

ιµατια αυτου εγενετο λευκα ω το ϕω

3. και ιδου ωφψησαν αυτοι µωση και ηλια µετ

αυτου συλλαλουντε

4. αποκριψει δε ο πετρο ειπεν τω ιησου κυριε

καλον εστιν ηµα ωδε ειναι ει ψελει ποιησωµεν

ωδε τρει σκηνα σοι µιαν και µωση µιαν και µιαν

ηλια

5. ετι αυτου λαλουντο ιδου νεφελη ϕωτεινη

επεσκιασεν αυτου και ιδου ϕωνη εκ τη νεφελη

λεγουσα ουτο εστιν ο υιο µου ο αγαπητο εν ω

ευδοκησα αυτου ακουετε

6. και ακουσαντε οι µαψηται επεσον επι προ-

σωπον αυτων και εφοβηψησαν σφοδρα

7. και προσελψων ο ιησου ηχατο αυτων και

ειπεν εγερψητε και µη ϕοβεισψε

8. επαραντε δε του οφψαλµου αυτων ουδενα

ειδον ει µη τον ιησουν µονον

9. και καταβαινοντων αυτων απο του ορου

ενετειλατο αυτοι ο ιησου λεγων µηδενι ειπητε
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το οραµα εω ου ο υιο του ανψρωπου εκ νεκρων

αναστη

10. και επηρωτησαν αυτον οι µαψηται αυτου

λεγοντε τι ουν οι γραµµατει λεγουσιν οτι ηλιαν

δει ελψειν πρωτον

11. ο δε ιησου αποκριψει ειπεν αυτοι ηλια µεν

ερςεται πρωτον και αποκαταστησει παντα

12. λεγω δε υµιν οτι ηλια ηδη ηλψεν και ουκ

επεγνωσαν αυτον αλλ εποιησαν εν αυτω οσα

ηψελησαν ουτω και ο υιο του ανψρωπου µελλει

πασςειν υπ αυτων

13. τοτε συνηκαν οι µαψηται οτι περι ιωαννου

του ϐαπτιστου ειπεν αυτοι

14. και ελψοντων αυτων προ τον οςλον προ-

σηλψεν αυτω ανψρωπο γονυπετων αυτω

15. και λεγων κυριε ελεησον µου τον υιον

οτι σεληνιαζεται και κακω πασςει πολλακι γαρ

πιπτει ει το πυρ και πολλακι ει το υδωρ

16. και προσηνεγκα αυτον τοι µαψηται σου

και ουκ ηδυνηψησαν αυτον ψεραπευσαι

17. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν ω γενεα απιστο

και διεστραµµενη εω ποτε εσοµαι µεψ υµων εω

ποτε ανεξοµαι υµων ϕερετε µοι αυτον ωδε

18. και επετιµησεν αυτω ο ιησου και εξηλψεν

απ αυτου το δαιµονιον και εψεραπευψη ο παι

απο τη ωρα εκεινη

19. τοτε προσελψοντε οι µαψηται τω ιησου κατ

ιδιαν ειπον διατι ηµει ουκ ηδυνηψηµεν εκβαλε-

ιν αυτο

20. ο δε ιησου ειπεν αυτοι δια την απιστιαν

υµων αµην γαρ λεγω υµιν εαν εςητε πιστιν ω

κοκκον σιναπεω ερειτε τω ορει τουτω µεταβηψι

εντευψεν εκει και µεταβησεται και ουδεν αδυ-

νατησει υµιν

21. τουτο δε το γενο ουκ εκπορευεται ει µη εν

προσευςη και νηστεια

22. αναστρεφοµενων δε αυτων εν τη γαλιλαια

ειπεν αυτοι ο ιησου µελλει ο υιο του ανψρωπου

παραδιδοσψαι ει ςειρα ανψρωπων

23. και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ηµε-

ϱα εγερψησεται και ελυπηψησαν σφοδρα

24. ελψοντων δε αυτων ει καπερναουµ προ-

σηλψον οι τα διδραςµα λαµβανοντε τω πετρω

και ειπον ο διδασκαλο υµων ου τελει τα διδρας-

µα

25. λεγει ναι και οτε εισηλψεν ει την οικιαν

προεφψασεν αυτον ο ιησου λεγων τι σοι δοκει

σιµων οι ϐασιλει τη γη απο τινων λαµβανουσιν

τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των

αλλοτριων

26. λεγει αυτω ο πετρο απο των αλλοτριων

εφη αυτω ο ιησου αραγε ελευψεροι εισιν οι υιοι

27. ινα δε µη σκανδαλισωµεν αυτου πορευψει

ει την ψαλασσαν ϐαλε αγκιστρον και τον ανα-

ϐαντα πρωτον ιςψυν αρον και ανοιξα το στοµα

αυτου ευρησει στατηρα εκεινον λαβων δο αυτοι

αντι εµου και σου

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-mt18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

18 εν εκεινη τη ωρα προσηλψον οι µαψη-

ται τω ιησου λεγοντε τι αρα µειζων εστιν εν τη

ϐασιλεια των ουρανων

2. και προσκαλεσαµενο ο ιησου παιδιον εστη-

σεν αυτο εν µεσω αυτων

3. και ειπεν αµην λεγω υµιν εαν µη στραφητε

και γενησψε ω τα παιδια ου µη εισελψητε ει την

ϐασιλειαν των ουρανων

4. οστι ουν ταπεινωση εαυτον ω το παιδιον

τουτο ουτο εστιν ο µειζων εν τη ϐασιλεια των

ουρανων

5. και ο εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω

ονοµατι µου εµε δεςεται

6. ο δ αν σκανδαλιση ενα των µικρων τουτων

των πιστευοντων ει εµε συµφερει αυτω ινα κρε-

µασψη µυλο ονικο επι τον τραςηλον αυτου και

καταποντισψη εν τω πελαγει τη ψαλασση

7. ουαι τω κοσµω απο των σκανδαλων αναγκη

γαρ εστιν ελψειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω

ανψρωπω εκεινω δι ου το σκανδαλον ερςεται

8. ει δε η ςειρ σου η ο που σου σκανδαλιζει

σε εκκοχον αυτα και ϐαλε απο σου καλον σοι

εστιν εισελψειν ει την Ϲωην ςωλον η κυλλον η

δυο ςειρα η δυο ποδα εςοντα ϐληψηναι ει το

πυρ το αιωνιον

9. και ει ο οφψαλµο σου σκανδαλιζει σε εξελε

αυτον και ϐαλε απο σου καλον σοι εστιν µονο-

ϕψαλµον ει την Ϲωην εισελψειν η δυο οφψαλ-

µου εςοντα ϐληψηναι ει την γεενναν του πυρο
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10. ορατε µη καταφρονησητε ενο των µικρων

τουτων λεγω γαρ υµιν οτι οι αγγελοι αυτων εν

ουρανοι δια παντο ϐλεπουσιν το προσωπον του

πατρο µου του εν ουρανοι

11. ηλψεν γαρ ο υιο του ανψρωπου σωσαι το

απολωλο

12. τι υµιν δοκει εαν γενηται τινι ανψρωπω

εκατον προβατα και πλανηψη εν εξ αυτων ουςι

αφει τα εννενηκονταεννεα επι τα ορη πορευψει

Ϲητει το πλανωµενον

13. και εαν γενηται ευρειν αυτο αµην λεγω

υµιν οτι ςαιρει επ αυτω µαλλον η επι τοι εν-

νενηκονταεννεα τοι µη πεπλανηµενοι

14. ουτω ουκ εστιν ψεληµα εµπροσψεν του

πατρο υµων του εν ουρανοι ινα αποληται ει των

µικρων τουτων

15. εαν δε αµαρτηση ει σε ο αδελφο σου υπα-

γε και ελεγξον αυτον µεταξυ σου και αυτου

µονου εαν σου ακουση εκερδησα τον αδελφον

σου

16. εαν δε µη ακουση παραλαβε µετα σου

ετι ενα η δυο ινα επι στοµατο δυο µαρτυρων η

τριων σταψη παν ϱηµα

17. εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλη-

σια εαν δε και τη εκκλησια παρακουση εστω

σοι ωσπερ ο εψνικο και ο τελωνη

18. αµην λεγω υµιν οσα εαν δησητε επι τη

γη εσται δεδεµενα εν τω ουρανω και οσα εαν

λυσητε επι τη γη εσται λελυµενα εν τω ουρανω

19. παλιν λεγω υµιν οτι εαν δυο υµων συµ-

ϕωνησωσιν επι τη γη περι παντο πραγµατο ου

εαν αιτησωνται γενησεται αυτοι παρα του πατρο

µου του εν ουρανοι

20. ου γαρ εισιν δυο η τρει συνηγµενοι ει το

εµον ονοµα εκει ειµι εν µεσω αυτων

21. τοτε προσελψων αυτω ο πετρο ειπεν κυ-

ϱιε ποσακι αµαρτησει ει εµε ο αδελφο µου και

αφησω αυτω εω επτακι

22. λεγει αυτω ο ιησου ου λεγω σοι εω επτακι

αλλ εω εβδοµηκοντακι επτα

23. δια τουτο ωµοιωψη η ϐασιλεια των

ουρανων ανψρωπω ϐασιλει ο ηψελησεν συνα-

ϱαι λογον µετα των δουλων αυτου

24. αρξαµενου δε αυτου συναιρειν προσηνε-

ςψη αυτω ει οφειλετη µυριων ταλαντων

25. µη εςοντο δε αυτου αποδουναι εκελευσεν

αυτον ο κυριο αυτου πραψηναι και την γυναικα

αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειςεν και

αποδοψηναι

26. πεσων ουν ο δουλο προσεκυνει αυτω λε-

γων κυριε µακροψυµησον επ εµοι και παντα σοι

αποδωσω

27. σπλαγςνισψει δε ο κυριο του δουλου εκε-

ινου απελυσεν αυτον και το δανειον αφηκεν

αυτω

28. εξελψων δε ο δουλο εκεινο ευρεν ενα

των συνδουλων αυτου ο ωφειλεν αυτω εκα-

τον δηναρια και κρατησα αυτον επνιγεν λεγων

αποδο µοι ο τι οφειλει

29. πεσων ουν ο συνδουλο αυτου ει του ποδα

αυτου παρεκαλει αυτον λεγων µακροψυµησον

επ εµοι και παντα αποδωσω σοι

30. ο δε ουκ ηψελεν αλλα απελψων εβαλεν

αυτον ει ϕυλακην εω ου αποδω το οφειλοµενον

31. ιδοντε δε οι συνδουλοι αυτου τα γενοµενα

ελυπηψησαν σφοδρα και ελψοντε διεσαφησαν

τω κυριω αυτων παντα τα γενοµενα

32. τοτε προσκαλεσαµενο αυτον ο κυριο αυ-

του λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφε-

ιλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσα µε

33. ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον

σου ω και εγω σε ηλεησα

34. και οργισψει ο κυριο αυτου παρεδωκεν

αυτον τοι ϐασανισται εω ου αποδω παν το οφε-

ιλοµενον αυτω

35. ουτω και ο πατηρ µου ο επουρανιο ποιησει

υµιν εαν µη αφητε εκαστο τω αδελφω αυτου

απο των καρδιων υµων τα παραπτωµατα αυτων

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-mt19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

19 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησου του λο-

γου τουτου µετηρεν απο τη γαλιλαια και ηλψεν

ει τα ορια τη ιουδαια περαν του ιορδανου

2. και ηκολουψησαν αυτω οςλοι πολλοι και

εψεραπευσεν αυτου εκει

3. και προσηλψον αυτω οι ϕαρισαιοι πε-

ιραζοντε αυτον και λεγοντε αυτω ει εξεστιν

ανψρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα

πασαν αιτιαν
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4. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι ουκ ανεγνωτε

οτι ο ποιησα απ αρςη αρσεν και ψηλυ εποιησεν

αυτου

5. και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειχει ανψρω-

πο τον πατερα και την µητερα και προσκολλ-

ηψησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο

ει σαρκα µιαν

6. ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ µια ο ουν

ο ψεο συνεζευξεν ανψρωπο µη ςωριζετω

7. λεγουσιν αυτω τι ουν µωση ενετειλατο δο-

υναι ϐιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

8. λεγει αυτοι οτι µωση προ την σκληροκαρ-

διαν υµων επετρεχεν υµιν απολυσαι τα γυναικα

υµων απ αρςη δε ου γεγονεν ουτω

9. λεγω δε υµιν οτι ο αν απολυση την γυνα-

ικα αυτου ει µη επι πορνεια και γαµηση αλλην

µοιςαται και ο απολελυµενην γαµησα µοιςαται

10. λεγουσιν αυτω οι µαψηται αυτου ει ουτω

εστιν η αιτια του ανψρωπου µετα τη γυναικο ου

συµφερει γαµησαι

11. ο δε ειπεν αυτοι ου παντε ςωρουσιν τον

λογον τουτον αλλ οι δεδοται

12. εισιν γαρ ευνουςοι οιτινε εκ κοιλια µητρο

εγεννηψησαν ουτω και εισιν ευνουςοι οιτινε ευ-

νουςισψησαν υπο των ανψρωπων και εισιν ευ-

νουςοι οιτινε ευνουςισαν εαυτου δια την ϐασι-

λειαν των ουρανων ο δυναµενο ςωρειν ςωρειτω

13. τοτε προσηνεςψη αυτω παιδια ινα τα ςε-

ιρα επιψη αυτοι και προσευξηται οι δε µαψηται

επετιµησαν αυτοι

14. ο δε ιησου ειπεν αφετε τα παιδια και µη

κωλυετε αυτα ελψειν προ µε των γαρ τοιουτων

εστιν η ϐασιλεια των ουρανων

15. και επιψει αυτοι τα ςειρα επορευψη εκε-

ιψεν

16. και ιδου ει προσελψων ειπεν αυτω διδα-

σκαλε αγαψε τι αγαψον ποιησω ινα εςω Ϲωην

αιωνιον

17. ο δε ειπεν αυτω τι µε λεγει αγαψον ουδει

αγαψο ει µη ει ο ψεο ει δε ψελει εισελψειν ει

την Ϲωην τηρησον τα εντολα

18. λεγει αυτω ποια ο δε ιησου ειπεν το ου

ϕονευσει ου µοιςευσει ου κλεχει ου χευδοµαρ-

τυρησει

19. τιµα τον πατερα σου και την µητερα και

αγαπησει τον πλησιον σου ω σεαυτον

20. λεγει αυτω ο νεανισκο παντα ταυτα εφυ-

λαξαµην εκ νεοτητο µου τι ετι υστερω

21. εφη αυτω ο ιησου ει ψελει τελειο ειναι

υπαγε πωλησον σου τα υπαρςοντα και δο πτω-

ςοι και εξει ψησαυρον εν ουρανω και δευρο

ακολουψει µοι

22. ακουσα δε ο νεανισκο τον λογον απηλψεν

λυπουµενο ην γαρ εςων κτηµατα πολλα

23. ο δε ιησου ειπεν τοι µαψηται αυτου αµην

λεγω υµιν οτι δυσκολω πλουσιο εισελευσεται ει

την ϐασιλειαν των ουρανων

24. παλιν δε λεγω υµιν ευκοπωτερον εστιν

καµηλον δια τρυπηµατο ϱαφιδο διελψειν η

πλουσιον ει την ϐασιλειαν του ψεου εισελψειν

25. ακουσαντε δε οι µαψηται αυτου εξεπλησ-

σοντο σφοδρα λεγοντε τι αρα δυναται σωψηναι

26. εµβλεχα δε ο ιησου ειπεν αυτοι παρα

ανψρωποι τουτο αδυνατον εστιν παρα δε ψεω

παντα δυνατα εστιν

27. τοτε αποκριψει ο πετρο ειπεν αυτω ιδου

ηµει αφηκαµεν παντα και ηκολουψησαµεν σοι

τι αρα εσται ηµιν

28. ο δε ιησου ειπεν αυτοι αµην λεγω υµιν οτι

υµει οι ακολουψησαντε µοι εν τη παλιγγενε-

σια οταν καψιση ο υιο του ανψρωπου επι ψρο-

νου δοξη αυτου καψισεσψε και υµει επι δωδεκα

ψρονου κρινοντε τα δωδεκα ϕυλα του ισραηλ

29. και πα ο αφηκεν οικια η αδελφου η αδελ-

ϕα η πατερα η µητερα η γυναικα η τεκνα η

αγρου ενεκεν του ονοµατο µου εκατονταπλα-

σιονα ληχεται και Ϲωην αιωνιον κληρονοµησει

30. πολλοι δε εσονται πρωτοι εσςατοι και

εσςατοι πρωτοι

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-mt20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

20 οµοια γαρ εστιν η ϐασιλεια των ουρανων

ανψρωπω οικοδεσποτη οστι εξηλψεν αµα πρωι

µισψωσασψαι εργατα ει τον αµπελωνα αυτου

2. συµφωνησα δε µετα των εργατων εκ δηνα-

ϱιου την ηµεραν απεστειλεν αυτου ει τον αµ-

πελωνα αυτου

3. και εξελψων περι την τριτην ωραν ειδεν

αλλου εστωτα εν τη αγορα αργου
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4. κακεινοι ειπεν υπαγετε και υµει ει τον αµ-

πελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υµιν

5. οι δε απηλψον παλιν εξελψων περι εκτην

και εννατην ωραν εποιησεν ωσαυτω

6. περι δε την ενδεκατην ωραν εξελψων ευ-

ϱεν αλλου εστωτα αργου και λεγει αυτοι τι ωδε

εστηκατε ολην την ηµεραν αργοι

7. λεγουσιν αυτω οτι ουδει ηµα εµισψωσατο

λεγει αυτοι υπαγετε και υµει ει τον αµπελωνα

και ο εαν η δικαιον ληχεσψε

8. οχια δε γενοµενη λεγει ο κυριο του αµ-

πελωνο τω επιτροπω αυτου καλεσον του εργατα

και αποδο αυτοι τον µισψον αρξαµενο απο των

εσςατων εω των πρωτων

9. και ελψοντε οι περι την ενδεκατην ωραν

ελαβον ανα δηναριον

10. ελψοντε δε οι πρωτοι ενοµισαν οτι πλειονα

ληχονται και ελαβον και αυτοι ανα δηναριον

11. λαβοντε δε εγογγυζον κατα του οικοδε-

σποτου

12. λεγοντε οτι ουτοι οι εσςατοι µιαν ωραν επο-

ιησαν και ισου ηµιν αυτου εποιησα τοι ϐαστα-

σασιν το ϐαρο τη ηµερα και τον καυσωνα

13. ο δε αποκριψει ειπεν ενι αυτων εταιρε ουκ

αδικω σε ουςι δηναριου συνεφωνησα µοι

14. αρον το σον και υπαγε ψελω δε τουτω τω

εσςατω δουναι ω και σοι

15. η ουκ εξεστιν µοι ποιησαι ο ψελω εν τοι

εµοι ει ο οφψαλµο σου πονηρο εστιν οτι εγω

αγαψο ειµι

16. ουτω εσονται οι εσςατοι πρωτοι και οι πρω-

τοι εσςατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε

εκλεκτοι

17. και αναβαινων ο ιησου ει ιεροσολυµα πα-

ϱελαβεν του δωδεκα µαψητα κατ ιδιαν εν τη

οδω και ειπεν αυτοι

18. ιδου αναβαινοµεν ει ιεροσολυµα και ο υιο

του ανψρωπου παραδοψησεται τοι αρςιερευ-

σιν και γραµµατευσιν και κατακρινουσιν αυτον

ψανατω

19. και παραδωσουσιν αυτον τοι εψνεσιν ει το

εµπαιξαι και µαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη

τριτη ηµερα αναστησεται

20. τοτε προσηλψεν αυτω η µητηρ των υιων Ϲε-

ϐεδαιου µετα των υιων αυτη προσκυνουσα και

αιτουσα τι παρ αυτου

21. ο δε ειπεν αυτη τι ψελει λεγει αυτω ειπε

ινα καψισωσιν ουτοι οι δυο υιοι µου ει εκ δεξιων

σου και ει εξ ευωνυµων εν τη ϐασιλεια σου

22. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν ουκ οιδατε

τι αιτεισψε δυνασψε πιειν το ποτηριον ο εγω

µελλω πινειν και το ϐαπτισµα ο εγω ϐαπτιζοµαι

ϐαπτισψηναι λεγουσιν αυτω δυναµεψα

23. και λεγει αυτοι το µεν ποτηριον µου πιε-

σψε και το ϐαπτισµα ο εγω ϐαπτιζοµαι ϐαπτι-

σψησεσψε το δε καψισαι εκ δεξιων µου και εξ

ευωνυµων µου ουκ εστιν εµον δουναι αλλ οι

ητοιµασται υπο του πατρο µου

24. και ακουσαντε οι δεκα ηγανακτησαν περι

των δυο αδελφων

25. ο δε ιησου προσκαλεσαµενο αυτου ειπεν

οιδατε οτι οι αρςοντε των εψνων κατακυριευ-

ουσιν αυτων και οι µεγαλοι κατεξουσιαζουσιν

αυτων

26. ους ουτω δε εσται εν υµιν αλλ ο εαν ψελη

εν υµιν µεγα γενεσψαι εστω υµων διακονο

27. και ο εαν ψελη εν υµιν ειναι πρωτο εστω

υµων δουλο

28. ωσπερ ο υιο του ανψρωπου ουκ ηλψεν

διακονηψηναι αλλα διακονησαι και δουναι την

χυςην αυτου λυτρον αντι πολλων

29. και εκπορευοµενων αυτων απο ιεριςω

ηκολουψησεν αυτω οςλο πολυ

30. και ιδου δυο τυφλοι καψηµενοι παρα την

οδον ακουσαντε οτι ιησου παραγει εκραξαν λε-

γοντε ελεησον ηµα κυριε υιο δαβιδ

31. ο δε οςλο επετιµησεν αυτοι ινα σιωπησω-

σιν οι δε µειζον εκραζον λεγοντε ελεησον ηµα

κυριε υιο δαβιδ

32. και στα ο ιησου εφωνησεν αυτου και ειπεν

τι ψελετε ποιησω υµιν

33. λεγουσιν αυτω κυριε ινα ανοιςψωσιν ηµων

οι οφψαλµοι

34. σπλαγςνισψει δε ο ιησου ηχατο των οφψ-

αλµων αυτων και ευψεω ανεβλεχαν αυτων οι

οφψαλµοι και ηκολουψησαν αυτω

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-mt21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

21 και οτε ηγγισαν ει ιεροσολυµα και

ηλψον ει ϐηψφαγη προ το ορο των ελαιων τοτε

ο ιησου απεστειλεν δυο µαψητα
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2. λεγων αυτοι πορευψητε ει την κωµην την

απεναντι υµων και ευψεω ευρησετε ονον δεδε-

µενην και πωλον µετ αυτη λυσαντε αγαγετε µοι

3. και εαν τι υµιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριο

αυτων ςρειαν εςει ευψεω δε αποστελει αυτου

4. τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωψη το

ϱηψεν δια του προφητου λεγοντο

5. ειπατε τη ψυγατρι σιων ιδου ο ϐασιλευ σου

ερςεται σοι πραυ και επιβεβηκω επι ονον και

πωλον υιον υποζυγιου

6. πορευψεντε δε οι µαψηται και ποιησαντε

καψω προσεταξεν αυτοι ο ιησου

7. ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεψη-

καν επανω αυτων τα ιµατια αυτων και επεκαψ-

ισεν επανω αυτων

8. ο δε πλειστο οςλο εστρωσαν εαυτων τα ιµα-

τια εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδου απο

των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω

9. οι δε οςλοι οι προαγοντε και οι ακολο-

υψουντε εκραζον λεγοντε ωσαννα τω υιω δα-

ϐιδ ευλογηµενο ο ερςοµενο εν ονοµατι κυριου

ωσαννα εν τοι υχιστοι

10. και εισελψοντο αυτου ει ιεροσολυµα εσε-

ισψη πασα η πολι λεγουσα τι εστιν ουτο

11. οι δε οςλοι ελεγον ουτο εστιν ιησου ο προ-

ϕητη ο απο ναζαρετ τη γαλιλαια

12. και εισηλψεν ο ιησου ει το ιερον του ψεου

και εξεβαλεν παντα του πωλουντα και αγορα-

Ϲοντα εν τω ιερω και τα τραπεζα των κολλυβι-

στων κατεστρεχεν και τα καψεδρα των πωλο-

υντων τα περιστερα

13. και λεγει αυτοι γεγραπται ο οικο µου οικο

προσευςη κληψησεται υµει δε αυτον εποιησατε

σπηλαιον ληστων

14. και προσηλψον αυτω τυφλοι και ςωλοι εν

τω ιερω και εψεραπευσεν αυτου

15. ιδοντε δε οι αρςιερει και οι γραµµατει τα

ψαυµασια α εποιησεν και του παιδα κραζοντα

εν τω ιερω και λεγοντα ωσαννα τω υιω δαβιδ

ηγανακτησαν

16. και ειπον αυτω ακουει τι ουτοι λεγουσιν ο

δε ιησου λεγει αυτοι ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι

εκ στοµατο νηπιων και ψηλαζοντων κατηρτισω

αινον

17. και καταλιπων αυτου εξηλψεν εξω τη πο-

λεω ει ϐηψανιαν και ηυλισψη εκει

18. πρωια δε επαναγων ει την πολιν επεινασεν

19. και ιδων συκην µιαν επι τη οδου ηλψεν

επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει µη ϕυλ-

λα µονον και λεγει αυτη µηκετι εκ σου καρπο

γενηται ει τον αιωνα και εξηρανψη παραςρηµα

η συκη

20. και ιδοντε οι µαψηται εψαυµασαν λεγοντε

πω παραςρηµα εξηρανψη η συκη

21. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν αυτοι αµην

λεγω υµιν εαν εςητε πιστιν και µη διακριψητε

ου µονον το τη συκη ποιησετε αλλα καν τω ορει

τουτω ειπητε αρψητι και ϐληψητι ει την ψαλασ-

σαν γενησεται

22. και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευςη

πιστευοντε ληχεσψε

23. και ελψοντι αυτω ει το ιερον προσηλψον

αυτω διδασκοντι οι αρςιερει και οι πρεσβυτεροι

του λαου λεγοντε εν ποια εξουσια ταυτα ποιει

και τι σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

24. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν αυτοι ερωτησω

υµα καγω λογον ενα ον εαν ειπητε µοι καγω

υµιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

25. το ϐαπτισµα ιωαννου ποψεν ην εξ ουρα-

νου η εξ ανψρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυ-

τοι λεγοντε εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει ηµιν

διατι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

26. εαν δε ειπωµεν εξ ανψρωπων ϕοβουµεψα

τον οςλον παντε γαρ εςουσιν τον ιωαννην ω

προφητην

27. και αποκριψεντε τω ιησου ειπον ουκ οιδα-

µεν εφη αυτοι και αυτο ουδε εγω λεγω υµιν εν

ποια εξουσια ταυτα ποιω

28. τι δε υµιν δοκει ανψρωπο ειςεν τεκνα δυο

και προσελψων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε

σηµερον εργαζου εν τω αµπελωνι µου

29. ο δε αποκριψει ειπεν ου ψελω υστερον δε

µεταµεληψει απηλψεν

30. και προσελψων τω δευτερω ειπεν ωσαυτω

ο δε αποκριψει ειπεν εγω κυριε και ουκ απη-

λψεν

31. τι εκ των δυο εποιησεν το ψεληµα του πα-

τρο λεγουσιν αυτω ο πρωτο λεγει αυτοι ο ιησου

αµην λεγω υµιν οτι οι τελωναι και αι πορναι

προαγουσιν υµα ει την ϐασιλειαν του ψεου

32. ηλψεν γαρ προ υµα ιωαννη εν οδω δικα-

ιοσυνη και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι
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και αι πορναι επιστευσαν αυτω υµει δε ιδοντε

ου µετεµεληψητε υστερον του πιστευσαι αυτω

33. αλλην παραβολην ακουσατε ανψρωπο τι

ην οικοδεσποτη οστι εφυτευσεν αµπελωνα και

ϕραγµον αυτω περιεψηκεν και ωρυξεν εν αυτω

ληνον και ωκοδοµησεν πυργον και εξεδοτο αυ-

τον γεωργοι και απεδηµησεν

34. οτε δε ηγγισεν ο καιρο των καρπων απε-

στειλεν του δουλου αυτου προ του γεωργου λα-

ϐειν του καρπου αυτου

35. και λαβοντε οι γεωργοι του δουλου αυτου

ον µεν εδειραν ον δε απεκτειναν ον δε ελιψ-

οβολησαν

36. παλιν απεστειλεν αλλου δουλου πλειονα

των πρωτων και εποιησαν αυτοι ωσαυτω

37. υστερον δε απεστειλεν προ αυτου τον υιον

αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον µου

38. οι δε γεωργοι ιδοντε τον υιον ειπον εν εαυ-

τοι ουτο εστιν ο κληρονοµο δευτε αποκτεινωµεν

αυτον και κατασςωµεν την κληρονοµιαν αυτου

39. και λαβοντε αυτον εξεβαλον εξω του αµ-

πελωνο και απεκτειναν

40. οταν ουν ελψη ο κυριο του αµπελωνο τι

ποιησει τοι γεωργοι εκεινοι

41. λεγουσιν αυτω κακου κακω απολεσει αυ-

του και τον αµπελωνα εκδοσεται αλλοι γεωργοι

οιτινε αποδωσουσιν αυτω του καρπου εν τοι κα-

ιροι αυτων

42. λεγει αυτοι ο ιησου ουδεποτε ανεγνωτε

εν ται γραφαι λιψον ον απεδοκιµασαν οι οικο-

δοµουντε ουτο εγενηψη ει κεφαλην γωνια πα-

ϱα κυριου εγενετο αυτη και εστιν ψαυµαστη εν

οφψαλµοι ηµων

43. δια τουτο λεγω υµιν οτι αρψησεται αφ

υµων η ϐασιλεια του ψεου και δοψησεται εψνει

ποιουντι του καρπου αυτη

44. και ο πεσων επι τον λιψον τουτον συνψ-

λασψησεται εφ ον δ αν πεση λικµησει αυτον

45. και ακουσαντε οι αρςιερει και οι ϕαρισαιοι

τα παραβολα αυτου εγνωσαν οτι περι αυτων

λεγει

46. και Ϲητουντε αυτον κρατησαι εφοβηψησαν

του οςλου επειδη ω προφητην αυτον ειςον

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-mt22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

22 και αποκριψει ο ιησου παλιν ειπεν αυτοι

εν παραβολαι λεγων

2. ωµοιωψη η ϐασιλεια των ουρανων

ανψρωπω ϐασιλει οστι εποιησεν γαµου τω υιω

αυτου

3. και απεστειλεν του δουλου αυτου καλεσαι

του κεκληµενου ει του γαµου και ουκ ηψελον

ελψειν

4. παλιν απεστειλεν αλλου δουλου λεγων

ειπατε τοι κεκληµενοι ιδου το αριστον µου ητο-

ιµασα οι ταυροι µου και τα σιτιστα τεψυµενα και

παντα ετοιµα δευτε ει του γαµου

5. οι δε αµελησαντε απηλψον ο µεν ει τον

ιδιον αγρον ο δε ει την εµποριαν αυτου

6. οι δε λοιποι κρατησαντε του δουλου αυτου

υβρισαν και απεκτειναν

7. ακουσα δε ο ϐασιλευ ωργισψη και πεµχα

τα στρατευµατα αυτου απωλεσεν του ϕονει εκε-

ινου και την πολιν αυτων ενεπρησεν

8. τοτε λεγει τοι δουλοι αυτου ο µεν γαµο ετο-

ιµο εστιν οι δε κεκληµενοι ουκ ησαν αξιοι

9. πορευεσψε ουν επι τα διεξοδου των οδων

και οσου αν ευρητε καλεσατε ει του γαµου

10. και εξελψοντε οι δουλοι εκεινοι ει τα οδου

συνηγαγον παντα οσου ευρον πονηρου τε και

αγαψου και επλησψη ο γαµο ανακειµενων

11. εισελψων δε ο ϐασιλευ ψεασασψαι του

ανακειµενου ειδεν εκει ανψρωπον ουκ ενδεδυ-

µενον ενδυµα γαµου

12. και λεγει αυτω εταιρε πω εισηλψε ωδε µη

εςων ενδυµα γαµου ο δε εφιµωψη

13. τοτε ειπεν ο ϐασιλευ τοι διακονοι δησαντε

αυτου ποδα και ςειρα αρατε αυτον και εκβαλε-

τε ει το σκοτο το εξωτερον εκει εσται ο κλαυψµο

και ο ϐρυγµο των οδοντων

14. πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκ-

τοι

15. τοτε πορευψεντε οι ϕαρισαιοι συµβουλιον

ελαβον οπω αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

16. και αποστελλουσιν αυτω του µαψητα αυ-

των µετα των ηρωδιανων λεγοντε διδασκαλε
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οιδαµεν οτι αληψη ει και την οδον του ψεου εν

αληψεια διδασκει και ου µελει σοι περι ουδενο

ου γαρ ϐλεπει ει προσωπον ανψρωπων

17. ειπε ουν ηµιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι

κηνσον καισαρι η ου

18. γνου δε ο ιησου την πονηριαν αυτων ειπεν

τι µε πειραζετε υποκριται

19. επιδειξατε µοι το νοµισµα του κηνσου οι

δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

20. και λεγει αυτοι τινο η εικων αυτη και η

επιγραφη

21. λεγουσιν αυτω καισαρο τοτε λεγει αυτοι

αποδοτε ουν τα καισαρο καισαρι και τα του

ψεου τω ψεω

22. και ακουσαντε εψαυµασαν και αφεντε αυ-

τον απηλψον

23. εν εκεινη τη ηµερα προσηλψον αυτω σαδ-

δουκαιοι οι λεγοντε µη ειναι αναστασιν και

επηρωτησαν αυτον

24. λεγοντε διδασκαλε µωση ειπεν εαν τι

αποψανη µη εςων τεκνα επιγαµβρευσει ο αδελ-

ϕο αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει

σπερµα τω αδελφω αυτου

25. ησαν δε παρ ηµιν επτα αδελφοι και ο

πρωτο γαµησα ετελευτησεν και µη εςων σπερµα

αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

26. οµοιω και ο δευτερο και ο τριτο εω των

επτα

27. υστερον δε παντων απεψανεν και η γυνη

28. εν τη ουν αναστασει τινο των επτα εσται

γυνη παντε γαρ εσςον αυτην

29. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν αυτοι πλανα-

σψε µη ειδοτε τα γραφα µηδε την δυναµιν του

ψεου

30. εν γαρ τη αναστασει ουτε γαµουσιν ουτε

εκγαµιζονται αλλ ω αγγελοι του ψεου εν

ουρανω εισιν

31. περι δε τη αναστασεω των νεκρων ουκ

ανεγνωτε το ϱηψεν υµιν υπο του ψεου λεγοντο

32. εγω ειµι ο ψεο αβρααµ και ο ψεο ισαακ

και ο ψεο ιακωβ ουκ εστιν ο ψεο ψεο νεκρων

αλλα Ϲωντων

33. και ακουσαντε οι οςλοι εξεπλησσοντο επι

τη διδαςη αυτου

34. οι δε ϕαρισαιοι ακουσαντε οτι εφιµωσεν

του σαδδουκαιου συνηςψησαν επι το αυτο

35. και επηρωτησεν ει εξ αυτων νοµικο πειρα-

Ϲων αυτον και λεγων

36. διδασκαλε ποια εντολη µεγαλη εν τω

νοµω

37. ο δε ιησου ειπεν αυτω αγαπησει κυριον

τον ψεον σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη

τη χυςη σου και εν ολη τη διανοια σου

38. αυτη εστιν πρωτη και µεγαλη εντολη

39. δευτερα δε οµοια αυτη αγαπησει τον πλη-

σιον σου ω σεαυτον

40. εν ταυται ται δυσιν εντολαι ολο ο νοµο και

οι προφηται κρεµανται

41. συνηγµενων δε των ϕαρισαιων επηρωτη-

σεν αυτου ο ιησου

42. λεγων τι υµιν δοκει περι του ςριστου τινο

υιο εστιν λεγουσιν αυτω του δαβιδ

43. λεγει αυτοι πω ουν δαβιδ εν πνευµατι κυ-

ϱιον αυτον καλει λεγων

44. ειπεν ο κυριο τω κυριω µου καψου εκ δε-

ξιων µου εω αν ψω του εςψρου σου υποποδιον

των ποδων σου

45. ει ουν δαβιδ καλει αυτον κυριον πω υιο

αυτου εστιν

46. και ουδει εδυνατο αυτω αποκριψηναι λο-

γον ουδε ετολµησεν τι απ εκεινη τη ηµερα

επερωτησαι αυτον ουκετι

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-mt23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

23 τοτε ο ιησου ελαλησεν τοι οςλοι και τοι

µαψηται αυτου

2. λεγων επι τη µωσεω καψεδρα εκαψισαν οι

γραµµατει και οι ϕαρισαιοι

3. παντα ουν οσα αν ειπωσιν υµιν τηρειν τηρε-

ιτε και ποιειτε κατα δε τα εργα αυτων µη ποιειτε

λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

4. δεσµευουσιν γαρ ϕορτια ϐαρεα και δυσ-

ϐαστακτα και επιτιψεασιν επι του ωµου των

ανψρωπων τω δε δακτυλω αυτων ου ψελουσιν

κινησαι αυτα

5. παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προ το

ψεαψηναι τοι ανψρωποι πλατυνουσιν δε τα ϕυ-

λακτηρια αυτων και µεγαλυνουσιν τα κρασπε-

δα των ιµατιων αυτων
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6. ϕιλουσιν τε την πρωτοκλισιαν εν τοι δειπνοι

και τα πρωτοκαψεδρια εν ται συναγωγαι

7. και του ασπασµου εν ται αγοραι και καλε-

ισψαι υπο των ανψρωπων ϱαββι ϱαββι

8. υµει δε µη κληψητε ϱαββι ει γαρ εστιν υµων

ο καψηγητη ο ςριστο παντε δε υµει αδελφοι εστε

9. και πατερα µη καλεσητε υµων επι τη γη ει

γαρ εστιν ο πατηρ υµων ο εν τοι ουρανοι

10. µηδε κληψητε καψηγηται ει γαρ υµων εσ-

τιν ο καψηγητη ο ςριστο

11. ο δε µειζων υµων εσται υµων διακονο

12. οστι δε υχωσει εαυτον ταπεινωψησεται και

οστι ταπεινωσει εαυτον υχωψησεται

13. ουαι δε υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι

υποκριται οτι κατεσψιετε τα οικια των ςηρων

και προφασει µακρα προσευςοµενοι δια τουτο

ληχεσψε περισσοτερον κριµα

14. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υπο-

κριται οτι κλειετε την ϐασιλειαν των ουρανων

εµπροσψεν των ανψρωπων υµει γαρ ουκ εισερ-

ςεσψε ουδε του εισερςοµενου αφιετε εισελψειν

15. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υποκρι-

ται οτι περιαγετε την ψαλασσαν και την ξηραν

ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται πο-

ιειτε αυτον υιον γεεννη διπλοτερον υµων

16. ουαι υµιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντε ο αν

οµοση εν τω ναω ουδεν εστιν ο δ αν οµοση εν

τω ςρυσω του ναου οφειλει

17. µωροι και τυφλοι τι γαρ µειζων εστιν ο

ςρυσο η ο ναο ο αγιαζων τον ςρυσον

18. και ο εαν οµοση εν τω ψυσιαστηριω ουδεν

εστιν ο δ αν οµοση εν τω δωρω τω επανω αυτου

οφειλει

19. µωροι και τυφλοι τι γαρ µειζον το δωρον

η το ψυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

20. ο ουν οµοσα εν τω ψυσιαστηριω οµνυει εν

αυτω και εν πασιν τοι επανω αυτου

21. και ο οµοσα εν τω ναω οµνυει εν αυτω και

εν τω κατοικουντι αυτον

22. και ο οµοσα εν τω ουρανω οµνυει εν τω

ψρονω του ψεου και εν τω καψηµενω επανω

αυτου

23. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υποκρι-

ται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσµον και το ανηψ-

ον και το κυµινον και αφηκατε τα ϐαρυτερα του

νοµου την κρισιν και τον ελεον και την πιστιν

ταυτα εδει ποιησαι κακεινα µη αφιεναι

24. οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντε τον κωνωπα

την δε καµηλον καταπινοντε

25. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υποκρι-

ται οτι καψαριζετε το εξωψεν του ποτηριου και

τη παροχιδο εσωψεν δε γεµουσιν εξ αρπαγη και

ακρασια

26. ϕαρισαιε τυφλε καψαρισον πρωτον το εν-

το του ποτηριου και τη παροχιδο ινα γενηται και

το εκτο αυτων καψαρον

27. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υποκρι-

ται οτι παροµοιαζετε ταφοι κεκονιαµενοι οιτινε

εξωψεν µεν ϕαινονται ωραιοι εσωψεν δε γεµο-

υσιν οστεων νεκρων και παση ακαψαρσια

28. ουτω και υµει εξωψεν µεν ϕαινεσψε τοι

ανψρωποι δικαιοι εσωψεν δε µεστοι εστε υπο-

κρισεω και ανοµια

29. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υπο-

κριται οτι οικοδοµειτε του ταφου των προφητων

και κοσµειτε τα µνηµεια των δικαιων

30. και λεγετε ει ηµεν εν ται ηµεραι των πα-

τερων ηµων ουκ αν ηµεν κοινωνοι αυτων εν τω

αιµατι των προφητων

31. ωστε µαρτυρειτε εαυτοι οτι υιοι εστε των

ϕονευσαντων του προφητα

32. και υµει πληρωσατε το µετρον των πα-

τερων υµων

33. οφει γεννηµατα εςιδνων πω ϕυγητε απο τη

κρισεω τη γεεννη

34. δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προ υµα

προφητα και σοφου και γραµµατει και εξ αυ-

των αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων

µαστιγωσετε εν ται συναγωγαι υµων και διωξετε

απο πολεω ει πολιν

35. οπω ελψη εφ υµα παν αιµα δικαιον εκ-

ςυνοµενον επι τη γη απο του αιµατο αβελ του

δικαιου εω του αιµατο Ϲαςαριου υιου ϐαραςιου

ον εφονευσατε µεταξυ του ναου και του ψυσια-

στηριου

36. αµην λεγω υµιν ηξει ταυτα παντα επι την

γενεαν ταυτην

37. ιερουσαληµ ιερουσαληµ η αποκτεινουσα

του προφητα και λιψοβολουσα του απεσταλµε-

νου προ αυτην ποσακι ηψελησα επισυναγαγειν
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τα τεκνα σου ον τροπον επισυναγει ορνι τα νοσ-

σια εαυτη υπο τα πτερυγα και ουκ ηψελησατε

38. ιδου αφιεται υµιν ο οικο υµων ερηµο

39. λεγω γαρ υµιν ου µη µε ιδητε απ αρτι εω

αν ειπητε ευλογηµενο ο ερςοµενο εν ονοµατι

κυριου

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-mt24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

24 και εξελψων ο ιησου επορευετο απο του

ιερου και προσηλψον οι µαψηται αυτου επιδε-

ιξαι αυτω τα οικοδοµα του ιερου

2. ο δε ιησου ειπεν αυτοι ου ϐλεπετε παντα

ταυτα αµην λεγω υµιν ου µη αφεψη ωδε λιψο

επι λιψον ο ου µη καταλυψησεται

3. καψηµενου δε αυτου επι του ορου των ελα-

ιων προσηλψον αυτω οι µαψηται κατ ιδιαν λε-

γοντε ειπε ηµιν ποτε ταυτα εσται και τι το σηµε-

ιον τη ση παρουσια και τη συντελεια του αιωνο

4. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι ϐλεπετε

µη τι υµα πλανηση

5. πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου

λεγοντε εγω ειµι ο ςριστο και πολλου πλανη-

σουσιν

6. µελλησετε δε ακουειν πολεµου και ακοα

πολεµων ορατε µη ψροεισψε δει γαρ παντα γε-

νεσψαι αλλ ουπω εστιν το τελο

7. εγερψησεται γαρ εψνο επι εψνο και ϐασι-

λεια επι ϐασιλειαν και εσονται λιµοι και λοιµοι

και σεισµοι κατα τοπου

8. παντα δε ταυτα αρςη ωδινων

9. τοτε παραδωσουσιν υµα ει ψλιχιν και αποκ-

τενουσιν υµα και εσεσψε µισουµενοι υπο παν-

των των εψνων δια το ονοµα µου

10. και τοτε σκανδαλισψησονται πολλοι και

αλληλου παραδωσουσιν και µισησουσιν αλλη-

λου

11. και πολλοι χευδοπροφηται εγερψησονται

και πλανησουσιν πολλου

12. και δια το πληψυνψηναι την ανοµιαν χυ-

γησεται η αγαπη των πολλων

13. ο δε υποµεινα ει τελο ουτο σωψησεται

14. και κηρυςψησεται τουτο το ευαγγελιον τη

ϐασιλεια εν ολη τη οικουµενη ει µαρτυριον πα-

σιν τοι εψνεσιν και τοτε ηξει το τελο

15. οταν ουν ιδητε το ϐδελυγµα τη ερηµωσεω

το ϱηψεν δια δανιηλ του προφητου εστο εν τοπω

αγιω ο αναγινωσκων νοειτω

16. τοτε οι εν τη ιουδαια ϕευγετωσαν επι τα

ορη

17. ο επι του δωµατο µη καταβαινετω αραι τι

εκ τη οικια αυτου

18. και ο εν τω αγρω µη επιστρεχατω οπισω

αραι τα ιµατια αυτου

19. ουαι δε ται εν γαστρι εςουσαι και ται ψη-

λαζουσαι εν εκειναι ται ηµεραι

20. προσευςεσψε δε ινα µη γενηται η ϕυγη

υµων ςειµωνο µηδε εν σαββατω

21. εσται γαρ τοτε ψλιχι µεγαλη οια ου γε-

γονεν απ αρςη κοσµου εω του νυν ουδ ου µη

γενηται

22. και ει µη εκολοβωψησαν αι ηµεραι εκειναι

ουκ αν εσωψη πασα σαρξ δια δε του εκλεκτου

κολοβωψησονται αι ηµεραι εκειναι

23. τοτε εαν τι υµιν ειπη ιδου ωδε ο ςριστο η

ωδε µη πιστευσητε

24. εγερψησονται γαρ χευδοςριστοι και χευ-

δοπροφηται και δωσουσιν σηµεια µεγαλα και

τερατα ωστε πλανησαι ει δυνατον και του

εκλεκτου

25. ιδου προειρηκα υµιν

26. εαν ουν ειπωσιν υµιν ιδου εν τη ερηµω

εστιν µη εξελψητε ιδου εν τοι ταµειοι µη πιστευ-

σητε

27. ωσπερ γαρ η αστραπη εξερςεται απο ανα-

τολων και ϕαινεται εω δυσµων ουτω εσται και

η παρουσια του υιου του ανψρωπου

28. οπου γαρ εαν η το πτωµα εκει συναςψη-

σονται οι αετοι

29. ευψεω δε µετα την ψλιχιν των ηµερων

εκεινων ο ηλιο σκοτισψησεται και η σεληνη ου

δωσει το ϕεγγο αυτη και οι αστερε πεσουνται

απο του ουρανου και αι δυναµει των ουρανων

σαλευψησονται

30. και τοτε ϕανησεται το σηµειον του υιου

του ανψρωπου εν τω ουρανω και τοτε κοχον-

ται πασαι αι ϕυλαι τη γη και οχονται τον υιον

του ανψρωπου ερςοµενον επι των νεφελων του

ουρανου µετα δυναµεω και δοξη πολλη

31. και αποστελει του αγγελου αυτου µετα

σαλπιγγο ϕωνη µεγαλη και επισυναξουσιν του
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εκλεκτου αυτου εκ των τεσσαρων ανεµων απ

ακρων ουρανων εω ακρων αυτων

32. απο δε τη συκη µαψετε την παραβολην

οταν ηδη ο κλαδο αυτη γενηται απαλο και τα

ϕυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυ το ψερο

33. ουτω και υµει οταν ιδητε παντα ταυτα

γινωσκετε οτι εγγυ εστιν επι ψυραι

34. αµην λεγω υµιν ου µη παρελψη η γενεα

αυτη εω αν παντα ταυτα γενηται

35. ο ουρανο και η γη παρελευσονται οι δε

λογοι µου ου µη παρελψωσιν

36. περι δε τη ηµερα εκεινη και τη ωρα ουδει

οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ει µη ο πα-

τηρ µου µονο

37. ωσπερ δε αι ηµεραι του νωε ουτω εσται

και η παρουσια του υιου του ανψρωπου

38. ωσπερ γαρ ησαν εν ται ηµεραι ται προ του

κατακλυσµου τρωγοντε και πινοντε γαµουντε

και εκγαµιζοντε αςρι η ηµερα εισηλψεν νωε ει

την κιβωτον

39. και ουκ εγνωσαν εω ηλψεν ο κατακλυσµο

και ηρεν απαντα ουτω εσται και η παρουσια του

υιου του ανψρωπου

40. τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο ει παρα-

λαµβανεται και ο ει αφιεται

41. δυο αληψουσαι εν τω µυλωνι µια παρα-

λαµβανεται και µια αφιεται

42. γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ωρα ο

κυριο υµων ερςεται

43. εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδε-

σποτη ποια ϕυλακη ο κλεπτη ερςεται εγρηγορη-

σεν αν και ουκ αν ειασεν διορυγηναι την οικιαν

αυτου

44. δια τουτο και υµει γινεσψε ετοιµοι οτι η

ωρα ου δοκειτε ο υιο του ανψρωπου ερςεται

45. τι αρα εστιν ο πιστο δουλο και ϕρονιµο

ον κατεστησεν ο κυριο αυτου επι τη ψεραπεια

αυτου του διδοναι αυτοι την τροφην εν καιρω

46. µακαριο ο δουλο εκεινο ον ελψων ο κυριο

αυτου ευρησει ποιουντα ουτω

47. αµην λεγω υµιν οτι επι πασιν τοι υπαρςο-

υσιν αυτου καταστησει αυτον

48. εαν δε ειπη ο κακο δουλο εκεινο εν τη

καρδια αυτου ςρονιζει ο κυριο µου ελψειν

49. και αρξηται τυπτειν του συνδουλου εσψ-

ιειν δε και πινειν µετα των µεψυοντων

50. ηξει ο κυριο του δουλου εκεινου εν ηµερα

η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

51. και διςοτοµησει αυτον και το µερο αυτου

µετα των υποκριτων ψησει εκει εσται ο κλαυψ-

µο και ο ϐρυγµο των οδοντων

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-mt25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

25 τοτε οµοιωψησεται η ϐασιλεια των

ουρανων δεκα παρψενοι αιτινε λαβουσαι τα

λαµπαδα αυτων εξηλψον ει απαντησιν του νυµ-

ϕιου

2. πεντε δε ησαν εξ αυτων ϕρονιµοι και αι πεν-

τε µωραι

3. αιτινε µωραι λαβουσαι τα λαµπαδα εαυτων

ουκ ελαβον µεψ εαυτων ελαιον

4. αι δε ϕρονιµοι ελαβον ελαιον εν τοι αγγειοι

αυτων µετα των λαµπαδων αυτων

5. ςρονιζοντο δε του νυµφιου ενυσταξαν πασαι

και εκαψευδον

6. µεση δε νυκτο κραυγη γεγονεν ιδου ο νυµ-

ϕιο ερςεται εξερςεσψε ει απαντησιν αυτου

7. τοτε ηγερψησαν πασαι αι παρψενοι εκειναι

και εκοσµησαν τα λαµπαδα αυτων

8. αι δε µωραι ται ϕρονιµοι ειπον δοτε ηµιν εκ

του ελαιου υµων οτι αι λαµπαδε ηµων σβεννυν-

ται

9. απεκριψησαν δε αι ϕρονιµοι λεγουσαι

µηποτε ουκ αρκεση ηµιν και υµιν πορευεσψε

δε µαλλον προ του πωλουντα και αγορασατε

εαυται

10. απερςοµενων δε αυτων αγορασαι ηλψεν

ο νυµφιο και αι ετοιµοι εισηλψον µετ αυτου ει

του γαµου και εκλεισψη η ψυρα

11. υστερον δε ερςονται και αι λοιπαι παρψ-

ενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ηµιν

12. ο δε αποκριψει ειπεν αµην λεγω υµιν ουκ

οιδα υµα

13. γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ηµεραν

ουδε την ωραν εν η ο υιο του ανψρωπου ερςεται

14. ωσπερ γαρ ανψρωπο αποδηµων εκαλε-

σεν του ιδιου δουλου και παρεδωκεν αυτοι τα

υπαρςοντα αυτου
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15. και ω µεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο

ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναµιν και απε-

δηµησεν ευψεω

16. πορευψει δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων

ειργασατο εν αυτοι και εποιησεν αλλα πεντε

ταλαντα

17. ωσαυτω και ο τα δυο εκερδησεν και αυτο

αλλα δυο

18. ο δε το εν λαβων απελψων ωρυξεν εν

τη γη και απεκρυχεν το αργυριον του κυριου

αυτου

19. µετα δε ςρονον πολυν ερςεται ο κυριο των

δουλων εκεινων και συναιρει µετ αυτων λογον

20. και προσελψων ο τα πεντε ταλαντα λα-

ϐων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων

κυριε πεντε ταλαντα µοι παρεδωκα ιδε αλλα

πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοι

21. εφη δε αυτω ο κυριο αυτου ευ δουλε

αγαψε και πιστε επι ολιγα η πιστο επι πολλων

σε καταστησω εισελψε ει την ςαραν του κυριου

σου

22. προσελψων δε και ο τα δυο ταλαντα λα-

ϐων ειπεν κυριε δυο ταλαντα µοι παρεδωκα ιδε

αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοι

23. εφη αυτω ο κυριο αυτου ευ δουλε αγαψε

και πιστε επι ολιγα η πιστο επι πολλων σε κα-

ταστησω εισελψε ει την ςαραν του κυριου σου

24. προσελψων δε και ο το εν ταλαντον

ειληφω ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρο ει

ανψρωπο ψεριζων οπου ουκ εσπειρα και συ-

ναγων οψεν ου διεσκορπισα

25. και ϕοβηψει απελψων εκρυχα το ταλαν-

τον σου εν τη γη ιδε εςει το σον

26. αποκριψει δε ο κυριο αυτου ειπεν αυτω

πονηρε δουλε και οκνηρε ηδει οτι ψεριζω οπου

ουκ εσπειρα και συναγω οψεν ου διεσκορπισα

27. εδει ουν σε ϐαλειν το αργυριον µου τοι

τραπεζιται και ελψων εγω εκοµισαµην αν το

εµον συν τοκω

28. αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε

τω εςοντι τα δεκα ταλαντα

29. τω γαρ εςοντι παντι δοψησεται και περισ-

σευψησεται απο δε του µη εςοντο και ο εςει

αρψησεται απ αυτου

30. και τον αςρειον δουλον εκβαλλετε ει το

σκοτο το εξωτερον εκει εσται ο κλαυψµο και ο

ϐρυγµο των οδοντων

31. οταν δε ελψη ο υιο του ανψρωπου εν τη

δοξη αυτου και παντε οι αγιοι αγγελοι µετ αυτου

τοτε καψισει επι ψρονου δοξη αυτου

32. και συναςψησεται εµπροσψεν αυτου παν-

τα τα εψνη και αφοριει αυτου απ αλληλων

ωσπερ ο ποιµην αφοριζει τα προβατα απο των

εριφων

33. και στησει τα µεν προβατα εκ δεξιων αυτου

τα δε εριφια εξ ευωνυµων

34. τοτε ερει ο ϐασιλευ τοι εκ δεξιων αυ-

του δευτε οι ευλογηµενοι του πατρο µου κλη-

ϱονοµησατε την ητοιµασµενην υµιν ϐασιλειαν

απο καταβολη κοσµου

35. επεινασα γαρ και εδωκατε µοι ϕαγειν εδι-

χησα και εποτισατε µε ξενο ηµην και συνηγα-

γετε µε

36. γυµνο και περιεβαλετε µε ησψενησα και

επεσκεχασψε µε εν ϕυλακη ηµην και ηλψετε

προ µε

37. τοτε αποκριψησονται αυτω οι δικαιοι λε-

γοντε κυριε ποτε σε ειδοµεν πεινωντα και εψρε-

χαµεν η διχωντα και εποτισαµεν

38. ποτε δε σε ειδοµεν ξενον και συνηγαγοµεν

η γυµνον και περιεβαλοµεν

39. ποτε δε σε ειδοµεν ασψενη η εν ϕυλακη

και ηλψοµεν προ σε

40. και αποκριψει ο ϐασιλευ ερει αυτοι αµην

λεγω υµιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των

αδελφων µου των ελαςιστων εµοι εποιησατε

41. τοτε ερει και τοι εξ ευωνυµων πορευεσψε

απ εµου οι κατηραµενοι ει το πυρ το αιωνιον

το ητοιµασµενον τω διαβολω και τοι αγγελοι

αυτου

42. επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε µοι ϕαγειν

εδιχησα και ουκ εποτισατε µε

43. ξενο ηµην και ου συνηγαγετε µε γυµνο και

ου περιεβαλετε µε ασψενη και εν ϕυλακη και

ουκ επεσκεχασψε µε

44. τοτε αποκριψησονται αυτω και αυτοι λε-

γοντε κυριε ποτε σε ειδοµεν πεινωντα η διχωντα

η ξενον η γυµνον η ασψενη η εν ϕυλακη και

ου διηκονησαµεν σοι

45. τοτε αποκριψησεται αυτοι λεγων αµην

λεγω υµιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων

των ελαςιστων ουδε εµοι εποιησατε
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46. και απελευσονται ουτοι ει κολασιν αιω-

νιον οι δε δικαιοι ει Ϲωην αιωνιον

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-mt26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

26 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησου παντα

του λογου τουτου ειπεν τοι µαψηται αυτου

2. οιδατε οτι µετα δυο ηµερα το πασςα γινε-

ται και ο υιο του ανψρωπου παραδιδοται ει το

σταυρωψηναι

3. τοτε συνηςψησαν οι αρςιερει και οι γραµ-

µατει και οι πρεσβυτεροι του λαου ει την αυλην

του αρςιερεω του λεγοµενου καιαφα

4. και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν κρα-

τησωσιν δολω και αποκτεινωσιν

5. ελεγον δε µη εν τη εορτη ινα µη ψορυβο

γενηται εν τω λαω

6. του δε ιησου γενοµενου εν ϐηψανια εν οικια

σιµωνο του λεπρου

7. προσηλψεν αυτω γυνη αλαβαστρον µυ-

ϱου εςουσα ϐαρυτιµου και κατεςεεν επι την κε-

ϕαλην αυτου ανακειµενου

8. ιδοντε δε οι µαψηται αυτου ηγανακτησαν

λεγοντε ει τι η απωλεια αυτη

9. ηδυνατο γαρ τουτο το µυρον πραψηναι πολ-

λου και δοψηναι πτωςοι

10. γνου δε ο ιησου ειπεν αυτοι τι κοπου πα-

ϱεςετε τη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασατο

ει εµε

11. παντοτε γαρ του πτωςου εςετε µεψ εαυτων

εµε δε ου παντοτε εςετε

12. ϐαλουσα γαρ αυτη το µυρον τουτο επι του

σωµατο µου προ το ενταφιασαι µε εποιησεν

13. αµην λεγω υµιν οπου εαν κηρυςψη το ευ-

αγγελιον τουτο εν ολω τω κοσµω λαληψησεται

και ο εποιησεν αυτη ει µνηµοσυνον αυτη

14. τοτε πορευψει ει των δωδεκα ο λεγοµενο

ιουδα ισκαριωτη προ του αρςιερει

15. ειπεν τι ψελετε µοι δουναι καγω υµιν πα-

ϱαδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα

αργυρια

16. και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον

παραδω

17. τη δε πρωτη των αζυµων προσηλψον οι

µαψηται τω ιησου λεγοντε αυτω που ψελει ετο-

ιµασωµεν σοι ϕαγειν το πασςα

18. ο δε ειπεν υπαγετε ει την πολιν προ τον

δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλο λεγει ο κα-

ιρο µου εγγυ εστιν προ σε ποιω το πασςα µετα

των µαψητων µου

19. και εποιησαν οι µαψηται ω συνεταξεν αυ-

τοι ο ιησου και ητοιµασαν το πασςα

20. οχια δε γενοµενη ανεκειτο µετα των δωδε-

κα

21. και εσψιοντων αυτων ειπεν αµην λεγω

υµιν οτι ει εξ υµων παραδωσει µε

22. και λυπουµενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν

αυτω εκαστο αυτων µητι εγω ειµι κυριε

23. ο δε αποκριψει ειπεν ο εµβαχα µετ εµου

εν τω τρυβλιω την ςειρα ουτο µε παραδωσει

24. ο µεν υιο του ανψρωπου υπαγει καψω γε-

γραπται περι αυτου ουαι δε τω ανψρωπω εκεινω

δι ου ο υιο του ανψρωπου παραδιδοται καλον

ην αυτω ει ουκ εγεννηψη ο ανψρωπο εκεινο

25. αποκριψει δε ιουδα ο παραδιδου αυτον

ειπεν µητι εγω ειµι ϱαββι λεγει αυτω συ ειπα

26. εσψιοντων δε αυτων λαβων ο ιησου τον

αρτον και ευλογησα εκλασεν και εδιδου τοι

µαψηται και ειπεν λαβετε ϕαγετε τουτο εστιν

το σωµα µου

27. και λαβων το ποτηριον και ευςαριστησα

εδωκεν αυτοι λεγων πιετε εξ αυτου παντε

28. τουτο γαρ εστιν το αιµα µου το τη καινη

διαψηκη το περι πολλων εκςυνοµενον ει αφε-

σιν αµαρτιων

29. λεγω δε υµιν οτι ου µη πιω απ αρτι εκ

τουτου του γεννηµατο τη αµπελου εω τη ηµερα

εκεινη οταν αυτο πινω µεψ υµων καινον εν τη

ϐασιλεια του πατρο µου

30. και υµνησαντε εξηλψον ει το ορο των ελα-

ιων

31. τοτε λεγει αυτοι ο ιησου παντε υµει σκαν-

δαλισψησεσψε εν εµοι εν τη νυκτι ταυτη γε-

γραπται γαρ παταξω τον ποιµενα και διασκορ-

πισψησεται τα προβατα τη ποιµνη

32. µετα δε το εγερψηναι µε προαξω υµα ει

την γαλιλαιαν

33. αποκριψει δε ο πετρο ειπεν αυτω ει και

παντε σκανδαλισψησονται εν σοι εγω ουδεποτε

σκανδαλισψησοµαι
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34. εφη αυτω ο ιησου αµην λεγω σοι οτι

εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι τρι

απαρνηση µε

35. λεγει αυτω ο πετρο καν δεη µε συν σοι

αποψανειν ου µη σε απαρνησοµαι οµοιω και

παντε οι µαψηται ειπον

36. τοτε ερςεται µετ αυτων ο ιησου ει ςωριον

λεγοµενον γεψσηµανη και λεγει τοι µαψηται

καψισατε αυτου εω ου απελψων προσευξωµαι

εκει

37. και παραλαβων τον πετρον και του δυο

υιου Ϲεβεδαιου ηρξατο λυπεισψαι και αδηµονε-

ιν

38. τοτε λεγει αυτοι περιλυπο εστιν η χυςη

µου εω ψανατου µεινατε ωδε και γρηγορειτε µετ

εµου

39. και προελψων µικρον επεσεν επι προσω-

πον αυτου προσευςοµενο και λεγων πατερ µου

ει δυνατον εστιν παρελψετω απ εµου το ποτη-

ϱιον τουτο πλην ους ω εγω ψελω αλλ ω συ

40. και ερςεται προ του µαψητα και ευρισκει

αυτου καψευδοντα και λεγει τω πετρω ουτω ουκ

ισςυσατε µιαν ωραν γρηγορησαι µετ εµου

41. γρηγορειτε και προσευςεσψε ινα µη εισε-

λψητε ει πειρασµον το µεν πνευµα προψυµον η

δε σαρξ ασψενη

42. παλιν εκ δευτερου απελψων προσηυξατο

λεγων πατερ µου ει ου δυναται τουτο το ποτη-

ϱιον παρελψειν απ εµου εαν µη αυτο πιω γεν-

ηψητω το ψεληµα σου

43. και ελψων ευρισκει αυτου παλιν καψευ-

δοντα ησαν γαρ αυτων οι οφψαλµοι ϐεβαρηµε-

νοι

44. και αφει αυτου απελψων παλιν προσηυ-

ξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων

45. τοτε ερςεται προ του µαψητα αυτου και λε-

γει αυτοι καψευδετε το λοιπον και αναπαυεσψε

ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιο του ανψρωπου

παραδιδοται ει ςειρα αµαρτωλων

46. εγειρεσψε αγωµεν ιδου ηγγικεν ο παραδι-

δου µε

47. και ετι αυτου λαλουντο ιδου ιουδα ει των

δωδεκα ηλψεν και µετ αυτου οςλο πολυ µετα

µαςαιρων και ξυλων απο των αρςιερεων και

πρεσβυτερων του λαου

48. ο δε παραδιδου αυτον εδωκεν αυτοι σηµε-

ιον λεγων ον αν ϕιλησω αυτο εστιν κρατησατε

αυτον

49. και ευψεω προσελψων τω ιησου ειπεν ςα-

ιρε ϱαββι και κατεφιλησεν αυτον

50. ο δε ιησου ειπεν αυτω εταιρε εφ ω παρει

τοτε προσελψοντε επεβαλον τα ςειρα επι τον

ιησουν και εκρατησαν αυτον

51. και ιδου ει των µετα ιησου εκτεινα την

ςειρα απεσπασεν την µαςαιραν αυτου και πα-

ταξα τον δουλον του αρςιερεω αφειλεν αυτου

το ωτιον

52. τοτε λεγει αυτω ο ιησου αποστρεχον σου

την µαςαιραν ει τον τοπον αυτη παντε γαρ οι

λαβοντε µαςαιραν εν µαςαιρα απολουνται

53. η δοκει οτι ου δυναµαι αρτι παρακαλεσαι

τον πατερα µου και παραστησει µοι πλειου η

δωδεκα λεγεωνα αγγελων

54. πω ουν πληρωψωσιν αι γραφαι οτι ουτω

δει γενεσψαι

55. εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησου τοι οςλοι ω

επι ληστην εξηλψετε µετα µαςαιρων και ξυλων

συλλαβειν µε καψ ηµεραν προ υµα εκαψ-

εζοµην διδασκων εν τω ιερω και ουκ εκρατη-

σατε µε

56. τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωψωσιν

αι γραφαι των προφητων τοτε οι µαψηται παντε

αφεντε αυτον εφυγον

57. οι δε κρατησαντε τον ιησουν απηγαγον

προ καιαφαν τον αρςιερεα οπου οι γραµµατει

και οι πρεσβυτεροι συνηςψησαν

58. ο δε πετρο ηκολουψει αυτω απο µακροψεν

εω τη αυλη του αρςιερεω και εισελψων εσω

εκαψητο µετα των υπηρετων ιδειν το τελο

59. οι δε αρςιερει και οι πρεσβυτεροι και το

συνεδριον ολον εζητουν χευδοµαρτυριαν κατα

του ιησου οπω αυτον ψανατωσωσιν

60. και ους ευρον και πολλων χευδοµαρ-

τυρων προσελψοντων ους ευρον

61. υστερον δε προσελψοντε δυο χευδοµαρ-

τυρε ειπον ουτο εφη δυναµαι καταλυσαι τον να-

ον του ψεου και δια τριων ηµερων οικοδοµησαι

αυτον

62. και αναστα ο αρςιερευ ειπεν αυτω ουδεν

αποκρινη τι ουτοι σου καταµαρτυρουσιν
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63. ο δε ιησου εσιωπα και αποκριψει ο αρςιε-

ϱευ ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του ψεου του

Ϲωντο ινα ηµιν ειπη ει συ ει ο ςριστο ο υιο του

ψεου

64. λεγει αυτω ο ιησου συ ειπα πλην λεγω

υµιν απ αρτι οχεσψε τον υιον του ανψρωπου

καψηµενον εκ δεξιων τη δυναµεω και ερςοµε-

νον επι των νεφελων του ουρανου

65. τοτε ο αρςιερευ διερρηξεν τα ιµατια αυτου

λεγων οτι εβλασφηµησεν τι ετι ςρειαν εςοµεν

µαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την ϐλασφηµιαν

αυτου

66. τι υµιν δοκει οι δε αποκριψεντε ειπον ενο-

ςο ψανατου εστιν

67. τοτε ενεπτυσαν ει το προσωπον αυτου και

εκολαφισαν αυτον οι δε ερραπισαν

68. λεγοντε προφητευσον ηµιν ςριστε τι εστιν

ο παισα σε

69. ο δε πετρο εξω εκαψητο εν τη αυλη και

προσηλψεν αυτω µια παιδισκη λεγουσα και συ

ησψα µετα ιησου του γαλιλαιου

70. ο δε ηρνησατο εµπροσψεν παντων λεγων

ουκ οιδα τι λεγει

71. εξελψοντα δε αυτον ει τον πυλωνα ειδεν

αυτον αλλη και λεγει τοι εκει και ουτο ην µετα

ιησου του ναζωραιου

72. και παλιν ηρνησατο µεψ ορκου οτι ουκ

οιδα τον ανψρωπον

73. µετα µικρον δε προσελψοντε οι εστωτε

ειπον τω πετρω αληψω και συ εξ αυτων ει και

γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

74. τοτε ηρξατο καταναψεµατιζειν και οµνυειν

οτι ουκ οιδα τον ανψρωπον και ευψεω αλεκτωρ

εφωνησεν

75. και εµνησψη ο πετρο του ϱηµατο του ιησου

ειρηκοτο αυτω οτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι τρι

απαρνηση µε και εξελψων εξω εκλαυσεν πικρω

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-mt27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

27 πρωια δε γενοµενη συµβουλιον ελαβον

παντε οι αρςιερει και οι πρεσβυτεροι του λαου

κατα του ιησου ωστε ψανατωσαι αυτον

2. και δησαντε αυτον απηγαγον και παρεδω-

καν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεµονι

3. τοτε ιδων ιουδα ο παραδιδου αυτον οτι κα-

τεκριψη µεταµεληψει απεστρεχεν τα τριακοντα

αργυρια τοι αρςιερευσιν και τοι πρεσβυτεροι

4. λεγων ηµαρτον παραδου αιµα αψωον οι δε

ειπον τι προ ηµα συ οχει

5. και ϱιχα τα αργυρια εν τω ναω ανεςωρησεν

και απελψων απηγξατο

6. οι δε αρςιερει λαβοντε τα αργυρια ειπον

ουκ εξεστιν ϐαλειν αυτα ει τον κορβαναν επει

τιµη αιµατο εστιν

7. συµβουλιον δε λαβοντε ηγορασαν εξ αυτων

τον αγρον του κεραµεω ει ταφην τοι ξενοι

8. διο εκληψη ο αγρο εκεινο αγρο αιµατο εω

τη σηµερον

9. τοτε επληρωψη το ϱηψεν δια ιερεµιου του

προφητου λεγοντο και ελαβον τα τριακοντα αρ-

γυρια την τιµην του τετιµηµενου ον ετιµησαντο

απο υιων ισραηλ

10. και εδωκαν αυτα ει τον αγρον του κερα-

µεω καψα συνεταξεν µοι κυριο

11. ο δε ιησου εστη εµπροσψεν του ηγεµονο

και επηρωτησεν αυτον ο ηγεµων λεγων συ ει ο

ϐασιλευ των ιουδαιων ο δε ιησου εφη αυτω συ

λεγει

12. και εν τω κατηγορεισψαι αυτον υπο των

αρςιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρι-

νατο

13. τοτε λεγει αυτω ο πιλατο ουκ ακουει ποσα

σου καταµαρτυρουσιν

14. και ουκ απεκριψη αυτω προ ουδε εν ϱηµα

ωστε ψαυµαζειν τον ηγεµονα λιαν

15. κατα δε εορτην ειωψει ο ηγεµων απολυειν

ενα τω οςλω δεσµιον ον ηψελον

16. ειςον δε τοτε δεσµιον επισηµον λεγοµενον

ϐαραββαν

17. συνηγµενων ουν αυτων ειπεν αυτοι ο πι-

λατο τινα ψελετε απολυσω υµιν ϐαραββαν η

ιησουν τον λεγοµενον ςριστον

18. ηδει γαρ οτι δια ϕψονον παρεδωκαν αυτον

19. καψηµενου δε αυτου επι του ϐηµατο απε-

στειλεν προ αυτον η γυνη αυτου λεγουσα µηδεν

σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαψον

σηµερον κατ οναρ δι αυτον
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20. οι δε αρςιερει και οι πρεσβυτεροι επεισαν

του οςλου ινα αιτησωνται τον ϐαραββαν τον δε

ιησουν απολεσωσιν

21. αποκριψει δε ο ηγεµων ειπεν αυτοι τινα

ψελετε απο των δυο απολυσω υµιν οι δε ειπον

ϐαραββαν

22. λεγει αυτοι ο πιλατο τι ουν ποιησω ιησο-

υν τον λεγοµενον ςριστον λεγουσιν αυτω παντε

σταυρωψητω

23. ο δε ηγεµων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι

δε περισσω εκραζον λεγοντε σταυρωψητω

24. ιδων δε ο πιλατο οτι ουδεν ωφελει αλλα

µαλλον ψορυβο γινεται λαβων υδωρ απενιχα-

το τα ςειρα απεναντι του οςλου λεγων αψωο

ειµι απο του αιµατο του δικαιου τουτου υµει οχε-

σψε

25. και αποκριψει πα ο λαο ειπεν το αιµα αυ-

του εφ ηµα και επι τα τεκνα ηµων

26. τοτε απελυσεν αυτοι τον ϐαραββαν τον δε

ιησουν ϕραγελλωσα παρεδωκεν ινα σταυρωψη

27. τοτε οι στρατιωται του ηγεµονο παραλα-

ϐοντε τον ιησουν ει το πραιτωριον συνηγαγον

επ αυτον ολην την σπειραν

28. και εκδυσαντε αυτον περιεψηκαν αυτω

ςλαµυδα κοκκινην

29. και πλεξαντε στεφανον εξ ακανψων

επεψηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλα-

µον επι την δεξιαν αυτου και γονυπετησαντε

εµπροσψεν αυτου ενεπαιζον αυτω λεγοντε ςα-

ιρε ο ϐασιλευ των ιουδαιων

30. και εµπτυσαντε ει αυτον ελαβον τον κα-

λαµον και ετυπτον ει την κεφαλην αυτου

31. και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον

την ςλαµυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιµατια αυ-

του και απηγαγον αυτον ει το σταυρωσαι

32. εξερςοµενοι δε ευρον ανψρωπον κυρηνα-

ιον ονοµατι σιµωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη

τον σταυρον αυτου

33. και ελψοντε ει τοπον λεγοµενον γολγοψα

ο εστιν λεγοµενο κρανιου τοπο

34. εδωκαν αυτω πιειν οξο µετα ςολη µεµιγ-

µενον και γευσαµενο ουκ ηψελεν πιειν

35. σταυρωσαντε δε αυτον διεµερισαντο τα

ιµατια αυτου ϐαλλοντε κληρον ινα πληρωψη

το ϱηψεν υπο του προφητου διεµερισαντο τα

ιµατια µου εαυτοι και επι τον ιµατισµον µου

εβαλον κληρον

36. και καψηµενοι ετηρουν αυτον εκει

37. και επεψηκαν επανω τη κεφαλη αυτου

την αιτιαν αυτου γεγραµµενην ουτο εστιν ιησου

ο ϐασιλευ των ιουδαιων

38. τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται ει

εκ δεξιων και ει εξ ευωνυµων

39. οι δε παραπορευοµενοι εβλασφηµουν αυ-

τον κινουντε τα κεφαλα αυτων

40. και λεγοντε ο καταλυων τον ναον και εν

τρισιν ηµεραι οικοδοµων σωσον σεαυτον ει υιο

ει του ψεου καταβηψι απο του σταυρου

41. οµοιω δε και οι αρςιερει εµπαιζοντε µετα

των γραµµατεων και πρεσβυτερων ελεγον

42. αλλου εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι

ει ϐασιλευ ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του

σταυρου και πιστευσοµεν αυτω

43. πεποιψεν επι τον ψεον ϱυσασψω νυν αυ-

τον ει ψελει αυτον ειπεν γαρ οτι ψεου ειµι υιο

44. το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωψεντε

αυτω ωνειδιζον αυτω

45. απο δε εκτη ωρα σκοτο εγενετο επι πασαν

την γην εω ωρα εννατη

46. περι δε την εννατην ωραν ανεβοησεν ο

ιησου ϕωνη µεγαλη λεγων ηλι ηλι λαµα σα-

ϐαςψανι τουτ εστιν ψεε µου ψεε µου ινατι µε

εγκατελιπε

47. τινε δε των εκει εστωτων ακουσαντε ελε-

γον οτι ηλιαν ϕωνει ουτο

48. και ευψεω δραµων ει εξ αυτων και λαβων

σπογγον πλησα τε οξου και περιψει καλαµω

εποτιζεν αυτον

49. οι δε λοιποι ελεγον αφε ιδωµεν ει ερςεται

ηλια σωσων αυτον

50. ο δε ιησου παλιν κραξα ϕωνη µεγαλη

αφηκεν το πνευµα

51. και ιδου το καταπετασµα του ναου εσςι-

σψη ει δυο απο ανωψεν εω κατω και η γη εσε-

ισψη και αι πετραι εσςισψησαν

52. και τα µνηµεια ανεωςψησαν και πολλα

σωµατα των κεκοιµηµενων αγιων ηγερψη

53. και εξελψοντε εκ των µνηµειων µετα την

εγερσιν αυτου εισηλψον ει την αγιαν πολιν και

ενεφανισψησαν πολλοι

974 L R Biblia Grecka



Ewangelia Mateusza L R Rozdział 28

54. ο δε εκατονταρςο και οι µετ αυτου τηρουν-

τε τον ιησουν ιδοντε τον σεισµον και τα γενοµε-

να εφοβηψησαν σφοδρα λεγοντε αληψω ψεου

υιο ην ουτο

55. ησαν δε εκει γυναικε πολλαι απο µακροψ-

εν ψεωρουσαι αιτινε ηκολουψησαν τω ιησου

απο τη γαλιλαια διακονουσαι αυτω

56. εν αι ην µαρια η µαγδαληνη και µαρια η

του ιακωβου και ιωση µητηρ και η µητηρ των

υιων Ϲεβεδαιου

57. οχια δε γενοµενη ηλψεν ανψρωπο πλο-

υσιο απο αριµαψαια τουνοµα ιωσηφ ο και αυτο

εµαψητευσεν τω ιησου

58. ουτο προσελψων τω πιλατω ητησατο το

σωµα του ιησου τοτε ο πιλατο εκελευσεν απο-

δοψηναι το σωµα

59. και λαβων το σωµα ο ιωσηφ ενετυλιξεν

αυτο σινδονι καψαρα

60. και εψηκεν αυτο εν τω καινω αυτου µνη-

µειω ο ελατοµησεν εν τη πετρα και προσκυλισα

λιψον µεγαν τη ψυρα του µνηµειου απηλψεν

61. ην δε εκει µαρια η µαγδαληνη και η αλλη

µαρια καψηµεναι απεναντι του ταφου

62. τη δε επαυριον ητι εστιν µετα την παρα-

σκευην συνηςψησαν οι αρςιερει και οι ϕαρισα-

ιοι προ πιλατον

63. λεγοντε κυριε εµνησψηµεν οτι εκεινο ο

πλανο ειπεν ετι Ϲων µετα τρει ηµερα εγειροµαι

64. κελευσον ουν ασφαλισψηναι τον ταφον

εω τη τριτη ηµερα µηποτε ελψοντε οι µαψη-

ται αυτου νυκτο κλεχωσιν αυτον και ειπωσιν

τω λαω ηγερψη απο των νεκρων και εσται η

εσςατη πλανη ςειρων τη πρωτη

65. εφη δε αυτοι ο πιλατο εςετε κουστωδιαν

υπαγετε ασφαλισασψε ω οιδατε

66. οι δε πορευψεντε ησφαλισαντο τον ταφον

σφραγισαντε τον λιψον µετα τη κουστωδια

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-mt28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

28 οχε δε σαββατων τη επιφωσκουση ει

µιαν σαββατων ηλψεν µαρια η µαγδαληνη και

η αλλη µαρια ψεωρησαι τον ταφον

2. και ιδου σεισµο εγενετο µεγα αγγελο γαρ

κυριου καταβα εξ ουρανου προσελψων απε-

κυλισεν τον λιψον απο τη ψυρα και εκαψητο

επανω αυτου

3. ην δε η ιδεα αυτου ω αστραπη και το ενδυµα

αυτου λευκον ωσει ςιων

4. απο δε του ϕοβου αυτου εσεισψησαν οι

τηρουντε και εγενοντο ωσει νεκροι

5. αποκριψει δε ο αγγελο ειπεν ται γυναιξιν

µη ϕοβεισψε υµει οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσ-

ταυρωµενον Ϲητειτε

6. ουκ εστιν ωδε ηγερψη γαρ καψω ειπεν δευ-

τε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριο

7. και ταςυ πορευψεισαι ειπατε τοι µαψηται

αυτου οτι ηγερψη απο των νεκρων και ιδου προ-

αγει υµα ει την γαλιλαιαν εκει αυτον οχεσψε

ιδου ειπον υµιν

8. και εξελψουσαι ταςυ απο του µνηµειου µετα

ϕοβου και ςαρα µεγαλη εδραµον απαγγειλαι

τοι µαψηται αυτου

9. ω δε επορευοντο απαγγειλαι τοι µαψηται

αυτου και ιδου ο ιησου απηντησεν αυται λεγων

ςαιρετε αι δε προσελψουσαι εκρατησαν αυτου

του ποδα και προσεκυνησαν αυτω

10. τοτε λεγει αυται ο ιησου µη ϕοβεισψε υπα-

γετε απαγγειλατε τοι αδελφοι µου ινα απελψω-

σιν ει την γαλιλαιαν κακει µε οχονται

11. πορευοµενων δε αυτων ιδου τινε τη κο-

υστωδια ελψοντε ει την πολιν απηγγειλαν τοι

αρςιερευσιν απαντα τα γενοµενα

12. και συναςψεντε µετα των πρεσβυτερων

συµβουλιον τε λαβοντε αργυρια ικανα εδωκαν

τοι στρατιωται

13. λεγοντε ειπατε οτι οι µαψηται αυτου νυκτο

ελψοντε εκλεχαν αυτον ηµων κοιµωµενων

14. και εαν ακουσψη τουτο επι του ηγεµονο

ηµει πεισοµεν αυτον και υµα αµεριµνου ποιη-

σοµεν

15. οι δε λαβοντε τα αργυρια εποιησαν ω εδι-

δαςψησαν και διεφηµισψη ο λογο ουτο παρα

ιουδαιοι µεςρι τη σηµερον

16. οι δε ενδεκα µαψηται επορευψησαν ει την

γαλιλαιαν ει το ορο ου εταξατο αυτοι ο ιησου

17. και ιδοντε αυτον προσεκυνησαν αυτω οι

δε εδιστασαν
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18. και προσελψων ο ιησου ελαλησεν αυτοι

λεγων εδοψη µοι πασα εξουσια εν ουρανω και

επι γη

19. πορευψεντε ουν µαψητευσατε παντα τα

εψνη ϐαπτιζοντε αυτου ει το ονοµα του πατρο

και του υιου και του αγιου πνευµατο

20. διδασκοντε αυτου τηρειν παντα οσα ενετε-

ιλαµην υµιν και ιδου εγω µεψ υµων ειµι πασα

τα ηµερα εω τη συντελεια του αιωνο αµην
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-mk1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 αρςη του ευαγγελιου ιησου ςριστου υιου

του ψεου

2. ω γεγραπται εν τοι προφηται ιδου εγω απο-

στελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ο

κατασκευασει την οδον σου εµπροσψεν σου

3. ϕωνη ϐοωντο εν τη ερηµω ετοιµασατε την

οδον κυριου ευψεια ποιειτε τα τριβου αυτου

4. εγενετο ιωαννη ϐαπτιζων εν τη ερηµω και

κηρυσσων ϐαπτισµα µετανοια ει αφεσιν αµαρ-

τιων

5. και εξεπορευετο προ αυτον πασα η ιουδα-

ια ςωρα και οι ιεροσολυµιται και εβαπτιζοντο

παντε εν τω ιορδανη ποταµω υπ αυτου εξοµο-

λογουµενοι τα αµαρτια αυτων

6. ην δε ιωαννη ενδεδυµενο τριςα καµηλου

και Ϲωνην δερµατινην περι την οσφυν αυτου

και εσψιων ακριδα και µελι αγριον

7. και εκηρυσσεν λεγων ερςεται ο ισςυροτερο

µου οπισω µου ου ουκ ειµι ικανο κυχα λυσαι

τον ιµαντα των υποδηµατων αυτου

8. εγω µεν εβαπτισα υµα εν υδατι αυτο δε ϐαπ-

τισει υµα εν πνευµατι αγιω

9. και εγενετο εν εκειναι ται ηµεραι ηλψεν

ιησου απο ναζαρετ τη γαλιλαια και εβαπτισψη

υπο ιωαννου ει τον ιορδανην

10. και ευψεω αναβαινων απο του υδατο ειδεν

σςιζοµενου του ουρανου και το πνευµα ωσει πε-

ϱιστεραν καταβαινον επ αυτον

11. και ϕωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο

υιο µου ο αγαπητο εν ω ευδοκησα

12. και ευψυ το πνευµα αυτον εκβαλλει ει την

ερηµον

13. και ην εκει εν τη ερηµω ηµερα τεσσαρα-

κοντα πειραζοµενο υπο του σατανα και ην µετα

των ψηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω

14. µετα δε το παραδοψηναι τον ιωαννην

ηλψεν ο ιησου ει την γαλιλαιαν κηρυσσων το

ευαγγελιον τη ϐασιλεια του ψεου

15. και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρο και

ηγγικεν η ϐασιλεια του ψεου µετανοειτε και πι-

στευετε εν τω ευαγγελιω

16. περιπατων δε παρα την ψαλασσαν τη γα-

λιλαια ειδεν σιµωνα και ανδρεαν τον αδελφον

αυτου ϐαλλοντα αµφιβληστρον εν τη ψαλασση

ησαν γαρ αλιει

17. και ειπεν αυτοι ο ιησου δευτε οπισω µου

και ποιησω υµα γενεσψαι αλιει ανψρωπων

18. και ευψεω αφεντε τα δικτυα αυτων ηκο-

λουψησαν αυτω

19. και προβα εκειψεν ολιγον ειδεν ιακωβον

τον του Ϲεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυ-

του και αυτου εν τω πλοιω καταρτιζοντα τα δικ-

τυα

20. και ευψεω εκαλεσεν αυτου και αφεντε τον

πατερα αυτων Ϲεβεδαιον εν τω πλοιω µετα των

µισψωτων απηλψον οπισω αυτου

21. και εισπορευονται ει καπερναουµ και ευψ-

εω τοι σαββασιν εισελψων ει την συναγωγην

εδιδασκεν

22. και εξεπλησσοντο επι τη διδαςη αυτου ην

γαρ διδασκων αυτου ω εξουσιαν εςων και ους

ω οι γραµµατει

23. και ην εν τη συναγωγη αυτων ανψρωπο

εν πνευµατι ακαψαρτω και ανεκραξεν

24. λεγων εα τι ηµιν και σοι ιησου ναζαρηνε

ηλψε απολεσαι ηµα οιδα σε τι ει ο αγιο του ψεου

25. και επετιµησεν αυτω ο ιησου λεγων ϕιµ-

ωψητι και εξελψε εξ αυτου

26. και σπαραξαν αυτον το πνευµα το ακαψ-

αρτον και κραξαν ϕωνη µεγαλη εξηλψεν εξ αυ-

του

27. και εψαµβηψησαν παντε ωστε συζητειν

προ αυτου λεγοντα τι εστιν τουτο τι η διδαςη η

καινη αυτη οτι κατ εξουσιαν και τοι πνευµασιν

τοι ακαψαρτοι επιτασσει και υπακουουσιν αυτω

28. εξηλψεν δε η ακοη αυτου ευψυ ει ολην

την περιςωρον τη γαλιλαια

29. και ευψεω εκ τη συναγωγη εξελψοντε

ηλψον ει την οικιαν σιµωνο και ανδρεου µετα

ιακωβου και ιωαννου

30. η δε πενψερα σιµωνο κατεκειτο πυρεσσο-

υσα και ευψεω λεγουσιν αυτω περι αυτη

31. και προσελψων ηγειρεν αυτην κρατησα τη

ςειρο αυτη και αφηκεν αυτην ο πυρετο ευψεω

και διηκονει αυτοι

32. οχια δε γενοµενη οτε εδυ ο ηλιο εφερον

προ αυτον παντα του κακω εςοντα και του δα-

ιµονιζοµενου
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33. και η πολι ολη επισυνηγµενη ην προ την

ψυραν

34. και εψεραπευσεν πολλου κακω εςοντα

ποικιλαι νοσοι και δαιµονια πολλα εξεβαλεν

και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιµονια οτι ηδεισαν

αυτον

35. και πρωι εννυςον λιαν αναστα εξηλψεν

και απηλψεν ει ερηµον τοπον κακει προσηυςε-

το

36. και κατεδιωξαν αυτον ο σιµων και οι µετ

αυτου

37. και ευροντε αυτον λεγουσιν αυτω οτι παν-

τε Ϲητουσιν σε

38. και λεγει αυτοι αγωµεν ει τα εςοµενα

κωµοπολει ινα κακει κηρυξω ει τουτο γαρ

εξεληλυψα

39. και ην κηρυσσων εν ται συναγωγαι αυτων

ει ολην την γαλιλαιαν και τα δαιµονια εκβαλ-

λων

40. και ερςεται προ αυτον λεπρο παρακαλων

αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι

εαν ψελη δυνασαι µε καψαρισαι

41. ο δε ιησου σπλαγςνισψει εκτεινα την ςειρα

ηχατο αυτου και λεγει αυτω ψελω καψαρισψητι

42. και ειποντο αυτου ευψεω απηλψεν απ αυ-

του η λεπρα και εκαψαρισψη

43. και εµβριµησαµενο αυτω ευψεω εξεβαλεν

αυτον

44. και λεγει αυτω ορα µηδενι µηδεν ειπη αλλ

υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε

περι του καψαρισµου σου α προσεταξεν µωση

ει µαρτυριον αυτοι

45. ο δε εξελψων ηρξατο κηρυσσειν πολλα

και διαφηµιζειν τον λογον ωστε µηκετι αυτον

δυνασψαι ϕανερω ει πολιν εισελψειν αλλ εξω

εν ερηµοι τοποι ην και ηρςοντο προ αυτον παν-

ταςοψεν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-mk2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 και παλιν εισηλψεν ει καπερναουµ δι

ηµερων και ηκουσψη οτι ει οικον εστιν

2. και ευψεω συνηςψησαν πολλοι ωστε µηκετι

ςωρειν µηδε τα προ την ψυραν και ελαλει αυτοι

τον λογον

3. και ερςονται προ αυτον παραλυτικον ϕε-

ϱοντε αιροµενον υπο τεσσαρων

4. και µη δυναµενοι προσεγγισαι αυτω δια τον

οςλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην και εξο-

ϱυξαντε ςαλωσιν τον κραββατον εφ ω ο παρα-

λυτικο κατεκειτο

5. ιδων δε ο ιησου την πιστιν αυτων λεγει τω

παραλυτικω τεκνον αφεωνται σοι αι αµαρτιαι

σου

6. ησαν δε τινε των γραµµατεων εκει καψηµε-

νοι και διαλογιζοµενοι εν ται καρδιαι αυτων

7. τι ουτο ουτω λαλει ϐλασφηµια τι δυναται

αφιεναι αµαρτια ει µη ει ο ψεο

8. και ευψεω επιγνου ο ιησου τω πνευµατι αυ-

του οτι ουτω διαλογιζονται εν εαυτοι ειπεν αυτοι

τι ταυτα διαλογιζεσψε εν ται καρδιαι υµων

9. τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω

αφεωνται σοι αι αµαρτιαι η ειπειν εγειραι και

αρον σου τον κραββατον και περιπατει

10. ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εςει ο υιο του

ανψρωπου αφιεναι επι τη γη αµαρτια λεγει τω

παραλυτικω

11. σοι λεγω εγειραι και αρον τον κραββατον

σου και υπαγε ει τον οικον σου

12. και ηγερψη ευψεω και αρα τον κραββα-

τον εξηλψεν εναντιον παντων ωστε εξιστασψαι

παντα και δοξαζειν τον ψεον λεγοντα οτι ουδε-

ποτε ουτω ειδοµεν

13. και εξηλψεν παλιν παρα την ψαλασσαν

και πα ο οςλο ηρςετο προ αυτον και εδιδασκεν

αυτου

14. και παραγων ειδεν λευιν τον του αλφα-

ιου καψηµενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω

ακολουψει µοι και αναστα ηκολουψησεν αυτω

15. και εγενετο εν τω κατακεισψαι αυτον εν τη

οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αµαρτωλοι

συνανεκειντο τω ιησου και τοι µαψηται αυτου

ησαν γαρ πολλοι και ηκολουψησαν αυτω

16. και οι γραµµατει και οι ϕαρισαιοι ιδοντε

αυτον εσψιοντα µετα των τελωνων και αµαρ-

τωλων ελεγον τοι µαψηται αυτου τι οτι µετα των

τελωνων και αµαρτωλων εσψιει και πινει

17. και ακουσα ο ιησου λεγει αυτοι ου ςρειαν

εςουσιν οι ισςυοντε ιατρου αλλ οι κακω εςοντε

ουκ ηλψον καλεσαι δικαιου αλλα αµαρτωλου

ει µετανοιαν
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18. και ησαν οι µαψηται ιωαννου και οι των

ϕαρισαιων νηστευοντε και ερςονται και λεγο-

υσιν αυτω διατι οι µαψηται ιωαννου και οι των

ϕαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι µαψηται ου

νηστευουσιν

19. και ειπεν αυτοι ο ιησου µη δυνανται οι υιοι

του νυµφωνο εν ω ο νυµφιο µετ αυτων εστιν

νηστευειν οσον ςρονον µεψ εαυτων εςουσιν τον

νυµφιον ου δυνανται νηστευειν

20. ελευσονται δε ηµεραι οταν απαρψη απ αυ-

των ο νυµφιο και τοτε νηστευσουσιν εν εκειναι

ται ηµεραι

21. και ουδει επιβληµα ϱακου αγναφου επιρ-

ϱαπτει επι ιµατιω παλαιω ει δε µη αιρει το

πληρωµα αυτου το καινον του παλαιου και ςε-

ιρον σςισµα γινεται

22. και ουδει ϐαλλει οινον νεον ει ασκου πα-

λαιου ει δε µη ϱησσει ο οινο ο νεο του ασκου και

ο οινο εκςειται και οι ασκοι απολουνται αλλα

οινον νεον ει ασκου καινου ϐλητεον

23. και εγενετο παραπορευεσψαι αυτον εν

τοι σαββασιν δια των σποριµων και ηρξαντο οι

µαψηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντε του σταςυα

24. και οι ϕαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιο-

υσιν εν τοι σαββασιν ο ουκ εξεστιν

25. και αυτο ελεγεν αυτοι ουδεποτε ανεγνωτε

τι εποιησεν δαβιδ οτε ςρειαν εσςεν και επεινα-

σεν αυτο και οι µετ αυτου

26. πω εισηλψεν ει τον οικον του ψεου επι

αβιαψαρ του αρςιερεω και του αρτου τη προψ-

εσεω εφαγεν ου ουκ εξεστιν ϕαγειν ει µη τοι

ιερευσιν και εδωκεν και τοι συν αυτω ουσιν

27. και ελεγεν αυτοι το σαββατον δια τον

ανψρωπον εγενετο ους ο ανψρωπο δια το σαβ-

ϐατον

28. ωστε κυριο εστιν ο υιο του ανψρωπου και

του σαββατου

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-mk3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 και εισηλψεν παλιν ει την συναγωγην και

ην εκει ανψρωπο εξηραµµενην εςων την ςειρα

2. και παρετηρουν αυτον ει τοι σαββασιν

ψεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου

3. και λεγει τω ανψρωπω τω εξηραµµενην

εςοντι την ςειρα εγειραι ει το µεσον

4. και λεγει αυτοι εξεστιν τοι σαββασιν αγαψ-

οποιησαι η κακοποιησαι χυςην σωσαι η αποκ-

τειναι οι δε εσιωπων

5. και περιβλεχαµενο αυτου µετ οργη συλλυ-

πουµενο επι τη πωρωσει τη καρδια αυτων λεγει

τω ανψρωπω εκτεινον την ςειρα σου και εξετε-

ινεν και αποκατεσταψη η ςειρ αυτου υγιη ω η

αλλη

6. και εξελψοντε οι ϕαρισαιοι ευψεω µετα των

ηρωδιανων συµβουλιον εποιουν κατ αυτου οπω

αυτον απολεσωσιν

7. και ο ιησου ανεςωρησεν µετα των µαψη-

των αυτου προ την ψαλασσαν και πολυ πληψο

απο τη γαλιλαια ηκολουψησαν αυτω και απο

τη ιουδαια

8. και απο ιεροσολυµων και απο τη ιδουµα-

ια και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον

και σιδωνα πληψο πολυ ακουσαντε οσα εποιει

ηλψον προ αυτον

9. και ειπεν τοι µαψηται αυτου ινα πλοιαριον

προσκαρτερη αυτω δια τον οςλον ινα µη ψλι-

ϐωσιν αυτον

10. πολλου γαρ εψεραπευσεν ωστε επιπιπτειν

αυτω ινα αυτου αχωνται οσοι ειςον µαστιγα

11. και τα πνευµατα τα ακαψαρτα οταν αυτον

εψεωρει προσεπιπτεν αυτω και εκραζεν λεγον-

τα οτι συ ει ο υιο του ψεου

12. και πολλα επετιµα αυτοι ινα µη αυτον ϕα-

νερον ποιησωσιν

13. και αναβαινει ει το ορο και προσκαλειται

ου ηψελεν αυτο και απηλψον προ αυτον

14. και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν µετ αυτου

και ινα αποστελλη αυτου κηρυσσειν

15. και εςειν εξουσιαν ψεραπευειν τα νοσου

και εκβαλλειν τα δαιµονια

16. και επεψηκεν τω σιµωνι ονοµα πετρον

17. και ιακωβον τον του Ϲεβεδαιου και ιωαν-

νην τον αδελφον του ιακωβου και επεψηκεν

αυτοι ονοµατα ϐοανεργε ο εστιν υιοι ϐροντη

18. και ανδρεαν και ϕιλιππον και ϐαρψολο-

µαιον και µατψαιον και ψωµαν και ιακωβον

τον του αλφαιου και ψαδδαιον και σιµωνα τον

κανανιτην
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19. και ιουδαν ισκαριωτην ο και παρεδωκεν

αυτον και ερςονται ει οικον

20. και συνερςεται παλιν οςλο ωστε µη δυνα-

σψαι αυτου µητε αρτον ϕαγειν

21. και ακουσαντε οι παρ αυτου εξηλψον κρα-

τησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη

22. και οι γραµµατει οι απο ιεροσολυµων κα-

ταβαντε ελεγον οτι ϐεελζεβουλ εςει και οτι εν

τω αρςοντι των δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια

23. και προσκαλεσαµενο αυτου εν παραβο-

λαι ελεγεν αυτοι πω δυναται σατανα σαταναν

εκβαλλειν

24. και εαν ϐασιλεια εφ εαυτην µερισψη ου

δυναται σταψηναι η ϐασιλεια εκεινη

25. και εαν οικια εφ εαυτην µερισψη ου δυ-

ναται σταψηναι η οικια εκεινη

26. και ει ο σατανα ανεστη εφ εαυτον και µε-

µερισται ου δυναται σταψηναι αλλα τελο εςει

27. ου δυναται ουδει τα σκευη του ισςυρου

εισελψων ει την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν

µη πρωτον τον ισςυρον δηση και τοτε την οικιαν

αυτου διαρπασει

28. αµην λεγω υµιν οτι παντα αφεψησεται τα

αµαρτηµατα τοι υιοι των ανψρωπων και ϐλασ-

ϕηµιαι οσα αν ϐλασφηµησωσιν

29. ο δ αν ϐλασφηµηση ει το πνευµα το αγιον

ουκ εςει αφεσιν ει τον αιωνα αλλ ενοςο εστιν

αιωνιου κρισεω

30. οτι ελεγον πνευµα ακαψαρτον εςει

31. ερςονται ουν οι αδελφοι και η µητηρ αυ-

του και εξω εστωτε απεστειλαν προ αυτον ϕωνο-

υντε αυτον

32. και εκαψητο οςλο περι αυτον ειπον δε

αυτω ιδου η µητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω

Ϲητουσιν σε

33. και απεκριψη αυτοι λεγων τι εστιν η µητηρ

µου η οι αδελφοι µου

34. και περιβλεχαµενο κυκλω του περι αυτον

καψηµενου λεγει ιδε η µητηρ µου και οι αδελ-

ϕοι µου

35. ο γαρ αν ποιηση το ψεληµα του ψεου ουτο

αδελφο µου και αδελφη µου και µητηρ εστιν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-mk4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την

ψαλασσαν και συνηςψη προ αυτον οςλο πολυ

ωστε αυτον εµβαντα ει το πλοιον καψησψαι εν

τη ψαλασση και πα ο οςλο προ την ψαλασσαν

επι τη γη ην

2. και εδιδασκεν αυτου εν παραβολαι πολλα

και ελεγεν αυτοι εν τη διδαςη αυτου

3. ακουετε ιδου εξηλψεν ο σπειρων του σπε-

ιραι

4. και εγενετο εν τω σπειρειν ο µεν επεσεν πα-

ϱα την οδον και ηλψεν τα πετεινα του ουρανου

και κατεφαγεν αυτο

5. αλλο δε επεσεν επι το πετρωδε οπου ουκ

ειςεν γην πολλην και ευψεω εξανετειλεν δια το

µη εςειν ϐαψο γη

6. ηλιου δε ανατειλαντο εκαυµατισψη και δια

το µη εςειν ϱιζαν εξηρανψη

7. και αλλο επεσεν ει τα ακανψα και ανεβη-

σαν αι ακανψαι και συνεπνιξαν αυτο και καρ-

πον ουκ εδωκεν

8. και αλλο επεσεν ει την γην την καλην και

εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανοντα και

εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν

εκατον

9. και ελεγεν αυτοι ο εςων ωτα ακουειν ακο-

υετω

10. οτε δε εγενετο καταµονα ηρωτησαν αυτον

οι περι αυτον συν τοι δωδεκα την παραβολην

11. και ελεγεν αυτοι υµιν δεδοται γνωναι το

µυστηριον τη ϐασιλεια του ψεου εκεινοι δε τοι

εξω εν παραβολαι τα παντα γινεται

12. ινα ϐλεποντε ϐλεπωσιν και µη ιδωσιν και

ακουοντε ακουωσιν και µη συνιωσιν µηποτε

επιστρεχωσιν και αφεψη αυτοι τα αµαρτηµατα

13. και λεγει αυτοι ουκ οιδατε την παραβολην

ταυτην και πω πασα τα παραβολα γνωσεσψε

14. ο σπειρων τον λογον σπειρει

15. ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπε-

ιρεται ο λογο και οταν ακουσωσιν ευψεω ερςε-

ται ο σατανα και αιρει τον λογον τον εσπαρµε-

νον εν ται καρδιαι αυτων
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16. και ουτοι εισιν οµοιω οι επι τα πετρωδη

σπειροµενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογον ευψ-

εω µετα ςαρα λαµβανουσιν αυτον

17. και ουκ εςουσιν ϱιζαν εν εαυτοι αλλα προ-

σκαιροι εισιν ειτα γενοµενη ψλιχεω η διωγµου

δια τον λογον ευψεω σκανδαλιζονται

18. και ουτοι εισιν οι ει τα ακανψα σπειροµε-

νοι ουτοι εισιν οι τον λογον ακουοντε

19. και αι µεριµναι του αιωνο τουτου και η

απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιψ-

υµιαι εισπορευοµεναι συµπνιγουσιν τον λογον

και ακαρπο γινεται

20. και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην

σπαρεντε οιτινε ακουουσιν τον λογον και παρα-

δεςονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα και

εν εξηκοντα και εν εκατον

21. και ελεγεν αυτοι µητι ο λυςνο ερςεται ινα

υπο τον µοδιον τεψη η υπο την κλινην ους ινα

επι την λυςνιαν επιτεψη

22. ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν µη ϕανερ-

ωψη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα ει ϕανε-

ϱον ελψη

23. ει τι εςει ωτα ακουειν ακουετω

24. και ελεγεν αυτοι ϐλεπετε τι ακουετε εν

ω µετρω µετρειτε µετρηψησεται υµιν και προ-

στεψησεται υµιν τοι ακουουσιν

25. ο γαρ αν εςη δοψησεται αυτω και ο ουκ

εςει και ο εςει αρψησεται απ αυτου

26. και ελεγεν ουτω εστιν η ϐασιλεια του ψεου

ω εαν ανψρωπο ϐαλη τον σπορον επι τη γη

27. και καψευδη και εγειρηται νυκτα και ηµε-

ϱαν και ο σπορο ϐλαστανη και µηκυνηται ω

ουκ οιδεν αυτο

28. αυτοµατη γαρ η γη καρποφορει πρωτον

ςορτον ειτα σταςυν ειτα πληρη σιτον εν τω στα-

ςυι

29. οταν δε παραδω ο καρπο ευψεω αποστελ-

λει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο ψερισµο

30. και ελεγεν τινι οµοιωσωµεν την ϐασιλειαν

του ψεου η εν ποια παραβολη παραβαλωµεν

αυτην

31. ω κοκκω σιναπεω ο οταν σπαρη επι τη γη

µικροτερο παντων των σπερµατων εστιν των επι

τη γη

32. και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παν-

των των λαςανων µειζων και ποιει κλαδου µε-

γαλου ωστε δυνασψαι υπο την σκιαν αυτου τα

πετεινα του ουρανου κατασκηνουν

33. και τοιαυται παραβολαι πολλαι ελαλει

αυτοι τον λογον καψω ηδυναντο ακουειν

34. ςωρι δε παραβολη ουκ ελαλει αυτοι κατ

ιδιαν δε τοι µαψηται αυτου επελυεν παντα

35. και λεγει αυτοι εν εκεινη τη ηµερα οχια

γενοµενη διελψωµεν ει το περαν

36. και αφεντε τον οςλον παραλαµβανουσιν

αυτον ω ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια

ην µετ αυτου

37. και γινεται λαιλαχ ανεµου µεγαλη τα δε

κυµατα επεβαλλεν ει το πλοιον ωστε αυτο ηδη

γεµιζεσψαι

38. και ην αυτο επι τη πρυµνη επι το προ-

σκεφαλαιον καψευδων και διεγειρουσιν αυτον

και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου µελει σοι οτι

απολλυµεψα

39. και διεγερψει επετιµησεν τω ανεµω και

ειπεν τη ψαλασση σιωπα πεφιµωσο και εκοπα-

σεν ο ανεµο και εγενετο γαληνη µεγαλη

40. και ειπεν αυτοι τι δειλοι εστε ουτω πω ουκ

εςετε πιστιν

41. και εφοβηψησαν ϕοβον µεγαν και ελεγον

προ αλληλου τι αρα ουτο εστιν οτι και ο ανεµο

και η ψαλασσα υπακουουσιν αυτω

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-mk5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
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Interlinearna

5 και ηλψον ει το περαν τη ψαλασση ει την

ςωραν των γαδαρηνων

2. και εξελψοντι αυτω εκ του πλοιου ευψεω

απηντησεν αυτω εκ των µνηµειων ανψρωπο εν

πνευµατι ακαψαρτω

3. ο την κατοικησιν ειςεν εν τοι µνηµειοι και

ουτε αλυσεσιν ουδει ηδυνατο αυτον δησαι

4. δια το αυτον πολλακι πεδαι και αλυσεσιν

δεδεσψαι και διεσπασψαι υπ αυτου τα αλυσει

και τα πεδα συντετριφψαι και ουδει αυτον ισςυ-

εν δαµασαι

5. και διαπαντο νυκτο και ηµερα εν τοι ορεσιν

και εν τοι µνηµασιν ην κραζων και κατακοπτων

εαυτον λιψοι
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6. ιδων δε τον ιησουν απο µακροψεν εδραµεν

και προσεκυνησεν αυτω

7. και κραξα ϕωνη µεγαλη ειπεν τι εµοι και

σοι ιησου υιε του ψεου του υχιστου ορκιζω σε

τον ψεον µη µε ϐασανιση

8. ελεγεν γαρ αυτω εξελψε το πνευµα το

ακαψαρτον εκ του ανψρωπου

9. και επηρωτα αυτον τι σοι ονοµα και απε-

κριψη λεγων λεγεων ονοµα µοι οτι πολλοι

εσµεν

10. και παρεκαλει αυτον πολλα ινα µη αυτου

αποστειλη εξω τη ςωρα

11. ην δε εκει προ τα ορη αγελη ςοιρων µε-

γαλη ϐοσκοµενη

12. και παρεκαλεσαν αυτον παντε οι δαιµονε

λεγοντε πεµχον ηµα ει του ςοιρου ινα ει αυτου

εισελψωµεν

13. και επετρεχεν αυτοι ευψεω ο ιησου και

εξελψοντα τα πνευµατα τα ακαψαρτα ειση-

λψον ει του ςοιρου και ωρµησεν η αγελη κατα

του κρηµνου ει την ψαλασσαν ησαν δε ω δισςι-

λιοι και επνιγοντο εν τη ψαλασση

14. οι δε ϐοσκοντε του ςοιρου εφυγον και

ανηγγειλαν ει την πολιν και ει του αγρου και

εξηλψον ιδειν τι εστιν το γεγονο

15. και ερςονται προ τον ιησουν και ψεωρο-

υσιν τον δαιµονιζοµενον καψηµενον και ιµατι-

σµενον και σωφρονουντα τον εσςηκοτα τον λε-

γεωνα και εφοβηψησαν

16. και διηγησαντο αυτοι οι ιδοντε πω εγενετο

τω δαιµονιζοµενω και περι των ςοιρων

17. και ηρξαντο παρακαλειν αυτον απελψειν

απο των οριων αυτων

18. και εµβαντο αυτου ει το πλοιον παρεκαλει

αυτον ο δαιµονισψει ινα η µετ αυτου

19. ο δε ιησου ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει

αυτω υπαγε ει τον οικον σου προ του σου και

αναγγειλον αυτοι οσα σοι ο κυριο εποιησεν και

ηλεησεν σε

20. και απηλψεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη

δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησου και παν-

τε εψαυµαζον

21. και διαπερασαντο του ιησου εν τω πλοιω

παλιν ει το περαν συνηςψη οςλο πολυ επ αυτον

και ην παρα την ψαλασσαν

22. και ιδου ερςεται ει των αρςισυναγωγων

ονοµατι ιαειρο και ιδων αυτον πιπτει προ του

ποδα αυτου

23. και παρεκαλει αυτον πολλα λεγων οτι το

ψυγατριον µου εσςατω εςει ινα ελψων επιψη

αυτη τα ςειρα οπω σωψη και Ϲησεται

24. και απηλψεν µετ αυτου και ηκολουψει

αυτω οςλο πολυ και συνεψλιβον αυτον

25. και γυνη τι ουσα εν ϱυσει αιµατο ετη δωδε-

κα

26. και πολλα παψουσα υπο πολλων ια-

τρων και δαπανησασα τα παρ εαυτη παντα και

µηδεν ωφεληψεισα αλλα µαλλον ει το ςειρον

ελψουσα

27. ακουσασα περι του ιησου ελψουσα εν τω

οςλω οπισψεν ηχατο του ιµατιου αυτου

28. ελεγεν γαρ οτι καν των ιµατιων αυτου

αχωµαι σωψησοµαι

29. και ευψεω εξηρανψη η πηγη του αιµατο

αυτη και εγνω τω σωµατι οτι ιαται απο τη µαστι-

γο

30. και ευψεω ο ιησου επιγνου εν εαυτω την

εξ αυτου δυναµιν εξελψουσαν επιστραφει εν τω

οςλω ελεγεν τι µου ηχατο των ιµατιων

31. και ελεγον αυτω οι µαψηται αυτου ϐλε-

πει τον οςλον συνψλιβοντα σε και λεγει τι µου

ηχατο

32. και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησα-

σαν

33. η δε γυνη ϕοβηψεισα και τρεµουσα ειδυια

ο γεγονεν επ αυτη ηλψεν και προσεπεσεν αυτω

και ειπεν αυτω πασαν την αληψειαν

34. ο δε ειπεν αυτη ψυγατερ η πιστι σου σε-

σωκεν σε υπαγε ει ειρηνην και ισψι υγιη απο τη

µαστιγο σου

35. ετι αυτου λαλουντο ερςονται απο του αρ-

ςισυναγωγου λεγοντε οτι η ψυγατηρ σου απεψ-

ανεν τι ετι σκυλλει τον διδασκαλον

36. ο δε ιησου ευψεω ακουσα τον λογον λαλο-

υµενον λεγει τω αρςισυναγωγω µη ϕοβου µονον

πιστευε

37. και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολο-

υψησαι ει µη πετρον και ιακωβον και ιωαννην

τον αδελφον ιακωβου

38. και ερςεται ει τον οικον του αρςισυναγω-

γου και ψεωρει ψορυβον κλαιοντα και αλαλα-

Ϲοντα πολλα
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39. και εισελψων λεγει αυτοι τι ψορυβεισψε

και κλαιετε το παιδιον ουκ απεψανεν αλλα

καψευδει

40. και κατεγελων αυτου ο δε εκβαλων απαν-

τα παραλαµβανει τον πατερα του παιδιου και

την µητερα και του µετ αυτου και εισπορευεται

οπου ην το παιδιον ανακειµενον

41. και κρατησα τη ςειρο του παιδιου λεγει

αυτη ταλιψα κουµι ο εστιν µεψερµηνευοµενον

το κορασιον σοι λεγω εγειραι

42. και ευψεω ανεστη το κορασιον και περιε-

πατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν εκσ-

τασει µεγαλη

43. και διεστειλατο αυτοι πολλα ινα µηδει γνω

τουτο και ειπεν δοψηναι αυτη ϕαγειν

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-mk6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 και εξηλψεν εκειψεν και ηλψεν ει την πα-

τριδα αυτου και ακολουψουσιν αυτω οι µαψη-

ται αυτου

2. και γενοµενου σαββατου ηρξατο εν τη συνα-

γωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντε εξεπλησ-

σοντο λεγοντε ποψεν τουτω ταυτα και τι η σοφια

η δοψεισα αυτω οτι και δυναµει τοιαυται δια των

ςειρων αυτου γινονται

3. ουκ ουτο εστιν ο τεκτων ο υιο µαρια αδελφο

δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιµωνο και

ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προ ηµα και

εσκανδαλιζοντο εν αυτω

4. ελεγεν δε αυτοι ο ιησου οτι ουκ εστιν προ-

ϕητη ατιµο ει µη εν τη πατριδι αυτου και εν τοι

συγγενεσιν και εν τη οικια αυτου

5. και ουκ ηδυνατο εκει ουδεµιαν δυναµιν πο-

ιησαι ει µη ολιγοι αρρωστοι επιψει τα ςειρα εψ-

εραπευσεν

6. και εψαυµαζεν δια την απιστιαν αυτων και

περιηγεν τα κωµα κυκλω διδασκων

7. και προσκαλειται του δωδεκα και ηρξατο

αυτου αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοι

εξουσιαν των πνευµατων των ακαψαρτων

8. και παρηγγειλεν αυτοι ινα µηδεν αιρωσιν

ει οδον ει µη ϱαβδον µονον µη πηραν µη αρτον

µη ει την Ϲωνην ςαλκον

9. αλλ υποδεδεµενου σανδαλια και µη ενδυ-

σησψε δυο ςιτωνα

10. και ελεγεν αυτοι οπου εαν εισελψητε ει

οικιαν εκει µενετε εω αν εξελψητε εκειψεν

11. και οσοι αν µη δεξωνται υµα µηδε ακο-

υσωσιν υµων εκπορευοµενοι εκειψεν εκτιναξα-

τε τον ςουν τον υποκατω των ποδων υµων ει

µαρτυριον αυτοι αµην λεγω υµιν ανεκτοτερον

εσται σοδοµοι η γοµορροι εν ηµερα κρισεω η τη

πολει εκεινη

12. και εξελψοντε εκηρυσσον ινα µετανοησω-

σιν

13. και δαιµονια πολλα εξεβαλλον και ηλε-

ιφον ελαιω πολλου αρρωστου και εψεραπευον

14. και ηκουσεν ο ϐασιλευ ηρωδη ϕανερον

γαρ εγενετο το ονοµα αυτου και ελεγεν οτι

ιωαννη ο ϐαπτιζων εκ νεκρων ηγερψη και δια

τουτο ενεργουσιν αι δυναµει εν αυτω

15. αλλοι ελεγον οτι ηλια εστιν αλλοι δε ελε-

γον οτι προφητη εστιν η ω ει των προφητων

16. ακουσα δε ο ηρωδη ειπεν οτι ον εγω απε-

κεφαλισα ιωαννην ουτο εστιν αυτο ηγερψη εκ

νεκρων

17. αυτο γαρ ο ηρωδη αποστειλα εκρατησεν

τον ιωαννην και εδησεν αυτον εν τη ϕυλακη δια

ηρωδιαδα την γυναικα ϕιλιππου του αδελφου

αυτου οτι αυτην εγαµησεν

18. ελεγεν γαρ ο ιωαννη τω ηρωδη οτι ουκ

εξεστιν σοι εςειν την γυναικα του αδελφου σου

19. η δε ηρωδια ενειςεν αυτω και ηψελεν αυ-

τον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο

20. ο γαρ ηρωδη εφοβειτο τον ιωαννην ειδω

αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει

αυτον και ακουσα αυτου πολλα εποιει και ηδεω

αυτου ηκουεν

21. και γενοµενη ηµερα ευκαιρου οτε ηρωδη

τοι γενεσιοι αυτου δειπνον εποιει τοι µεγιστασιν

αυτου και τοι ςιλιαρςοι και τοι πρωτοι τη γαλι-

λαια

22. και εισελψουση τη ψυγατρο αυτη τη ηρω-

διαδο και ορςησαµενη και αρεσαση τω ηρωδη

και τοι συνανακειµενοι ειπεν ο ϐασιλευ τω κο-

ϱασιω αιτησον µε ο εαν ψελη και δωσω σοι

23. και ωµοσεν αυτη οτι ο εαν µε αιτηση δωσω

σοι εω ηµισου τη ϐασιλεια µου
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24. η δε εξελψουσα ειπεν τη µητρι αυτη τι

αιτησοµαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου του

ϐαπτιστου

25. και εισελψουσα ευψεω µετα σπουδη προ

τον ϐασιλεα ητησατο λεγουσα ψελω ινα µοι δω

εξ αυτη επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του

ϐαπτιστου

26. και περιλυπο γενοµενο ο ϐασιλευ δια του

ορκου και του συνανακειµενου ουκ ηψελησεν

αυτην αψετησαι

27. και ευψεω αποστειλα ο ϐασιλευ σπεκο-

υλατωρα επεταξεν ενεςψηναι την κεφαλην αυ-

του

28. ο δε απελψων απεκεφαλισεν αυτον εν τη

ϕυλακη και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου επι

πινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κο-

ϱασιον εδωκεν αυτην τη µητρι αυτη

29. και ακουσαντε οι µαψηται αυτου ηλψον

και ηραν το πτωµα αυτου και εψηκαν αυτο εν

τω µνηµειω

30. και συναγονται οι αποστολοι προ τον ιη-

σουν και απηγγειλαν αυτω παντα και οσα επο-

ιησαν και οσα εδιδαξαν

31. και ειπεν αυτοι δευτε υµει αυτοι κατ ιδιαν

ει ερηµον τοπον και αναπαυεσψε ολιγον ησαν

γαρ οι ερςοµενοι και οι υπαγοντε πολλοι και

ουδε ϕαγειν ηυκαιρουν

32. και απηλψον ει ερηµον τοπον τω πλοιω

κατ ιδιαν

33. και ειδον αυτου υπαγοντα οι οςλοι και επε-

γνωσαν αυτον πολλοι και πεζη απο πασων των

πολεων συνεδραµον εκει και προηλψον αυτου

και συνηλψον προ αυτον

34. και εξελψων ειδεν ο ιησου πολυν οςλον

και εσπλαγςνισψη επ αυτοι οτι ησαν ω προβατα

µη εςοντα ποιµενα και ηρξατο διδασκειν αυτου

πολλα

35. και ηδη ωρα πολλη γενοµενη προσελψον-

τε αυτω οι µαψηται αυτου λεγουσιν οτι ερηµο

εστιν ο τοπο και ηδη ωρα πολλη

36. απολυσον αυτου ινα απελψοντε ει του κυ-

κλω αγρου και κωµα αγορασωσιν εαυτοι αρτου

τι γαρ ϕαγωσιν ουκ εςουσιν

37. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι δοτε αυτοι υµει

ϕαγειν και λεγουσιν αυτω απελψοντε αγορα-

σωµεν διακοσιων δηναριων αρτου και δωµεν

αυτοι ϕαγειν

38. ο δε λεγει αυτοι ποσου αρτου εςετε υπαγε-

τε και ιδετε και γνοντε λεγουσιν πεντε και δυο

ιςψυα

39. και επεταξεν αυτοι ανακλιναι παντα συµ-

ποσια συµποσια επι τω ςλωρω ςορτω

40. και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον

και ανα πεντηκοντα

41. και λαβων του πεντε αρτου και του δυο

ιςψυα αναβλεχα ει τον ουρανον ευλογησεν και

κατεκλασεν του αρτου και εδιδου τοι µαψηται

αυτου ινα παραψωσιν αυτοι και του δυο ιςψυα

εµερισεν πασιν

42. και εφαγον παντε και εςορτασψησαν

43. και ηραν κλασµατων δωδεκα κοφινου

πληρει και απο των ιςψυων

44. και ησαν οι ϕαγοντε του αρτου ωσει πεν-

τακισςιλιοι ανδρε

45. και ευψεω ηναγκασεν του µαψητα αυτου

εµβηναι ει το πλοιον και προαγειν ει το περαν

προ ϐηψσαιδαν εω αυτο απολυση τον οςλον

46. και αποταξαµενο αυτοι απηλψεν ει το ορο

προσευξασψαι

47. και οχια γενοµενη ην το πλοιον εν µεσω

τη ψαλασση και αυτο µονο επι τη γη

48. και ειδεν αυτου ϐασανιζοµενου εν τω

ελαυνειν ην γαρ ο ανεµο εναντιο αυτοι και περι

τεταρτην ϕυλακην τη νυκτο ερςεται προ αυτου

περιπατων επι τη ψαλασση και ηψελεν παρε-

λψειν αυτου

49. οι δε ιδοντε αυτον περιπατουντα επι τη

ψαλασση εδοξαν ϕαντασµα ειναι και ανεκρα-

ξαν

50. παντε γαρ αυτον ειδον και εταραςψησαν

και ευψεω ελαλησεν µετ αυτων και λεγει αυτοι

ψαρσειτε εγω ειµι µη ϕοβεισψε

51. και ανεβη προ αυτου ει το πλοιον και εκο-

πασεν ο ανεµο και λιαν εκ περισσου εν εαυτοι

εξισταντο και εψαυµαζον

52. ου γαρ συνηκαν επι τοι αρτοι ην γαρ η

καρδια αυτων πεπωρωµενη

53. και διαπερασαντε ηλψον επι την γην γενη-

σαρετ και προσωρµισψησαν

54. και εξελψοντων αυτων εκ του πλοιου ευψ-

εω επιγνοντε αυτον
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55. περιδραµοντε ολην την περιςωρον εκε-

ινην ηρξαντο επι τοι κραββατοι του κακω εςον-

τα περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν

56. και οπου αν εισεπορευετο ει κωµα η πολει

η αγρου εν ται αγοραι ετιψουν του ασψενουντα

και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου

του ιµατιου αυτου αχωνται και οσοι αν ηπτοντο

αυτου εσωζοντο

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-mk7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 και συναγονται προ αυτον οι ϕαρισαιοι

και τινε των γραµµατεων ελψοντε απο ιεροσο-

λυµων

2. και ιδοντε τινα των µαψητων αυτου κοιναι

ςερσιν τουτ εστιν ανιπτοι εσψιοντα αρτου εµε-

µχαντο

3. οι γαρ ϕαρισαιοι και παντε οι ιουδαιοι εαν

µη πυγµη νιχωνται τα ςειρα ουκ εσψιουσιν κρα-

τουντε την παραδοσιν των πρεσβυτερων

4. και απο αγορα εαν µη ϐαπτισωνται ουκ

εσψιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελα-

ϐον κρατειν ϐαπτισµου ποτηριων και ξεστων

και ςαλκιων και κλινων

5. επειτα επερωτωσιν αυτον οι ϕαρισαιοι και

οι γραµµατει διατι οι µαψηται σου ου περιπα-

τουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων

αλλα ανιπτοι ςερσιν εσψιουσιν τον αρτον

6. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι οτι καλω προ-

εφητευσεν ησαια περι υµων των υποκριτων ω

γεγραπται ουτο ο λαο τοι ςειλεσιν µε τιµα η δε

καρδια αυτων πορρω απεςει απ εµου

7. µατην δε σεβονται µε διδασκοντε διδασκα-

λια ενταλµατα ανψρωπων

8. αφεντε γαρ την εντολην του ψεου κρατειτε

την παραδοσιν των ανψρωπων ϐαπτισµου ξε-

στων και ποτηριων και αλλα παροµοια τοιαυτα

πολλα ποιειτε

9. και ελεγεν αυτοι καλω αψετειτε την εν-

τολην του ψεου ινα την παραδοσιν υµων τηρη-

σητε

10. µωση γαρ ειπεν τιµα τον πατερα σου και

την µητερα σου και ο κακολογων πατερα η

µητερα ψανατω τελευτατω

11. υµει δε λεγετε εαν ειπη ανψρωπο τω πατρι

η τη µητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εµου

ωφεληψη

12. και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω

πατρι αυτου η τη µητρι αυτου

13. ακυρουντε τον λογον του ψεου τη παραδο-

σει υµων η παρεδωκατε και παροµοια τοιαυτα

πολλα ποιειτε

14. και προσκαλεσαµενο παντα τον οςλον

ελεγεν αυτοι ακουετε µου παντε και συνιετε

15. ουδεν εστιν εξωψεν του ανψρωπου εισπο-

ϱευοµενον ει αυτον ο δυναται αυτον κοινωσαι

αλλα τα εκπορευοµενα απ αυτου εκεινα εστιν

τα κοινουντα τον ανψρωπον

16. ει τι εςει ωτα ακουειν ακουετω

17. και οτε εισηλψεν ει οικον απο του οςλου

επηρωτων αυτον οι µαψηται αυτου περι τη πα-

ϱαβολη

18. και λεγει αυτοι ουτω και υµει ασυνετοι εσ-

τε ου νοειτε οτι παν το εξωψεν εισπορευοµενον

ει τον ανψρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι

19. οτι ουκ εισπορευεται αυτου ει την καρδιαν

αλλ ει την κοιλιαν και ει τον αφεδρωνα εκπο-

ϱευεται καψαριζον παντα τα ϐρωµατα

20. ελεγεν δε οτι το εκ του ανψρωπου εκπο-

ϱευοµενον εκεινο κοινοι τον ανψρωπον

21. εσωψεν γαρ εκ τη καρδια των ανψρωπων

οι διαλογισµοι οι κακοι εκπορευονται µοιςειαι

πορνειαι ϕονοι

22. κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολο ασελ-

γεια οφψαλµο πονηρο ϐλασφηµια υπερηφανια

αφροσυνη

23. παντα ταυτα τα πονηρα εσωψεν εκπορευ-

εται και κοινοι τον ανψρωπον

24. και εκειψεν αναστα απηλψεν ει τα µεψ-

ορια τυρου και σιδωνο και εισελψων ει την

οικιαν ουδενα ηψελεν γνωναι και ουκ ηδυνηψη

λαψειν

25. ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου η ειςεν το

ψυγατριον αυτη πνευµα ακαψαρτον ελψουσα

προσεπεσεν προ του ποδα αυτου

26. ην δε η γυνη ελληνι συροφοινισσα τω γε-

νει και ηρωτα αυτον ινα το δαιµονιον εκβαλλη

εκ τη ψυγατρο αυτη

27. ο δε ιησου ειπεν αυτη αφε πρωτον ςορτα-

σψηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν λαβειν τον

αρτον των τεκνων και ϐαλειν τοι κυναριοι
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28. η δε απεκριψη και λεγει αυτω ναι κυριε

και γαρ τα κυναρια υποκατω τη τραπεζη εσψιει

απο των χιςιων των παιδιων

29. και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε

εξεληλυψεν το δαιµονιον εκ τη ψυγατρο σου

30. και απελψουσα ει τον οικον αυτη ευρεν

το δαιµονιον εξεληλυψο και την ψυγατερα ϐε-

ϐληµενην επι τη κλινη

31. και παλιν εξελψων εκ των οριων τυρου

και σιδωνο ηλψεν προ την ψαλασσαν τη γαλι-

λαια ανα µεσον των οριων δεκαπολεω

32. και ϕερουσιν αυτω κωφον µογιλαλον και

παρακαλουσιν αυτον ινα επιψη αυτω την ςειρα

33. και απολαβοµενο αυτον απο του οςλου

κατ ιδιαν εβαλεν του δακτυλου αυτου ει τα ωτα

αυτου και πτυσα ηχατο τη γλωσση αυτου

34. και αναβλεχα ει τον ουρανον εστεναξεν

και λεγει αυτω εφφαψα ο εστιν διανοιςψητι

35. και ευψεω διηνοιςψησαν αυτου αι ακοαι

και ελυψη ο δεσµο τη γλωσση αυτου και ελαλει

ορψω

36. και διεστειλατο αυτοι ινα µηδενι ειπωσιν

οσον δε αυτο αυτοι διεστελλετο µαλλον περισ-

σοτερον εκηρυσσον

37. και υπερπερισσω εξεπλησσοντο λεγοντε

καλω παντα πεποιηκεν και του κωφου ποιει

ακουειν και του αλαλου λαλειν

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-mk8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 εν εκειναι ται ηµεραι παµπολλου οςλου

οντο και µη εςοντων τι ϕαγωσιν προσκαλεσα-

µενο ο ιησου του µαψητα αυτου λεγει αυτοι

2. σπλαγςνιζοµαι επι τον οςλον οτι ηδη ηµερα

τρει προσµενουσιν µοι και ουκ εςουσιν τι ϕαγω-

σιν

3. και εαν απολυσω αυτου νηστει ει οικον αυ-

των εκλυψησονται εν τη οδω τινε γαρ αυτων

µακροψεν ηκασιν

4. και απεκριψησαν αυτω οι µαψηται αυτου

ποψεν τουτου δυνησεται τι ωδε ςορτασαι αρτων

επ ερηµια

5. και επηρωτα αυτου ποσου εςετε αρτου οι δε

ειπον επτα

6. και παρηγγειλεν τω οςλω αναπεσειν επι

τη γη και λαβων του επτα αρτου ευςαριστησα

εκλασεν και εδιδου τοι µαψηται αυτου ινα πα-

ϱαψωσιν και παρεψηκαν τω οςλω

7. και ειςον ιςψυδια ολιγα και ευλογησα ειπεν

παραψειναι και αυτα

8. εφαγον δε και εςορτασψησαν και ηραν πε-

ϱισσευµατα κλασµατων επτα σπυριδα

9. ησαν δε οι ϕαγοντε ω τετρακισςιλιοι και

απελυσεν αυτου

10. και ευψεω εµβα ει το πλοιον µετα των

µαψητων αυτου ηλψεν ει τα µερη δαλµανουψα

11. και εξηλψον οι ϕαρισαιοι και ηρξαντο συ-

Ϲητειν αυτω Ϲητουντε παρ αυτου σηµειον απο

του ουρανου πειραζοντε αυτον

12. και αναστεναξα τω πνευµατι αυτου λεγει

τι η γενεα αυτη σηµειον επιζητει αµην λεγω υµιν

ει δοψησεται τη γενεα ταυτη σηµειον

13. και αφει αυτου εµβα παλιν ει το πλοιον

απηλψεν ει το περαν

14. και επελαψοντο λαβειν αρτου και ει µη

ενα αρτον ουκ ειςον µεψ εαυτων εν τω πλοιω

15. και διεστελλετο αυτοι λεγων ορατε ϐλε-

πετε απο τη Ϲυµη των ϕαρισαιων και τη Ϲυµη

ηρωδου

16. και διελογιζοντο προ αλληλου λεγοντε οτι

αρτου ουκ εςοµεν

17. και γνου ο ιησου λεγει αυτοι τι διαλογιζε-

σψε οτι αρτου ουκ εςετε ουπω νοειτε ουδε συ-

νιετε ετι πεπωρωµενην εςετε την καρδιαν υµων

18. οφψαλµου εςοντε ου ϐλεπετε και ωτα

εςοντε ουκ ακουετε και ου µνηµονευετε

19. οτε του πεντε αρτου εκλασα ει του πεν-

τακισςιλιου ποσου κοφινου πληρει κλασµατων

ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα

20. οτε δε του επτα ει του τετρακισςιλιου πο-

σων σπυριδων πληρωµατα κλασµατων ηρατε οι

δε ειπον επτα

21. και ελεγεν αυτοι πω ου συνιετε

22. και ερςεται ει ϐηψσαιδαν και ϕερουσιν

αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυ-

του αχηται

23. και επιλαβοµενο τη ςειρο του τυφλου εξη-

γαγεν αυτον εξω τη κωµη και πτυσα ει τα οµµα-

τα αυτου επιψει τα ςειρα αυτω επηρωτα αυτον

ει τι ϐλεπει
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24. και αναβλεχα ελεγεν ϐλεπω του ανψρω-

που οτι ω δενδρα ορω περιπατουντα

25. ειτα παλιν επεψηκεν τα ςειρα επι του

οφψαλµου αυτου και εποιησεν αυτον αναβλε-

χαι και αποκατεσταψη και ενεβλεχεν τηλαυγω

απαντα

26. και απεστειλεν αυτον ει τον οικον αυτου

λεγων µηδε ει την κωµην εισελψη µηδε ειπη

τινι εν τη κωµη

27. και εξηλψεν ο ιησου και οι µαψηται αυτου

ει τα κωµα καισαρεια τη ϕιλιππου και εν τη οδω

επηρωτα του µαψητα αυτου λεγων αυτοι τινα µε

λεγουσιν οι ανψρωποι ειναι

28. οι δε απεκριψησαν ιωαννην τον ϐαπτιστην

και αλλοι ηλιαν αλλοι δε ενα των προφητων

29. και αυτο λεγει αυτοι υµει δε τινα µε λεγετε

ειναι αποκριψει δε ο πετρο λεγει αυτω συ ει ο

ςριστο

30. και επετιµησεν αυτοι ινα µηδενι λεγωσιν

περι αυτου

31. και ηρξατο διδασκειν αυτου οτι δει τον

υιον του ανψρωπου πολλα παψειν και αποδο-

κιµασψηναι απο των πρεσβυτερων και αρςιε-

ϱεων και γραµµατεων και αποκτανψηναι και

µετα τρει ηµερα αναστηναι

32. και παρρησια τον λογον ελαλει και προ-

σλαβοµενο αυτον ο πετρο ηρξατο επιτιµαν αυτω

33. ο δε επιστραφει και ιδων του µαψητα αυ-

του επετιµησεν τω πετρω λεγων υπαγε οπισω

µου σατανα οτι ου ϕρονει τα του ψεου αλλα τα

των ανψρωπων

34. και προσκαλεσαµενο τον οςλον συν τοι

µαψηται αυτου ειπεν αυτοι οστι ψελει οπισω

µου ελψειν απαρνησασψω εαυτον και αρατω

τον σταυρον αυτου και ακολουψειτω µοι

35. ο γαρ αν ψελη την χυςην αυτου σωσαι

απολεσει αυτην ο δ αν απολεση την χυςην αυ-

του ενεκεν εµου και του ευαγγελιου ουτο σωσει

αυτην

36. τι γαρ ωφελησει ανψρωπον εαν κερδηση

τον κοσµον ολον και Ϲηµιωψη την χυςην αυτου

37. η τι δωσει ανψρωπο ανταλλαγµα τη χυςη

αυτου

38. ο γαρ αν επαισςυνψη µε και του εµου λο-

γου εν τη γενεα ταυτη τη µοιςαλιδι και αµαρ-

τωλω και ο υιο του ανψρωπου επαισςυνψησεται

αυτον οταν ελψη εν τη δοξη του πατρο αυτου

µετα των αγγελων των αγιων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-mk9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 και ελεγεν αυτοι αµην λεγω υµιν οτι εισιν

τινε των ωδε εστηκοτων οιτινε ου µη γευσωνται

ψανατου εω αν ιδωσιν την ϐασιλειαν του ψεου

εληλυψυιαν εν δυναµει

2. και µεψ ηµερα εξ παραλαµβανει ο ιησου

τον πετρον και τον ιακωβον και τον ιωαννην

και αναφερει αυτου ει ορο υχηλον κατ ιδιαν

µονου και µετεµορφωψη εµπροσψεν αυτων

3. και τα ιµατια αυτου εγενετο στιλβοντα λευ-

κα λιαν ω ςιων οια γναφευ επι τη γη ου δυναται

λευκαναι

4. και ωφψη αυτοι ηλια συν µωσει και ησαν

συλλαλουντε τω ιησου

5. και αποκριψει ο πετρο λεγει τω ιησου ϱαββι

καλον εστιν ηµα ωδε ειναι και ποιησωµεν σκη-

να τρει σοι µιαν και µωσει µιαν και ηλια µιαν

6. ου γαρ ηδει τι λαληση ησαν γαρ εκφοβοι

7. και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοι και

ηλψεν ϕωνη εκ τη νεφελη λεγουσα ουτο εστιν

ο υιο µου ο αγαπητο αυτου ακουετε

8. και εξαπινα περιβλεχαµενοι ουκετι ουδενα

ειδον αλλα τον ιησουν µονον µεψ εαυτων

9. καταβαινοντων δε αυτων απο του ορου διε-

στειλατο αυτοι ινα µηδενι διηγησωνται α ειδον

ει µη οταν ο υιο του ανψρωπου εκ νεκρων ανα-

στη

10. και τον λογον εκρατησαν προ εαυτου συ-

Ϲητουντε τι εστιν το εκ νεκρων αναστηναι

11. και επηρωτων αυτον λεγοντε οτι λεγουσιν

οι γραµµατει οτι ηλιαν δει ελψειν πρωτον

12. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι ηλια µεν

ελψων πρωτον αποκαψιστα παντα και πω γε-

γραπται επι τον υιον του ανψρωπου ινα πολλα

παψη και εξουδενωψη

13. αλλα λεγω υµιν οτι και ηλια εληλυψεν

και εποιησαν αυτω οσα ηψελησαν καψω γε-

γραπται επ αυτον

14. και ελψων προ του µαψητα ειδεν οςλον

πολυν περι αυτου και γραµµατει συζητουντα

αυτοι
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15. και ευψεω πα ο οςλο ιδων αυτον εξεψαµ-

ϐηψη και προστρεςοντε ησπαζοντο αυτον

16. και επηρωτησεν του γραµµατει τι συζητειτε

προ αυτου

17. και αποκριψει ει εκ του οςλου ειπεν δι-

δασκαλε ηνεγκα τον υιον µου προ σε εςοντα

πνευµα αλαλον

18. και οπου αν αυτον καταλαβη ϱησσει αυ-

τον και αφριζει και τριζει του οδοντα αυτου και

ξηραινεται και ειπον τοι µαψηται σου ινα αυτο

εκβαλωσιν και ουκ ισςυσαν

19. ο δε αποκριψει αυτω λεγει ω γενεα απιστο

εω ποτε προ υµα εσοµαι εω ποτε ανεξοµαι υµων

ϕερετε αυτον προ µε

20. και ηνεγκαν αυτον προ αυτον και ιδων

αυτον ευψεω το πνευµα εσπαραξεν αυτον και

πεσων επι τη γη εκυλιετο αφριζων

21. και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσο

ςρονο εστιν ω τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν

παιδιοψεν

22. και πολλακι αυτον και ει πυρ εβαλεν και

ει υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι

ϐοηψησον ηµιν σπλαγςνισψει εφ ηµα

23. ο δε ιησου ειπεν αυτω το ει δυνασαι πι-

στευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι

24. και ευψεω κραξα ο πατηρ του παιδιου µε-

τα δακρυων ελεγεν πιστευω κυριε ϐοηψει µου

τη απιστια

25. ιδων δε ο ιησου οτι επισυντρεςει οςλο επε-

τιµησεν τω πνευµατι τω ακαψαρτω λεγων αυτω

το πνευµα το αλαλον και κωφον εγω σοι επι-

τασσω εξελψε εξ αυτου και µηκετι εισελψη ει

αυτον

26. και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυτον

εξηλψεν και εγενετο ωσει νεκρο ωστε πολλου

λεγειν οτι απεψανεν

27. ο δε ιησου κρατησα αυτον τη ςειρο ηγειρεν

αυτον και ανεστη

28. και εισελψοντα αυτον ει οικον οι µαψηται

αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν οτι ηµει ουκ

ηδυνηψηµεν εκβαλειν αυτο

29. και ειπεν αυτοι τουτο το γενο εν ουδενι

δυναται εξελψειν ει µη εν προσευςη και νηστεια

30. και εκειψεν εξελψοντε παρεπορευοντο

δια τη γαλιλαια και ουκ ηψελεν ινα τι γνω

31. εδιδασκεν γαρ του µαψητα αυτου και ελε-

γεν αυτοι οτι ο υιο του ανψρωπου παραδιδοται

ει ςειρα ανψρωπων και αποκτενουσιν αυτον και

αποκτανψει τη τριτη ηµερα αναστησεται

32. οι δε ηγνοουν το ϱηµα και εφοβουντο αυ-

τον επερωτησαι

33. και ηλψεν ει καπερναουµ και εν τη οικια

γενοµενο επηρωτα αυτου τι εν τη οδω προ εαυ-

του διελογιζεσψε

34. οι δε εσιωπων προ αλληλου γαρ διελε-

ςψησαν εν τη οδω τι µειζων

35. και καψισα εφωνησεν του δωδεκα και λε-

γει αυτοι ει τι ψελει πρωτο ειναι εσται παντων

εσςατο και παντων διακονο

36. και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν µεσω

αυτων και εναγκαλισαµενο αυτο ειπεν αυτοι

37. ο εαν εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι

τω ονοµατι µου εµε δεςεται και ο εαν εµε δε-

ξηται ουκ εµε δεςεται αλλα τον αποστειλαντα

µε

38. απεκριψη δε αυτω ο ιωαννη λεγων διδα-

σκαλε ειδοµεν τινα τω ονοµατι σου εκβαλλοντα

δαιµονια ο ουκ ακολουψει ηµιν και εκωλυσα-

µεν αυτον οτι ουκ ακολουψει ηµιν

39. ο δε ιησου ειπεν µη κωλυετε αυτον ουδει

γαρ εστιν ο ποιησει δυναµιν επι τω ονοµατι µου

και δυνησεται ταςυ κακολογησαι µε

40. ο γαρ ουκ εστιν καψ υµων υπερ υµων εστιν

41. ο γαρ αν ποτιση υµα ποτηριον υδατο εν τω

ονοµατι µου οτι ςριστου εστε αµην λεγω υµιν ου

µη απολεση τον µισψον αυτου

42. και ο αν σκανδαλιση ενα των µικρων των

πιστευοντων ει εµε καλον εστιν αυτω µαλλον

ει περικειται λιψο µυλικο περι τον τραςηλον

αυτου και ϐεβληται ει την ψαλασσαν

43. και εαν σκανδαλιζη σε η ςειρ σου αποκο-

χον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον ει την Ϲωην

εισελψειν η τα δυο ςειρα εςοντα απελψειν ει

την γεενναν ει το πυρ το ασβεστον

44. οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το

πυρ ου σβεννυται

45. και εαν ο που σου σκανδαλιζη σε απο-

κοχον αυτον καλον εστιν σοι εισελψειν ει την

Ϲωην ςωλον η του δυο ποδα εςοντα ϐληψηναι

ει την γεενναν ει το πυρ το ασβεστον
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46. οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το

πυρ ου σβεννυται

47. και εαν ο οφψαλµο σου σκανδαλιζη σε

εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν µονοφψαλµον

εισελψειν ει την ϐασιλειαν του ψεου η δυο οφψ-

αλµου εςοντα ϐληψηναι ει την γεενναν του πυ-

ϱο

48. οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το

πυρ ου σβεννυται

49. πα γαρ πυρι αλισψησεται και πασα ψυσια

αλι αλισψησεται

50. καλον το αλα εαν δε το αλα αναλον γενη-

ται εν τινι αυτο αρτυσετε εςετε εν εαυτοι αλα και

ειρηνευετε εν αλληλοι

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-mk10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 κακειψεν αναστα ερςεται ει τα ορια τη

ιουδαια δια του περαν του ιορδανου και συµπο-

ϱευονται παλιν οςλοι προ αυτον και ω ειωψει

παλιν εδιδασκεν αυτου

2. και προσελψοντε οι ϕαρισαιοι επηρωτησαν

αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πε-

ιραζοντε αυτον

3. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι τι υµιν ενετειλα-

το µωση

4. οι δε ειπον µωση επετρεχεν ϐιβλιον απο-

στασιου γραχαι και απολυσαι

5. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι προ

την σκληροκαρδιαν υµων εγραχεν υµιν την εν-

τολην ταυτην

6. απο δε αρςη κτισεω αρσεν και ψηλυ εποιη-

σεν αυτου ο ψεο

7. ενεκεν τουτου καταλειχει ανψρωπο τον πα-

τερα αυτου και την µητερα και προσκολληψη-

σεται προ την γυναικα αυτου

8. και εσονται οι δυο ει σαρκα µιαν ωστε ουκετι

εισιν δυο αλλα µια σαρξ

9. ο ουν ο ψεο συνεζευξεν ανψρωπο µη ςωρι-

Ϲετω

10. και εν τη οικια παλιν οι µαψηται αυτου

περι του αυτου επηρωτησαν αυτον

11. και λεγει αυτοι ο εαν απολυση την γυνα-

ικα αυτου και γαµηση αλλην µοιςαται επ αυτην

12. και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτη και

γαµηψη αλλω µοιςαται

13. και προσεφερον αυτω παιδια ινα αχηται

αυτων οι δε µαψηται επετιµων τοι προσφερο-

υσιν

14. ιδων δε ο ιησου ηγανακτησεν και ειπεν

αυτοι αφετε τα παιδια ερςεσψαι προ µε και µη

κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η ϐασι-

λεια του ψεου

15. αµην λεγω υµιν ο εαν µη δεξηται την ϐα-

σιλειαν του ψεου ω παιδιον ου µη εισελψη ει

αυτην

16. και εναγκαλισαµενο αυτα τιψει τα ςειρα

επ αυτα ηυλογει αυτα

17. και εκπορευοµενου αυτου ει οδον προσ-

δραµων ει και γονυπετησα αυτον επηρωτα αυ-

τον διδασκαλε αγαψε τι ποιησω ινα Ϲωην αιω-

νιον κληρονοµησω

18. ο δε ιησου ειπεν αυτω τι µε λεγει αγαψον

ουδει αγαψο ει µη ει ο ψεο

19. τα εντολα οιδα µη µοιςευση µη ϕονευση

µη κλεχη µη χευδοµαρτυρηση µη αποστερηση

τιµα τον πατερα σου και την µητερα

20. ο δε αποκριψει ειπεν αυτω διδασκαλε ταυ-

τα παντα εφυλαξαµην εκ νεοτητο µου

21. ο δε ιησου εµβλεχα αυτω ηγαπησεν αυτον

και ειπεν αυτω εν σοι υστερει υπαγε οσα εςει

πωλησον και δο τοι πτωςοι και εξει ψησαυρον

εν ουρανω και δευρο ακολουψει µοι αρα τον

σταυρον

22. ο δε στυγνασα επι τω λογω απηλψεν λυ-

πουµενο ην γαρ εςων κτηµατα πολλα

23. και περιβλεχαµενο ο ιησου λεγει τοι

µαψηται αυτου πω δυσκολω οι τα ςρηµατα

εςοντε ει την ϐασιλειαν του ψεου εισελευσονται

24. οι δε µαψηται εψαµβουντο επι τοι λογοι

αυτου ο δε ιησου παλιν αποκριψει λεγει αυτοι

τεκνα πω δυσκολον εστιν του πεποιψοτα επι τοι

ςρηµασιν ει την ϐασιλειαν του ψεου εισελψειν

25. ευκοπωτερον εστιν καµηλον δια τη τρυ-

µαλια τη ϱαφιδο εισελψειν η πλουσιον ει την

ϐασιλειαν του ψεου εισελψειν

26. οι δε περισσω εξεπλησσοντο λεγοντε προ

εαυτου και τι δυναται σωψηναι

27. εµβλεχα δε αυτοι ο ιησου λεγει παρα

ανψρωποι αδυνατον αλλ ου παρα τω ψεω παν-

τα γαρ δυνατα εστιν παρα τω ψεω
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28. και ηρξατο ο πετρο λεγειν αυτω ιδου ηµει

αφηκαµεν παντα και ηκολουψησαµεν σοι

29. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν αµην λεγω

υµιν ουδει εστιν ο αφηκεν οικιαν η αδελφου η

αδελφα η πατερα η µητερα η γυναικα η τεκνα

η αγρου ενεκεν εµου και του ευαγγελιου

30. εαν µη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν

τω καιρω τουτω οικια και αδελφου και αδελφα

και µητερα και τεκνα και αγρου µετα διωγµων

και εν τω αιωνι τω ερςοµενω Ϲωην αιωνιον

31. πολλοι δε εσονται πρωτοι εσςατοι και οι

εσςατοι πρωτοι

32. ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντε ει ιεροσο-

λυµα και ην προαγων αυτου ο ιησου και εψαµ-

ϐουντο και ακολουψουντε εφοβουντο και πα-

ϱαλαβων παλιν του δωδεκα ηρξατο αυτοι λε-

γειν τα µελλοντα αυτω συµβαινειν

33. οτι ιδου αναβαινοµεν ει ιεροσολυµα και

ο υιο του ανψρωπου παραδοψησεται τοι αρςιε-

ϱευσιν και τοι γραµµατευσιν και κατακρινουσιν

αυτον ψανατω και παραδωσουσιν αυτον τοι εψ-

νεσιν

34. και εµπαιξουσιν αυτω και µαστιγωσουσιν

αυτον και εµπτυσουσιν αυτω και αποκτενουσιν

αυτον και τη τριτη ηµερα αναστησεται

35. και προσπορευονται αυτω ιακωβο και

ιωαννη οι υιοι Ϲεβεδαιου λεγοντε διδασκαλε

ψελοµεν ινα ο εαν αιτησωµεν ποιηση ηµιν

36. ο δε ειπεν αυτοι τι ψελετε ποιησαι µε υµιν

37. οι δε ειπον αυτω δο ηµιν ινα ει εκ δεξιων

σου και ει εξ ευωνυµων σου καψισωµεν εν τη

δοξη σου

38. ο δε ιησου ειπεν αυτοι ουκ οιδατε τι αιτε-

ισψε δυνασψε πιειν το ποτηριον ο εγω πινω και

το ϐαπτισµα ο εγω ϐαπτιζοµαι ϐαπτισψηναι

39. οι δε ειπον αυτω δυναµεψα ο δε ιησου

ειπεν αυτοι το µεν ποτηριον ο εγω πινω πιεσψε

και το ϐαπτισµα ο εγω ϐαπτιζοµαι ϐαπτισψησε-

σψε

40. το δε καψισαι εκ δεξιων µου και εξ ευω-

νυµων µου ουκ εστιν εµον δουναι αλλ οι ητο-

ιµασται

41. και ακουσαντε οι δεκα ηρξαντο αγανακ-

τειν περι ιακωβου και ιωαννου

42. ο δε ιησου προσκαλεσαµενο αυτου λεγει

αυτοι οιδατε οτι οι δοκουντε αρςειν των εψνων

κατακυριευουσιν αυτων και οι µεγαλοι αυτων

κατεξουσιαζουσιν αυτων

43. ους ουτω δε εσται εν υµιν αλλ ο εαν ψελη

γενεσψαι µεγα εν υµιν εσται διακονο υµων

44. και ο αν ψελη υµων γενεσψαι πρωτο εσται

παντων δουλο

45. και γαρ ο υιο του ανψρωπου ουκ ηλψεν

διακονηψηναι αλλα διακονησαι και δουναι την

χυςην αυτου λυτρον αντι πολλων

46. και ερςονται ει ιεριςω και εκπορευοµενου

αυτου απο ιεριςω και των µαψητων αυτου και

οςλου ικανου υιο τιµαιου ϐαρτιµαιο ο τυφλο

εκαψητο παρα την οδον προσαιτων

47. και ακουσα οτι ιησου ο ναζωραιο εστιν

ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιο δαβιδ ιησου

ελεησον µε

48. και επετιµων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο

δε πολλω µαλλον εκραζεν υιε δαβιδ ελεησον

µε

49. και στα ο ιησου ειπεν αυτον ϕωνηψηναι

και ϕωνουσιν τον τυφλον λεγοντε αυτω ψαρσει

εγειραι ϕωνει σε

50. ο δε αποβαλων το ιµατιον αυτου αναστα

ηλψεν προ τον ιησουν

51. και αποκριψει λεγει αυτω ο ιησου τι ψελει

ποιησω σοι ο δε τυφλο ειπεν αυτω ϱαββονι ινα

αναβλεχω

52. ο δε ιησου ειπεν αυτω υπαγε η πιστι σου

σεσωκεν σε και ευψεω ανεβλεχεν και ηκολο-

υψει τω ιησου εν τη οδω

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-mk11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 και οτε εγγιζουσιν ει ιερουσαληµ ει ϐηψ-

ϕαγη και ϐηψανιαν προ το ορο των ελαιων απο-

στελλει δυο των µαψητων αυτου

2. και λεγει αυτοι υπαγετε ει την κωµην την

κατεναντι υµων και ευψεω εισπορευοµενοι ει

αυτην ευρησετε πωλον δεδεµενον εφ ον ουδει

ανψρωπων κεκαψικεν λυσαντε αυτον αγαγετε

3. και εαν τι υµιν ειπη τι ποιειτε τουτο ειπατε

οτι ο κυριο αυτου ςρειαν εςει και ευψεω αυτον

αποστελει ωδε

Biblia Grecka L R 991



Rozdział 12 L R Ewangelia Marka

4. απηλψον δε και ευρον τον πωλον δεδεµε-

νον προ την ψυραν εξω επι του αµφοδου και

λυουσιν αυτον

5. και τινε των εκει εστηκοτων ελεγον αυτοι τι

ποιειτε λυοντε τον πωλον

6. οι δε ειπον αυτοι καψω ενετειλατο ο ιησου

και αφηκαν αυτου

7. και ηγαγον τον πωλον προ τον ιησουν και

επεβαλον αυτω τα ιµατια αυτων και εκαψισεν

επ αυτω

8. πολλοι δε τα ιµατια αυτων εστρωσαν ει την

οδον αλλοι δε στοιβαδα εκοπτον εκ των δεν-

δρων και εστρωννυον ει την οδον

9. και οι προαγοντε και οι ακολουψουντε

εκραζον λεγοντε ωσαννα ευλογηµενο ο ερςο-

µενο εν ονοµατι κυριου

10. ευλογηµενη η ερςοµενη ϐασιλεια εν ονο-

µατι κυριου του πατρο ηµων δαβιδ ωσαννα εν

τοι υχιστοι

11. και εισηλψεν ει ιεροσολυµα ο ιησου και

ει το ιερον και περιβλεχαµενο παντα οχια ηδη

ουση τη ωρα εξηλψεν ει ϐηψανιαν µετα των

δωδεκα

12. και τη επαυριον εξελψοντων αυτων απο

ϐηψανια επεινασεν

13. και ιδων συκην µακροψεν εςουσαν ϕυλλα

ηλψεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη και ελψων επ

αυτην ουδεν ευρεν ει µη ϕυλλα ου γαρ ην καιρο

συκων

14. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτη µηκετι

εκ σου ει τον αιωνα µηδει καρπον ϕαγοι και

ηκουον οι µαψηται αυτου

15. και ερςονται ει ιεροσολυµα και εισελψων

ο ιησου ει το ιερον ηρξατο εκβαλλειν του πωλο-

υντα και αγοραζοντα εν τω ιερω και τα τραπεζα

των κολλυβιστων και τα καψεδρα των πωλο-

υντων τα περιστερα κατεστρεχεν

16. και ουκ ηφιεν ινα τι διενεγκη σκευο δια

του ιερου

17. και εδιδασκεν λεγων αυτοι ου γεγραπται

οτι ο οικο µου οικο προσευςη κληψησεται πασιν

τοι εψνεσιν υµει δε εποιησατε αυτον σπηλαιον

ληστων

18. και ηκουσαν οι γραµµατει και οι αρςιερει

και εζητουν πω αυτον απολεσουσιν εφοβουντο

γαρ αυτον οτι πα ο οςλο εξεπλησσετο επι τη

διδαςη αυτου

19. και οτε οχε εγενετο εξεπορευετο εξω τη

πολεω

20. και πρωι παραπορευοµενοι ειδον την συ-

κην εξηραµµενην εκ ϱιζων

21. και αναµνησψει ο πετρο λεγει αυτω ϱαββι

ιδε η συκη ην κατηρασω εξηρανται

22. και αποκριψει ιησου λεγει αυτοι εςετε πι-

στιν ψεου

23. αµην γαρ λεγω υµιν οτι ο αν ειπη τω ορει

τουτω αρψητι και ϐληψητι ει την ψαλασσαν και

µη διακριψη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση

οτι α λεγει γινεται εσται αυτω ο εαν ειπη

24. δια τουτο λεγω υµιν παντα οσα αν προσευ-

ςοµενοι αιτεισψε πιστευετε οτι λαµβανετε και

εσται υµιν

25. και οταν στηκητε προσευςοµενοι αφιετε ει

τι εςετε κατα τινο ινα και ο πατηρ υµων ο εν τοι

ουρανοι αφη υµιν τα παραπτωµατα υµων

26. ει δε υµει ουκ αφιετε ουδε ο πατηρ υµων

ο εν τοι ουρανοι αφησει τα παραπτωµατα υµων

27. και ερςονται παλιν ει ιεροσολυµα και εν

τω ιερω περιπατουντο αυτου ερςονται προ αυ-

τον οι αρςιερει και οι γραµµατει και οι πρεσβυ-

τεροι

28. και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα

ποιει και τι σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα

ταυτα ποιη

29. ο δε ιησου αποκριψει ειπεν αυτοι επερω-

τησω υµα καγω ενα λογον και αποκριψητε µοι

και ερω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

30. το ϐαπτισµα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ

ανψρωπων αποκριψητε µοι

31. και ελογιζοντο προ εαυτου λεγοντε εαν

ειπωµεν εξ ουρανου ερει διατι ουν ουκ επιστευ-

σατε αυτω

32. αλλ εαν ειπωµεν εξ ανψρωπων εφοβουν-

το τον λαον απαντε γαρ ειςον τον ιωαννην οτι

οντω προφητη ην

33. και αποκριψεντε λεγουσιν τω ιησου ουκ

οιδαµεν και ο ιησου αποκριψει λεγει αυτοι ουδε

εγω λεγω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
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Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-mk12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 και ηρξατο αυτοι εν παραβολαι λεγειν

αµπελωνα εφυτευσεν ανψρωπο και περιεψη-

κεν ϕραγµον και ωρυξεν υποληνιον και ωκο-

δοµησεν πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοι και

απεδηµησεν

2. και απεστειλεν προ του γεωργου τω καιρω

δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη απο του

καρπου του αµπελωνο

3. οι δε λαβοντε αυτον εδειραν και απεστε-

ιλαν κενον

4. και παλιν απεστειλεν προ αυτου αλλον δο-

υλον κακεινον λιψοβολησαντε εκεφαλαιωσαν

και απεστειλαν ητιµωµενον

5. και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον

απεκτειναν και πολλου αλλου του µεν δεροντε

του δε αποκτεινοντε

6. ετι ουν ενα υιον εςων αγαπητον αυτου απε-

στειλεν και αυτον προ αυτου εσςατον λεγων οτι

εντραπησονται τον υιον µου

7. εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προ εαυτου οτι

ουτο εστιν ο κληρονοµο δευτε αποκτεινωµεν

αυτον και ηµων εσται η κληρονοµια

8. και λαβοντε αυτον απεκτειναν και εξεβα-

λον εξω του αµπελωνο

9. τι ουν ποιησει ο κυριο του αµπελωνο ελευ-

σεται και απολεσει του γεωργου και δωσει τον

αµπελωνα αλλοι

10. ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιψον

ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντε ουτο εγεν-

ηψη ει κεφαλην γωνια

11. παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν ψαυ-

µαστη εν οφψαλµοι ηµων

12. και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηψη-

σαν τον οςλον εγνωσαν γαρ οτι προ αυτου την

παραβολην ειπεν και αφεντε αυτον απηλψον

13. και αποστελλουσιν προ αυτον τινα των

ϕαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον

αγρευσωσιν λογω

14. οι δε ελψοντε λεγουσιν αυτω διδασκαλε

οιδαµεν οτι αληψη ει και ου µελει σοι περι ουδε-

νο ου γαρ ϐλεπει ει προσωπον ανψρωπων αλλ

επ αληψεια την οδον του ψεου διδασκει εξεστιν

κηνσον καισαρι δουναι η ου

15. δωµεν η µη δωµεν ο δε ειδω αυτων την

υποκρισιν ειπεν αυτοι τι µε πειραζετε ϕερετε µοι

δηναριον ινα ιδω

16. οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοι τινο η εικων

αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον αυτω καισαρο

17. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι αποδοτε

τα καισαρο καισαρι και τα του ψεου τω ψεω και

εψαυµασαν επ αυτω

18. και ερςονται σαδδουκαιοι προ αυτον οιτινε

λεγουσιν αναστασιν µη ειναι και επηρωτησαν

αυτον λεγοντε

19. διδασκαλε µωση εγραχεν ηµιν οτι εαν

τινο αδελφο αποψανη και καταλιπη γυναικα

και τεκνα µη αφη ινα λαβη ο αδελφο αυτου

την γυναικα αυτου και εξαναστηση σπερµα τω

αδελφω αυτου

20. επτα αδελφοι ησαν και ο πρωτο ελαβεν

γυναικα και αποψνησκων ουκ αφηκεν σπερµα

21. και ο δευτερο ελαβεν αυτην και απεψ-

ανεν και ουδε αυτο αφηκεν σπερµα και ο τριτο

ωσαυτω

22. και ελαβον αυτην οι επτα και ουκ αφηκαν

σπερµα εσςατη παντων απεψανεν και η γυνη

23. εν τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν τι-

νο αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσςον αυτην

γυναικα

24. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι ου δια

τουτο πλανασψε µη ειδοτε τα γραφα µηδε την

δυναµιν του ψεου

25. οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γα-

µουσιν ουτε γαµισκονται αλλ εισιν ω αγγελοι οι

εν τοι ουρανοι

26. περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανε-

γνωτε εν τη ϐιβλω µωσεω επι τη ϐατου ω ειπεν

αυτω ο ψεο λεγων εγω ο ψεο αβρααµ και ο ψεο

ισαακ και ο ψεο ιακωβ

27. ουκ εστιν ο ψεο νεκρων αλλα ψεο Ϲωντων

υµει ουν πολυ πλανασψε

28. και προσελψων ει των γραµµατεων ακο-

υσα αυτων συζητουντων ειδω οτι καλω αυτοι

απεκριψη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν πρωτη

πασων εντολη

29. ο δε ιησου απεκριψη αυτω οτι πρωτη πα-

σων των εντολων ακουε ισραηλ κυριο ο ψεο

ηµων κυριο ει εστιν
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30. και αγαπησει κυριον τον ψεον σου εξ ολη

τη καρδια σου και εξ ολη τη χυςη σου και εξ

ολη τη διανοια σου και εξ ολη τη ισςυο σου

αυτη πρωτη εντολη

31. και δευτερα οµοια αυτη αγαπησει τον πλη-

σιον σου ω σεαυτον µειζων τουτων αλλη εντολη

ουκ εστιν

32. και ειπεν αυτω ο γραµµατευ καλω διδα-

σκαλε επ αληψεια ειπα οτι ει εστιν ψεο και ουκ

εστιν αλλο πλην αυτου

33. και το αγαπαν αυτον εξ ολη τη καρδια και

εξ ολη τη συνεσεω και εξ ολη τη χυςη και εξ ολη

τη ισςυο και το αγαπαν τον πλησιον ω εαυτον

πλειον εστιν παντων των ολοκαυτωµατων και

των ψυσιων

34. και ο ιησου ιδων αυτον οτι νουνεςω απε-

κριψη ειπεν αυτω ου µακραν ει απο τη ϐασιλεια

του ψεου και ουδει ουκετι ετολµα αυτον επερω-

τησαι

35. και αποκριψει ο ιησου ελεγεν διδασκων εν

τω ιερω πω λεγουσιν οι γραµµατει οτι ο ςριστο

υιο εστιν δαβιδ

36. αυτο γαρ δαβιδ ειπεν εν τω πνευµατι τω

αγιω ειπεν ο κυριο τω κυριω µου καψου εκ δε-

ξιων µου εω αν ψω του εςψρου σου υποποδιον

των ποδων σου

37. αυτο ουν δαβιδ λεγει αυτον κυριον και

ποψεν υιο αυτου εστιν και ο πολυ οςλο ηκουεν

αυτου ηδεω

38. και ελεγεν αυτοι εν τη διδαςη αυτου ϐλε-

πετε απο των γραµµατεων των ψελοντων εν στο-

λαι περιπατειν και ασπασµου εν ται αγοραι

39. και πρωτοκαψεδρια εν ται συναγωγαι και

πρωτοκλισια εν τοι δειπνοι

40. οι κατεσψιοντε τα οικια των ςηρων και

προφασει µακρα προσευςοµενοι ουτοι ληχον-

ται περισσοτερον κριµα

41. και καψισα ο ιησου κατεναντι του γαζο-

ϕυλακιου εψεωρει πω ο οςλο ϐαλλει ςαλκον

ει το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλ-

λον πολλα

42. και ελψουσα µια ςηρα πτωςη εβαλεν λεπ-

τα δυο ο εστιν κοδραντη

43. και προσκαλεσαµενο του µαψητα αυτου

λεγει αυτοι αµην λεγω υµιν οτι η ςηρα αυτη η

πτωςη πλειον παντων ϐεβληκεν των ϐαλοντων

ει το γαζοφυλακιον

44. παντε γαρ εκ του περισσευοντο αυτοι εβα-

λον αυτη δε εκ τη υστερησεω αυτη παντα οσα

ειςεν εβαλεν ολον τον ϐιον αυτη

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-mk13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 και εκπορευοµενου αυτου εκ του ιερου

λεγει αυτω ει των µαψητων αυτου διδασκαλε

ιδε ποταποι λιψοι και ποταπαι οικοδοµαι

2. και ο ιησου αποκριψει ειπεν αυτω ϐλεπει

ταυτα τα µεγαλα οικοδοµα ου µη αφεψη λιψο

επι λιψω ο ου µη καταλυψη

3. και καψηµενου αυτου ει το ορο των ελαιων

κατεναντι του ιερου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν

πετρο και ιακωβο και ιωαννη και ανδρεα

4. ειπε ηµιν ποτε ταυτα εσται και τι το σηµειον

οταν µελλη παντα ταυτα συντελεισψαι

5. ο δε ιησου αποκριψει αυτοι ηρξατο λεγειν

ϐλεπετε µη τι υµα πλανηση

6. πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου

λεγοντε οτι εγω ειµι και πολλου πλανησουσιν

7. οταν δε ακουσητε πολεµου και ακοα πο-

λεµων µη ψροεισψε δει γαρ γενεσψαι αλλ

ουπω το τελο

8. εγερψησεται γαρ εψνο επι εψνο και ϐασι-

λεια επι ϐασιλειαν και εσονται σεισµοι κατα το-

που και εσονται λιµοι και ταραςαι αρςαι ωδινων

ταυτα

9. ϐλεπετε δε υµει εαυτου παραδωσουσιν γαρ

υµα ει συνεδρια και ει συναγωγα δαρησεσψε

και επι ηγεµονων και ϐασιλεων σταψησεσψε

ενεκεν εµου ει µαρτυριον αυτοι

10. και ει παντα τα εψνη δει πρωτον κηρυ-

ςψηναι το ευαγγελιον

11. οταν δε αγαγωσιν υµα παραδιδοντε µη

προµεριµνατε τι λαλησητε µηδε µελετατε αλλ

ο εαν δοψη υµιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε

ου γαρ εστε υµει οι λαλουντε αλλα το πνευµα

το αγιον

12. παραδωσει δε αδελφο αδελφον ει ψανα-

τον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκ-

να επι γονει και ψανατωσουσιν αυτου
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13. και εσεσψε µισουµενοι υπο παντων δια το

ονοµα µου ο δε υποµεινα ει τελο ουτο σωψησε-

ται

14. οταν δε ιδητε το ϐδελυγµα τη ερηµωσεω το

ϱηψεν υπο δανιηλ του προφητου εστο οπου ου

δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια

ϕευγετωσαν ει τα ορη

15. ο δε επι του δωµατο µη καταβατω ει την

οικιαν µηδε εισελψετω αραι τι εκ τη οικια αυτου

16. και ο ει τον αγρον ων µη επιστρεχατω ει

τα οπισω αραι το ιµατιον αυτου

17. ουαι δε ται εν γαστρι εςουσαι και ται ψη-

λαζουσαι εν εκειναι ται ηµεραι

18. προσευςεσψε δε ινα µη γενηται η ϕυγη

υµων ςειµωνο

19. εσονται γαρ αι ηµεραι εκειναι ψλιχι οια

ου γεγονεν τοιαυτη απ αρςη κτισεω η εκτισεν ο

ψεο εω του νυν και ου µη γενηται

20. και ει µη κυριο εκολοβωσεν τα ηµερα ουκ

αν εσωψη πασα σαρξ αλλα δια του εκλεκτου

ου εξελεξατο εκολοβωσεν τα ηµερα

21. και τοτε εαν τι υµιν ειπη ιδου ωδε ο ςριστο

η ιδου εκει µη πιστευσητε

22. εγερψησονται γαρ χευδοςριστοι και χευ-

δοπροφηται και δωσουσιν σηµεια και τερατα

προ το αποπλαναν ει δυνατον και του εκλεκτου

23. υµει δε ϐλεπετε ιδου προειρηκα υµιν παν-

τα

24. αλλ εν εκειναι ται ηµεραι µετα την ψλιχιν

εκεινην ο ηλιο σκοτισψησεται και η σεληνη ου

δωσει το ϕεγγο αυτη

25. και οι αστερε του ουρανου εσονται εκπιπ-

τοντε και αι δυναµει αι εν τοι ουρανοι σαλευψη-

σονται

26. και τοτε οχονται τον υιον του ανψρωπου

ερςοµενον εν νεφελαι µετα δυναµεω πολλη και

δοξη

27. και τοτε αποστελει του αγγελου αυτου

και επισυναξει του εκλεκτου αυτου εκ των τεσ-

σαρων ανεµων απ ακρου γη εω ακρου ουρανου

28. απο δε τη συκη µαψετε την παραβολην

οταν αυτη ηδη ο κλαδο απαλο γενηται και εκ-

ϕυη τα ϕυλλα γινωσκετε οτι εγγυ το ψερο εστιν

29. ουτω και υµει οταν ταυτα ιδητε γινοµενα

γινωσκετε οτι εγγυ εστιν επι ψυραι

30. αµην λεγω υµιν οτι ου µη παρελψη η γε-

νεα αυτη µεςρι ου παντα ταυτα γενηται

31. ο ουρανο και η γη παρελευσονται οι δε

λογοι µου ου µη παρελψωσιν

32. περι δε τη ηµερα εκεινη και τη ωρα ουδει

οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιο

ει µη ο πατηρ

33. ϐλεπετε αγρυπνειτε και προσευςεσψε ουκ

οιδατε γαρ ποτε ο καιρο εστιν

34. ω ανψρωπο αποδηµο αφει την οικιαν αυ-

του και δου τοι δουλοι αυτου την εξουσιαν και

εκαστω το εργον αυτου και τω ψυρωρω ενετε-

ιλατο ινα γρηγορη

35. γρηγορειτε ουν ουκ οιδατε γαρ ποτε ο κυ-

ϱιο τη οικια ερςεται οχε η µεσονυκτιου η αλεκ-

τοροφωνια η πρωι

36. µη ελψων εξαιφνη ευρη υµα καψευδοντα

37. α δε υµιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-mk14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 ην δε το πασςα και τα αζυµα µετα δυο

ηµερα και εζητουν οι αρςιερει και οι γραµµατει

πω αυτον εν δολω κρατησαντε αποκτεινωσιν

2. ελεγον δε µη εν τη εορτη µηποτε ψορυβο

εσται του λαου

3. και οντο αυτου εν ϐηψανια εν τη οικια σιµω-

νο του λεπρου κατακειµενου αυτου ηλψεν γυνη

εςουσα αλαβαστρον µυρου ναρδου πιστικη πο-

λυτελου και συντριχασα το αλαβαστρον κατε-

ςεεν αυτου κατα τη κεφαλη

4. ησαν δε τινε αγανακτουντε προ εαυτου και

λεγοντε ει τι η απωλεια αυτη του µυρου γεγονεν

5. ηδυνατο γαρ τουτο πραψηναι επανω τρια-

κοσιων δηναριων και δοψηναι τοι πτωςοι και

ενεβριµωντο αυτη

6. ο δε ιησου ειπεν αφετε αυτην τι αυτη κοπου

παρεςετε καλον εργον ειργασατο ει εµε

7. παντοτε γαρ του πτωςου εςετε µεψ εαυτων

και οταν ψελητε δυνασψε αυτου ευ ποιησαι εµε

δε ου παντοτε εςετε

8. ο ειςεν αυτη εποιησεν προελαβεν µυρισαι

µου το σωµα ει τον ενταφιασµον

Biblia Grecka L R 995



Rozdział 14 L R Ewangelia Marka

9. αµην λεγω υµιν οπου αν κηρυςψη το ευαγ-

γελιον τουτο ει ολον τον κοσµον και ο εποιησεν

αυτη λαληψησεται ει µνηµοσυνον αυτη

10. και ο ιουδα ο ισκαριωτη ει των δωδεκα

απηλψεν προ του αρςιερει ινα παραδω αυτον

αυτοι

11. οι δε ακουσαντε εςαρησαν και επηγγε-

ιλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει πω ευ-

καιρω αυτον παραδω

12. και τη πρωτη ηµερα των αζυµων οτε το

πασςα εψυον λεγουσιν αυτω οι µαψηται αυτου

που ψελει απελψοντε ετοιµασωµεν ινα ϕαγη το

πασςα

13. και αποστελλει δυο των µαψητων αυτου

και λεγει αυτοι υπαγετε ει την πολιν και απαν-

τησει υµιν ανψρωπο κεραµιον υδατο ϐασταζων

ακολουψησατε αυτω

14. και οπου εαν εισελψη ειπατε τω οικοδε-

σποτη οτι ο διδασκαλο λεγει που εστιν το κα-

ταλυµα οπου το πασςα µετα των µαψητων µου

ϕαγω

15. και αυτο υµιν δειξει ανωγεον µεγα εστρω-

µενον ετοιµον εκει ετοιµασατε ηµιν

16. και εξηλψον οι µαψηται αυτου και ηλψον

ει την πολιν και ευρον καψω ειπεν αυτοι και

ητοιµασαν το πασςα

17. και οχια γενοµενη ερςεται µετα των δωδε-

κα

18. και ανακειµενων αυτων και εσψιοντων

ειπεν ο ιησου αµην λεγω υµιν οτι ει εξ υµων

παραδωσει µε ο εσψιων µετ εµου

19. οι δε ηρξαντο λυπεισψαι και λεγειν αυτω

ει καψ ει µητι εγω και αλλο µητι εγω

20. ο δε αποκριψει ειπεν αυτοι ει εκ των δωδε-

κα ο εµβαπτοµενο µετ εµου ει το τρυβλιον

21. ο µεν υιο του ανψρωπου υπαγει καψω γε-

γραπται περι αυτου ουαι δε τω ανψρωπω εκεινω

δι ου ο υιο του ανψρωπου παραδιδοται καλον

ην αυτω ει ουκ εγεννηψη ο ανψρωπο εκεινο

22. και εσψιοντων αυτων λαβων ο ιησου αρ-

τον ευλογησα εκλασεν και εδωκεν αυτοι και

ειπεν λαβετε ϕαγετε τουτο εστιν το σωµα µου

23. και λαβων το ποτηριον ευςαριστησα εδω-

κεν αυτοι και επιον εξ αυτου παντε

24. και ειπεν αυτοι τουτο εστιν το αιµα µου το

τη καινη διαψηκη το περι πολλων εκςυνοµενον

25. αµην λεγω υµιν οτι ουκετι ου µη πιω εκ

του γεννηµατο τη αµπελου εω τη ηµερα εκεινη

οταν αυτο πινω καινον εν τη ϐασιλεια του ψεου

26. και υµνησαντε εξηλψον ει το ορο των ελα-

ιων

27. και λεγει αυτοι ο ιησου οτι παντε σκαν-

δαλισψησεσψε εν εµοι εν τη νυκτι ταυτη οτι

γεγραπται παταξω τον ποιµενα και διασκορπι-

σψησεται τα προβατα

28. αλλα µετα το εγερψηναι µε προαξω υµα

ει την γαλιλαιαν

29. ο δε πετρο εφη αυτω και ει παντε σκανδα-

λισψησονται αλλ ουκ εγω

30. και λεγει αυτω ο ιησου αµην λεγω σοι οτι

σηµερον εν τη νυκτι ταυτη πριν η δι αλεκτορα

ϕωνησαι τρι απαρνηση µε

31. ο δε εκ περισσου ελεγεν µαλλον εαν µε

δεη συναποψανειν σοι ου µη σε απαρνησοµαι

ωσαυτω δε και παντε ελεγον

32. και ερςονται ει ςωριον ου το ονοµα γεψ-

σηµανη και λεγει τοι µαψηται αυτου καψισατε

ωδε εω προσευξωµαι

33. και παραλαµβανει τον πετρον και τον

ιακωβον και ιωαννην µεψ εαυτου και ηρξατο

εκψαµβεισψαι και αδηµονειν

34. και λεγει αυτοι περιλυπο εστιν η χυςη µου

εω ψανατου µεινατε ωδε και γρηγορειτε

35. και προελψων µικρον επεσεν επι τη γη

και προσηυςετο ινα ει δυνατον εστιν παρελψη

απ αυτου η ωρα

36. και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα

σοι παρενεγκε το ποτηριον απ εµου τουτο αλλ

ου τι εγω ψελω αλλα τι συ

37. και ερςεται και ευρισκει αυτου καψευδον-

τα και λεγει τω πετρω σιµων καψευδει ουκ ισςυ-

σα µιαν ωραν γρηγορησαι

38. γρηγορειτε και προσευςεσψε ινα µη εισε-

λψητε ει πειρασµον το µεν πνευµα προψυµον η

δε σαρξ ασψενη

39. και παλιν απελψων προσηυξατο τον αυ-

τον λογον ειπων

40. και υποστρεχα ευρεν αυτου παλιν καψευ-

δοντα ησαν γαρ οι οφψαλµοι αυτων ϐεβαρηµε-

νοι και ουκ ηδεισαν τι αυτω αποκριψωσιν
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41. και ερςεται το τριτον και λεγει αυτοι καψ-

ευδετε το λοιπον και αναπαυεσψε απεςει ηλψ-

εν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιο του ανψρωπου

ει τα ςειρα των αµαρτωλων

42. εγειρεσψε αγωµεν ιδου ο παραδιδου µε

ηγγικεν

43. και ευψεω ετι αυτου λαλουντο παραγι-

νεται ιουδα ει ων των δωδεκα και µετ αυτου

οςλο πολυ µετα µαςαιρων και ξυλων παρα των

αρςιερεων και των γραµµατεων και των πρεσ-

ϐυτερων

44. δεδωκει δε ο παραδιδου αυτον συσσηµον

αυτοι λεγων ον αν ϕιλησω αυτο εστιν κρατησα-

τε αυτον και απαγαγετε ασφαλω

45. και ελψων ευψεω προσελψων αυτω λεγει

ϱαββι ϱαββι και κατεφιλησεν αυτον

46. οι δε επεβαλον επ αυτον τα ςειρα αυτων

και εκρατησαν αυτον

47. ει δε τι των παρεστηκοτων σπασαµενο την

µαςαιραν επαισεν τον δουλον του αρςιερεω και

αφειλεν αυτου το ωτιον

48. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι ω επι

ληστην εξηλψετε µετα µαςαιρων και ξυλων

συλλαβειν µε

49. καψ ηµεραν ηµην προ υµα εν τω ιερω δι-

δασκων και ουκ εκρατησατε µε αλλ ινα πληρ-

ωψωσιν αι γραφαι

50. και αφεντε αυτον παντε εφυγον

51. και ει τι νεανισκο ηκολουψει αυτω περι-

ϐεβληµενο σινδονα επι γυµνου και κρατουσιν

αυτον οι νεανισκοι

52. ο δε καταλιπων την σινδονα γυµνο εφυγεν

απ αυτων

53. και απηγαγον τον ιησουν προ τον αρςιερεα

και συνερςονται αυτω παντε οι αρςιερει και οι

πρεσβυτεροι και οι γραµµατει

54. και ο πετρο απο µακροψεν ηκολουψησεν

αυτω εω εσω ει την αυλην του αρςιερεω και ην

συγκαψηµενο µετα των υπηρετων και ψερµα-

ινοµενο προ το ϕω

55. οι δε αρςιερει και ολον το συνεδριον εζη-

τουν κατα του ιησου µαρτυριαν ει το ψανατωσαι

αυτον και ους ευρισκον

56. πολλοι γαρ εχευδοµαρτυρουν κατ αυτου

και ισαι αι µαρτυριαι ουκ ησαν

57. και τινε ανασταντε εχευδοµαρτυρουν κατ

αυτου λεγοντε

58. οτι ηµει ηκουσαµεν αυτου λεγοντο οτι εγω

καταλυσω τον ναον τουτον τον ςειροποιητον και

δια τριων ηµερων αλλον αςειροποιητον οικο-

δοµησω

59. και ουδε ουτω ιση ην η µαρτυρια αυτων

60. και αναστα ο αρςιερευ ει το µεσον επηρω-

τησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι

ουτοι σου καταµαρτυρουσιν

61. ο δε εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλιν

ο αρςιερευ επηρωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει

ο ςριστο ο υιο του ευλογητου

62. ο δε ιησου ειπεν εγω ειµι και οχεσψε τον

υιον του ανψρωπου καψηµενον εκ δεξιων τη

δυναµεω και ερςοµενον µετα των νεφελων του

ουρανου

63. ο δε αρςιερευ διαρρηξα του ςιτωνα αυτου

λεγει τι ετι ςρειαν εςοµεν µαρτυρων

64. ηκουσατε τη ϐλασφηµια τι υµιν ϕαινεται οι

δε παντε κατεκριναν αυτον ειναι ενοςον ψανα-

του

65. και ηρξαντο τινε εµπτυειν αυτω και περι-

καλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν

αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπη-

ϱεται ϱαπισµασιν αυτον εβαλλον

66. και οντο του πετρου εν τη αυλη κατω ερ-

ςεται µια των παιδισκων του αρςιερεω

67. και ιδουσα τον πετρον ψερµαινοµενον εµ-

ϐλεχασα αυτω λεγει και συ µετα του ναζαρηνου

ιησου ησψα

68. ο δε ηρνησατο λεγων ουκ οιδα ουδε επι-

σταµαι τι συ λεγει και εξηλψεν εξω ει το προ-

αυλιον και αλεκτωρ εφωνησεν

69. και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο

λεγειν τοι παρεστηκοσιν οτι ουτο εξ αυτων εστιν

70. ο δε παλιν ηρνειτο και µετα µικρον παλιν

οι παρεστωτε ελεγον τω πετρω αληψω εξ αυτων

ει και γαρ γαλιλαιο ει και η λαλια σου οµοιαζει

71. ο δε ηρξατο αναψεµατιζειν και οµνυειν οτι

ουκ οιδα τον ανψρωπον τουτον ον λεγετε

72. και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και

ανεµνησψη ο πετρο του ϱηµατο ου ειπεν αυτω ο

ιησου οτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι δι απαρνηση

µε τρι και επιβαλων εκλαιεν
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Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-mk15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 και ευψεω επι το πρωι συµβουλιον πο-

ιησαντε οι αρςιερει µετα των πρεσβυτερων και

γραµµατεων και ολον το συνεδριον δησαντε τον

ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν τω πιλατω

2. και επηρωτησεν αυτον ο πιλατο συ ει ο ϐα-

σιλευ των ιουδαιων ο δε αποκριψει ειπεν αυτω

συ λεγει

3. και κατηγορουν αυτου οι αρςιερει πολλα

4. ο δε πιλατο παλιν επηρωτησεν αυτον λεγων

ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καταµαρτυ-

ϱουσιν

5. ο δε ιησου ουκετι ουδεν απεκριψη ωστε

ψαυµαζειν τον πιλατον

6. κατα δε εορτην απελυεν αυτοι ενα δεσµιον

ονπερ ητουντο

7. ην δε ο λεγοµενο ϐαραββα µετα των συ-

στασιαστων δεδεµενο οιτινε εν τη στασει ϕονον

πεποιηκεισαν

8. και αναβοησα ο οςλο ηρξατο αιτεισψαι

καψω αει εποιει αυτοι

9. ο δε πιλατο απεκριψη αυτοι λεγων ψελετε

απολυσω υµιν τον ϐασιλεα των ιουδαιων

10. εγινωσκεν γαρ οτι δια ϕψονον παραδεδω-

κεισαν αυτον οι αρςιερει

11. οι δε αρςιερει ανεσεισαν τον οςλον ινα

µαλλον τον ϐαραββαν απολυση αυτοι

12. ο δε πιλατο αποκριψει παλιν ειπεν αυτοι

τι ουν ψελετε ποιησω ον λεγετε ϐασιλεα των

ιουδαιων

13. οι δε παλιν εκραξαν σταυρωσον αυτον

14. ο δε πιλατο ελεγεν αυτοι τι γαρ κακον

εποιησεν οι δε περισσοτερω εκραξαν σταυρω-

σον αυτον

15. ο δε πιλατο ϐουλοµενο τω οςλω το ικα-

νον ποιησαι απελυσεν αυτοι τον ϐαραββαν και

παρεδωκεν τον ιησουν ϕραγελλωσα ινα σταυρ-

ωψη

16. οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω τη

αυλη ο εστιν πραιτωριον και συγκαλουσιν ολην

την σπειραν

17. και ενδυουσιν αυτον πορφυραν και περι-

τιψεασιν αυτω πλεξαντε ακανψινον στεφανον

18. και ηρξαντο ασπαζεσψαι αυτον ςαιρε ϐα-

σιλευ των ιουδαιων

19. και ετυπτον αυτου την κεφαλην καλαµω

και ενεπτυον αυτω και τιψεντε τα γονατα προ-

σεκυνουν αυτω

20. και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον

την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιµατια

τα ιδια και εξαγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν

αυτον

21. και αγγαρευουσιν παραγοντα τινα σιµω-

να κυρηναιον ερςοµενον απ αγρου τον πατερα

αλεξανδρου και ϱουφου ινα αρη τον σταυρον

αυτου

22. και ϕερουσιν αυτον επι γολγοψα τοπον ο

εστιν µεψερµηνευοµενον κρανιου τοπο

23. και εδιδουν αυτω πιειν εσµυρνισµενον

οινον ο δε ουκ ελαβεν

24. και σταυρωσαντε αυτον διεµεριζον τα ιµα-

τια αυτου ϐαλλοντε κληρον επ αυτα τι τι αρη

25. ην δε ωρα τριτη και εσταυρωσαν αυτον

26. και ην η επιγραφη τη αιτια αυτου επιγε-

γραµµενη ο ϐασιλευ των ιουδαιων

27. και συν αυτω σταυρουσιν δυο ληστα ενα

εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυµων αυτου

28. και επληρωψη η γραφη η λεγουσα και

µετα ανοµων ελογισψη

29. και οι παραπορευοµενοι εβλασφηµουν

αυτον κινουντε τα κεφαλα αυτων και λεγοντε

ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ηµεραι

οικοδοµων

30. σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυ-

ϱου

31. οµοιω δε και οι αρςιερει εµπαιζοντε προ

αλληλου µετα των γραµµατεων ελεγον αλλου

εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι

32. ο ςριστο ο ϐασιλευ του ισραηλ καταβατω

νυν απο του σταυρου ινα ιδωµεν και πιστευ-

σωµεν και οι συνεσταυρωµενοι αυτω ωνειδιζον

αυτον

33. γενοµενη δε ωρα εκτη σκοτο εγενετο εφ

ολην την γην εω ωρα εννατη

34. και τη ωρα τη εννατη εβοησεν ο ιησου

ϕωνη µεγαλη λεγων ελωι ελωι λαµµα σαβα-

ςψανι ο εστιν µεψερµηνευοµενον ο ψεο µου ο

ψεο µου ει τι µε εγκατελιπε
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35. και τινε των παρεστηκοτων ακουσαντε

ελεγον ιδου ηλιαν ϕωνει

36. δραµων δε ει και γεµισα σπογγον οξου

περιψει τε καλαµω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε

ιδωµεν ει ερςεται ηλια καψελειν αυτον

37. ο δε ιησου αφει ϕωνην µεγαλην εξεπνευ-

σεν

38. και το καταπετασµα του ναου εσςισψη ει

δυο απο ανωψεν εω κατω

39. ιδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκω εξ εναν-

τια αυτου οτι ουτω κραξα εξεπνευσεν ειπεν αλ-

ηψω ο ανψρωπο ουτο υιο ην ψεου

40. ησαν δε και γυναικε απο µακροψεν ψεω-

ϱουσαι εν αι ην και µαρια η µαγδαληνη και

µαρια η του ιακωβου του µικρου και ιωση µητηρ

και σαλωµη

41. αι και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουψουν

αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι πολλαι αι

συναναβασαι αυτω ει ιεροσολυµα

42. και ηδη οχια γενοµενη επει ην παρασκευη

ο εστιν προσαββατον

43. ηλψεν ιωσηφ ο απο αριµαψαια ευσςηµων

ϐουλευτη ο και αυτο ην προσδεςοµενο την ϐα-

σιλειαν του ψεου τολµησα εισηλψεν προ πιλα-

τον και ητησατο το σωµα του ιησου

44. ο δε πιλατο εψαυµασεν ει ηδη τεψνηκεν

και προσκαλεσαµενο τον κεντυριωνα επηρωτη-

σεν αυτον ει παλαι απεψανεν

45. και γνου απο του κεντυριωνο εδωρησατο

το σωµα τω ιωσηφ

46. και αγορασα σινδονα και καψελων αυ-

τον ενειλησεν τη σινδονι και κατεψηκεν αυτον

εν µνηµειω ο ην λελατοµηµενον εκ πετρα και

προσεκυλισεν λιψον επι την ψυραν του µνηµε-

ιου

47. η δε µαρια η µαγδαληνη και µαρια ιωση

εψεωρουν που τιψεται

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-mk16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 και διαγενοµενου του σαββατου µαρια

η µαγδαληνη και µαρια η του ιακωβου και

σαλωµη ηγορασαν αρωµατα ινα ελψουσαι αλε-

ιχωσιν αυτον

2. και λιαν πρωι τη µια σαββατων ερςονται επι

το µνηµειον ανατειλαντο του ηλιου

3. και ελεγον προ εαυτα τι αποκυλισει ηµιν

τον λιψον εκ τη ψυρα του µνηµειου

4. και αναβλεχασαι ψεωρουσιν οτι αποκεκυ-

λισται ο λιψο ην γαρ µεγα σφοδρα

5. και εισελψουσαι ει το µνηµειον ειδον νεανι-

σκον καψηµενον εν τοι δεξιοι περιβεβληµενον

στολην λευκην και εξεψαµβηψησαν

6. ο δε λεγει αυται µη εκψαµβεισψε ιησουν

Ϲητειτε τον ναζαρηνον τον εσταυρωµενον ηγε-

ϱψη ουκ εστιν ωδε ιδε ο τοπο οπου εψηκαν αυ-

τον

7. αλλ υπαγετε ειπατε τοι µαψηται αυτου και

τω πετρω οτι προαγει υµα ει την γαλιλαιαν εκει

αυτον οχεσψε καψω ειπεν υµιν

8. και εξελψουσαι ταςυ εφυγον απο του µνη-

µειου ειςεν δε αυτα τροµο και εκστασι και ουδε-

νι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ

9. αναστα δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη

πρωτον µαρια τη µαγδαληνη αφ η εκβεβληκει

επτα δαιµονια

10. εκεινη πορευψεισα απηγγειλεν τοι µετ αυ-

του γενοµενοι πενψουσιν και κλαιουσιν

11. κακεινοι ακουσαντε οτι Ϲη και εψεαψη υπ

αυτη ηπιστησαν

12. µετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατο-

υσιν εφανερωψη εν ετερα µορφη πορευοµενοι

ει αγρον

13. κακεινοι απελψοντε απηγγειλαν τοι λο-

ιποι ουδε εκεινοι επιστευσαν

14. υστερον ανακειµενοι αυτοι τοι ενδεκα

εφανερωψη και ωνειδισεν την απιστιαν αυτων

και σκληροκαρδιαν οτι τοι ψεασαµενοι αυτον

εγηγερµενον ουκ επιστευσαν

15. και ειπεν αυτοι πορευψεντε ει τον κοσµον

απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει

16. ο πιστευσα και ϐαπτισψει σωψησεται ο δε

απιστησα κατακριψησεται

17. σηµεια δε τοι πιστευσασιν ταυτα παρακο-

λουψησει εν τω ονοµατι µου δαιµονια εκβαλο-

υσιν γλωσσαι λαλησουσιν καιναι

18. οφει αρουσιν καν ψανασιµον τι πιωσιν ου

µη αυτου ϐλαχει επι αρρωστου ςειρα επιψησο-

υσιν και καλω εξουσιν
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19. ο µεν ουν κυριο µετα το λαλησαι αυτοι

ανεληφψη ει τον ουρανον και εκαψισεν εκ δε-

ξιων του ψεου

20. εκεινοι δε εξελψοντε εκηρυξαν πανταςου

του κυριου συνεργουντο και τον λογον ϐεβαιο-

υντο δια των επακολουψουντων σηµειων αµην
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-lk1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 επειδηπερ πολλοι επεςειρησαν αναταξα-

σψαι διηγησιν περι των πεπληροφορηµενων εν

ηµιν πραγµατων

2. καψω παρεδοσαν ηµιν οι απ αρςη αυτοπται

και υπηρεται γενοµενοι του λογου

3. εδοξεν καµοι παρηκολουψηκοτι ανωψεν

πασιν ακριβω καψεξη σοι γραχαι κρατιστε

ψεοφιλε

4. ινα επιγνω περι ων κατηςηψη λογων την

ασφαλειαν

5. εγενετο εν ται ηµεραι ηρωδου του ϐασιλεω

τη ιουδαια ιερευ τι ονοµατι Ϲαςαρια εξ εφηµε-

ϱια αβια και η γυνη αυτου εκ των ψυγατερων

ααρων και το ονοµα αυτη ελισαβετ

6. ησαν δε δικαιοι αµφοτεροι ενωπιον του

ψεου πορευοµενοι εν πασαι ται εντολαι και δι-

καιωµασιν του κυριου αµεµπτοι

7. και ουκ ην αυτοι τεκνον καψοτι η ελισαβετ

ην στειρα και αµφοτεροι προβεβηκοτε εν ται

ηµεραι αυτων ησαν

8. εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει

τη εφηµερια αυτου εναντι του ψεου

9. κατα το εψο τη ιερατεια ελαςεν του ψυµια-

σαι εισελψων ει τον ναον του κυριου

10. και παν το πληψο του λαου ην προσευςο-

µενον εξω τη ωρα του ψυµιαµατο

11. ωφψη δε αυτω αγγελο κυριου εστω εκ δε-

ξιων του ψυσιαστηριου του ψυµιαµατο

12. και εταραςψη Ϲαςαρια ιδων και ϕοβο επε-

πεσεν επ αυτον

13. ειπεν δε προ αυτον ο αγγελο µη ϕοβου Ϲα-

ςαρια διοτι εισηκουσψη η δεησι σου και η γυνη

σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσει το

ονοµα αυτου ιωαννην

14. και εσται ςαρα σοι και αγαλλιασι και πολ-

λοι επι τη γεννησει αυτου ςαρησονται

15. εσται γαρ µεγα ενωπιον του κυριου και

οινον και σικερα ου µη πιη και πνευµατο αγιου

πλησψησεται ετι εκ κοιλια µητρο αυτου

16. και πολλου των υιων ισραηλ επιστρεχει

επι κυριον τον ψεον αυτων

17. και αυτο προελευσεται ενωπιον αυτου εν

πνευµατι και δυναµει ηλιου επιστρεχαι καρδια

πατερων επι τεκνα και απειψει εν ϕρονησει δι-

καιων ετοιµασαι κυριω λαον κατεσκευασµενον

18. και ειπεν Ϲαςαρια προ τον αγγελον κατα

τι γνωσοµαι τουτο εγω γαρ ειµι πρεσβυτη και η

γυνη µου προβεβηκυια εν ται ηµεραι αυτη

19. και αποκριψει ο αγγελο ειπεν αυτω εγω

ειµι γαβριηλ ο παρεστηκω ενωπιον του ψεου

και απεσταλην λαλησαι προ σε και ευαγγελι-

σασψαι σοι ταυτα

20. και ιδου εση σιωπων και µη δυναµενο

λαλησαι αςρι η ηµερα γενηται ταυτα ανψ ων

ουκ επιστευσα τοι λογοι µου οιτινε πληρωψη-

σονται ει τον καιρον αυτων

21. και ην ο λαο προσδοκων τον Ϲαςαριαν και

εψαυµαζον εν τω ςρονιζειν αυτον εν τω ναω

22. εξελψων δε ουκ ηδυνατο λαλησαι αυτοι

και επεγνωσαν οτι οπτασιαν εωρακεν εν τω ναω

και αυτο ην διανευων αυτοι και διεµενεν κωφο

23. και εγενετο ω επλησψησαν αι ηµεραι τη

λειτουργια αυτου απηλψεν ει τον οικον αυτου

24. µετα δε ταυτα τα ηµερα συνελαβεν ελισα-

ϐετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην µηνα

πεντε λεγουσα

25. οτι ουτω µοι πεποιηκεν ο κυριο εν ηµεραι

αι επειδεν αφελειν το ονειδο µου εν ανψρωποι

26. εν δε τω µηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελο

γαβριηλ υπο του ψεου ει πολιν τη γαλιλαια η

ονοµα ναζαρετ

27. προ παρψενον µεµνηστευµενην ανδρι ω

ονοµα ιωσηφ εξ οικου δαβιδ και το ονοµα τη

παρψενου µαριαµ

28. και εισελψων ο αγγελο προ αυτην ειπεν

ςαιρε κεςαριτωµενη ο κυριο µετα σου ευλογη-

µενη συ εν γυναιξιν

29. η δε ιδουσα διεταραςψη επι τω λογω αυτου

και διελογιζετο ποταπο ειη ο ασπασµο ουτο

30. και ειπεν ο αγγελο αυτη µη ϕοβου µαριαµ

ευρε γαρ ςαριν παρα τω ψεω

31. και ιδου συλληχη εν γαστρι και τεξη υιον

και καλεσει το ονοµα αυτου ιησουν

32. ουτο εσται µεγα και υιο υχιστου κληψη-

σεται και δωσει αυτω κυριο ο ψεο τον ψρονον

δαβιδ του πατρο αυτου
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33. και ϐασιλευσει επι τον οικον ιακωβ ει του

αιωνα και τη ϐασιλεια αυτου ουκ εσται τελο

34. ειπεν δε µαριαµ προ τον αγγελον πω εσται

τουτο επει ανδρα ου γινωσκω

35. και αποκριψει ο αγγελο ειπεν αυτη πνευ-

µα αγιον επελευσεται επι σε και δυναµι υχι-

στου επισκιασει σοι διο και το γεννωµενον αγιον

κληψησεται υιο ψεου

36. και ιδου ελισαβετ η συγγενη σου και αυτη

συνειληφυια υιον εν γηρα αυτη και ουτο µην

εκτο εστιν αυτη τη καλουµενη στειρα

37. οτι ουκ αδυνατησει παρα τω ψεω παν

ϱηµα

38. ειπεν δε µαριαµ ιδου η δουλη κυριου γε-

νοιτο µοι κατα το ϱηµα σου και απηλψεν απ

αυτη ο αγγελο

39. αναστασα δε µαριαµ εν ται ηµεραι ταυται

επορευψη ει την ορεινην µετα σπουδη ει πολιν

ιουδα

40. και εισηλψεν ει τον οικον Ϲαςαριου και

ησπασατο την ελισαβετ

41. και εγενετο ω ηκουσεν η ελισαβετ τον

ασπασµον τη µαρια εσκιρτησεν το ϐρεφο εν τη

κοιλια αυτη και επλησψη πνευµατο αγιου η ελι-

σαβετ

42. και ανεφωνησεν ϕωνη µεγαλη και ειπεν

ευλογηµενη συ εν γυναιξιν και ευλογηµενο ο

καρπο τη κοιλια σου

43. και ποψεν µοι τουτο ινα ελψη η µητηρ του

κυριου µου προ µε

44. ιδου γαρ ω εγενετο η ϕωνη του ασπασµου

σου ει τα ωτα µου εσκιρτησεν εν αγαλλιασει το

ϐρεφο εν τη κοιλια µου

45. και µακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελε-

ιωσι τοι λελαληµενοι αυτη παρα κυριου

46. και ειπεν µαριαµ µεγαλυνει η χυςη µου

τον κυριον

47. και ηγαλλιασεν το πνευµα µου επι τω ψεω

τω σωτηρι µου

48. οτι επεβλεχεν επι την ταπεινωσιν τη δουλη

αυτου ιδου γαρ απο του νυν µακαριουσιν µε

πασαι αι γενεαι

49. οτι εποιησεν µοι µεγαλεια ο δυνατο και

αγιον το ονοµα αυτου

50. και το ελεο αυτου ει γενεα γενεων τοι ϕο-

ϐουµενοι αυτον

51. εποιησεν κρατο εν ϐραςιονι αυτου διε-

σκορπισεν υπερηφανου διανοια καρδια αυτων

52. καψειλεν δυναστα απο ψρονων και υχω-

σεν ταπεινου

53. πεινωντα ενεπλησεν αγαψων και πλουτο-

υντα εξαπεστειλεν κενου

54. αντελαβετο ισραηλ παιδο αυτου µνησψη-

ναι ελεου

55. καψω ελαλησεν προ του πατερα ηµων τω

αβρααµ και τω σπερµατι αυτου ει τον αιωνα

56. εµεινεν δε µαριαµ συν αυτη ωσει µηνα τρει

και υπεστρεχεν ει τον οικον αυτη

57. τη δε ελισαβετ επλησψη ο ςρονο του τεκε-

ιν αυτην και εγεννησεν υιον

58. και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενει

αυτη οτι εµεγαλυνεν κυριο το ελεο αυτου µετ

αυτη και συνεςαιρον αυτη

59. και εγενετο εν τη ογδοη ηµερα ηλψον πε-

ϱιτεµειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω

ονοµατι του πατρο αυτου Ϲαςαριαν

60. και αποκριψεισα η µητηρ αυτου ειπεν ουςι

αλλα κληψησεται ιωαννη

61. και ειπον προ αυτην οτι ουδει εστιν εν τη

συγγενεια σου ο καλειται τω ονοµατι τουτω

62. ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν ψελοι

καλεισψαι αυτον

63. και αιτησα πινακιδιον εγραχεν λεγων

ιωαννη εστιν το ονοµα αυτου και εψαυµασαν

παντε

64. ανεωςψη δε το στοµα αυτου παραςρηµα

και η γλωσσα αυτου και ελαλει ευλογων τον

ψεον

65. και εγενετο επι παντα ϕοβο του περιοικο-

υντα αυτου και εν ολη τη ορεινη τη ιουδαια

διελαλειτο παντα τα ϱηµατα ταυτα

66. και εψεντο παντε οι ακουσαντε εν τη καρ-

δια αυτων λεγοντε τι αρα το παιδιον τουτο εσται

και ςειρ κυριου ην µετ αυτου

67. και Ϲαςαρια ο πατηρ αυτου επλησψη πνευ-

µατο αγιου και προεφητευσεν λεγων

68. ευλογητο κυριο ο ψεο του ισραηλ οτι επε-

σκεχατο και εποιησεν λυτρωσιν τω λαω αυτου

69. και ηγειρεν κερα σωτηρια ηµιν εν τω οικω

δαβιδ του παιδο αυτου
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70. καψω ελαλησεν δια στοµατο των αγιων

των απ αιωνο προφητων αυτου

71. σωτηριαν εξ εςψρων ηµων και εκ ςειρο

παντων των µισουντων ηµα

72. ποιησαι ελεο µετα των πατερων ηµων και

µνησψηναι διαψηκη αγια αυτου

73. ορκον ον ωµοσεν προ αβρααµ τον πατερα

ηµων του δουναι ηµιν

74. αφοβω εκ ςειρο των εςψρων ηµων ϱυσψ-

εντα λατρευειν αυτω

75. εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου

πασα τα ηµερα τη Ϲωη ηµων

76. και συ παιδιον προφητη υχιστου κληψηση

προπορευση γαρ προ προσωπου κυριου ετοιµα-

σαι οδου αυτου

77. του δουναι γνωσιν σωτηρια τω λαω αυτου

εν αφεσει αµαρτιων αυτων

78. δια σπλαγςνα ελεου ψεου ηµων εν οι επε-

σκεχατο ηµα ανατολη εξ υχου

79. επιφαναι τοι εν σκοτει και σκια ψανατου

καψηµενοι του κατευψυναι του ποδα ηµων ει

οδον ειρηνη

80. το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο

πνευµατι και ην εν ται ερηµοι εω ηµερα ανα-

δειξεω αυτου προ τον ισραηλ

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-lk2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 εγενετο δε εν ται ηµεραι εκειναι εξηλψεν

δογµα παρα καισαρο αυγουστου απογραφεσψ-

αι πασαν την οικουµενην

2. αυτη η απογραφη πρωτη εγενετο ηγεµονευ-

οντο τη συρια κυρηνιου

3. και επορευοντο παντε απογραφεσψαι εκα-

στο ει την ιδιαν πολιν

4. ανεβη δε και ιωσηφ απο τη γαλιλαια εκ πο-

λεω ναζαρετ ει την ιουδαιαν ει πολιν δαβιδ ητι

καλειται ϐηψλεεµ δια το ειναι αυτον εξ οικου

και πατρια δαβιδ

5. απογραχασψαι συν µαριαµ τη µεµνηστευ-

µενη αυτω γυναικι ουση εγκυω

6. εγενετο δε εν τω ειναι αυτου εκει επλησψη-

σαν αι ηµεραι του τεκειν αυτην

7. και ετεκεν τον υιον αυτη τον πρωτοτοκον

και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον

εν τη ϕατνη διοτι ουκ ην αυτοι τοπο εν τω κατα-

λυµατι

8. και ποιµενε ησαν εν τη ςωρα τη αυτη αγραυ-

λουντε και ϕυλασσοντε ϕυλακα τη νυκτο επι

την ποιµνην αυτων

9. και ιδου αγγελο κυριου επεστη αυτοι και

δοξα κυριου περιελαµχεν αυτου και εφοβηψη-

σαν ϕοβον µεγαν

10. και ειπεν αυτοι ο αγγελο µη ϕοβεισψε ιδου

γαρ ευαγγελιζοµαι υµιν ςαραν µεγαλην ητι εσ-

ται παντι τω λαω

11. οτι ετεςψη υµιν σηµερον σωτηρ ο εστιν ςρι-

στο κυριο εν πολει δαβιδ

12. και τουτο υµιν το σηµειον ευρησετε ϐρεφο

εσπαργανωµενον κειµενον εν τη ϕατνη

13. και εξαιφνη εγενετο συν τω αγγελω

πληψο στρατια ουρανιου αινουντων τον ψεον

και λεγοντων

14. δοξα εν υχιστοι ψεω και επι γη ειρηνη εν

ανψρωποι ευδοκια

15. και εγενετο ω απηλψον απ αυτων ει τον

ουρανον οι αγγελοι και οι ανψρωποι οι ποιµενε

ειπον προ αλληλου διελψωµεν δη εω ϐηψλεεµ

και ιδωµεν το ϱηµα τουτο το γεγονο ο ο κυριο

εγνωρισεν ηµιν

16. και ηλψον σπευσαντε και ανευρον την τε

µαριαµ και τον ιωσηφ και το ϐρεφο κειµενον εν

τη ϕατνη

17. ιδοντε δε διεγνωρισαν περι του ϱηµατο του

λαληψεντο αυτοι περι του παιδιου τουτου

18. και παντε οι ακουσαντε εψαυµασαν περι

των λαληψεντων υπο των ποιµενων προ αυτου

19. η δε µαριαµ παντα συνετηρει τα ϱηµατα

ταυτα συµβαλλουσα εν τη καρδια αυτη

20. και επεστρεχαν οι ποιµενε δοξαζοντε και

αινουντε τον ψεον επι πασιν οι ηκουσαν και

ειδον καψω ελαληψη προ αυτου

21. και οτε επλησψησαν ηµεραι οκτω του πε-

ϱιτεµειν το παιδιον και εκληψη το ονοµα αυτου

ιησου το κληψεν υπο του αγγελου προ του συλ-

ληφψηναι αυτον εν τη κοιλια

22. και οτε επλησψησαν αι ηµεραι του καψ-

αρισµου αυτων κατα τον νοµον µωσεω ανηγα-

γον αυτον ει ιεροσολυµα παραστησαι τω κυριω
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23. καψω γεγραπται εν νοµω κυριου οτι

παν αρσεν διανοιγον µητραν αγιον τω κυριω

κληψησεται

24. και του δουναι ψυσιαν κατα το ειρηµενον

εν νοµω κυριου Ϲευγο τρυγονων η δυο νεοσσου

περιστερων

25. και ιδου ην ανψρωπο εν ιερουσαληµ ω

ονοµα συµεων και ο ανψρωπο ουτο δικαιο και

ευλαβη προσδεςοµενο παρακλησιν του ισραηλ

και πνευµα αγιον ην επ αυτον

26. και ην αυτω κεςρηµατισµενον υπο του

πνευµατο του αγιου µη ιδειν ψανατον πριν η

ιδη τον ςριστον κυριου

27. και ηλψεν εν τω πνευµατι ει το ιερον και εν

τω εισαγαγειν του γονει το παιδιον ιησουν του

ποιησαι αυτου κατα το ειψισµενον του νοµου

περι αυτου

28. και αυτο εδεξατο αυτο ει τα αγκαλα αυτου

και ευλογησεν τον ψεον και ειπεν

29. νυν απολυει τον δουλον σου δεσποτα κα-

τα το ϱηµα σου εν ειρηνη

30. οτι ειδον οι οφψαλµοι µου το σωτηριον σου

31. ο ητοιµασα κατα προσωπον παντων των

λαων

32. ϕω ει αποκαλυχιν εψνων και δοξαν λαου

σου ισραηλ

33. και ην ιωσηφ και η µητηρ αυτου ψαυµα-

Ϲοντε επι τοι λαλουµενοι περι αυτου

34. και ευλογησεν αυτου συµεων και ειπεν

προ µαριαµ την µητερα αυτου ιδου ουτο κειται

ει πτωσιν και αναστασιν πολλων εν τω ισραηλ

και ει σηµειον αντιλεγοµενον

35. και σου δε αυτη την χυςην διελευσεται

ϱοµφαια οπω αν αποκαλυφψωσιν εκ πολλων

καρδιων διαλογισµοι

36. και ην αννα προφητι ψυγατηρ ϕανουηλ εκ

ϕυλη ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ηµεραι πολ-

λαι Ϲησασα ετη µετα ανδρο επτα απο τη παρψ-

ενια αυτη

37. και αυτη ςηρα ω ετων ογδοηκοντατεσ-

σαρων η ουκ αφιστατο απο του ιερου νηστειαι

και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ηµεραν

38. και αυτη αυτη τη ωρα επιστασα ανψωµο-

λογειτο τω κυριω και ελαλει περι αυτου πασιν

τοι προσδεςοµενοι λυτρωσιν εν ιερουσαληµ

39. και ω ετελεσαν απαντα τα κατα τον νο-

µον κυριου υπεστρεχαν ει την γαλιλαιαν ει την

πολιν αυτων ναζαρετ

40. το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο

πνευµατι πληρουµενον σοφια και ςαρι ψεου ην

επ αυτο

41. και επορευοντο οι γονει αυτου κατ ετο ει

ιερουσαληµ τη εορτη του πασςα

42. και οτε εγενετο ετων δωδεκα αναβαντων

αυτων ει ιεροσολυµα κατα το εψο τη εορτη

43. και τελειωσαντων τα ηµερα εν τω υπο-

στρεφειν αυτου υπεµεινεν ιησου ο παι εν ιερο-

υσαληµ και ουκ εγνω ιωσηφ και η µητηρ αυτου

44. νοµισαντε δε αυτον εν τη συνοδια ειναι

ηλψον ηµερα οδον και ανεζητουν αυτον εν τοι

συγγενεσιν και εν τοι γνωστοι

45. και µη ευροντε αυτον υπεστρεχαν ει ιερο-

υσαληµ Ϲητουντε αυτον

46. και εγενετο µεψ ηµερα τρει ευρον αυτον εν

τω ιερω καψεζοµενον εν µεσω των διδασκαλων

και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτου

47. εξισταντο δε παντε οι ακουοντε αυτου επι

τη συνεσει και ται αποκρισεσιν αυτου

48. και ιδοντε αυτον εξεπλαγησαν και προ

αυτον η µητηρ αυτου ειπεν τεκνον τι εποιησα

ηµιν ουτω ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωµενοι

εζητουµεν σε

49. και ειπεν προ αυτου τι οτι εζητειτε µε ουκ

ηδειτε οτι εν τοι του πατρο µου δει ειναι µε

50. και αυτοι ου συνηκαν το ϱηµα ο ελαλησεν

αυτοι

51. και κατεβη µετ αυτων και ηλψεν ει να-

Ϲαρετ και ην υποτασσοµενο αυτοι και η µητηρ

αυτου διετηρει παντα τα ϱηµατα ταυτα εν τη

καρδια αυτη

52. και ιησου προεκοπτεν σοφια και ηλικια

και ςαριτι παρα ψεω και ανψρωποι

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-lk3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 εν ετει δε πεντεκαιδεκατω τη ηγεµονια τιβε-

ϱιου καισαρο ηγεµονευοντο ποντιου πιλατου τη

ιουδαια και τετραρςουντο τη γαλιλαια ηρωδου

ϕιλιππου δε του αδελφου αυτου τετραρςουντο
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τη ιτουραια και τραςωνιτιδο ςωρα και λυσανιου

τη αβιληνη τετραρςουντο

2. επ αρςιερεων αννα και καιαφα εγενετο

ϱηµα ψεου επι ιωαννην τον του Ϲαςαριου υιον

εν τη ερηµω

3. και ηλψεν ει πασαν την περιςωρον του ιορ-

δανου κηρυσσων ϐαπτισµα µετανοια ει αφεσιν

αµαρτιων

4. ω γεγραπται εν ϐιβλω λογων ησαιου του

προφητου λεγοντο ϕωνη ϐοωντο εν τη ερηµω

ετοιµασατε την οδον κυριου ευψεια ποιειτε τα

τριβου αυτου

5. πασα ϕαραγξ πληρωψησεται και παν ορο

και ϐουνο ταπεινωψησεται και εσται τα σκολια

ει ευψειαν και αι τραςειαι ει οδου λεια

6. και οχεται πασα σαρξ το σωτηριον του ψεου

7. ελεγεν ουν τοι εκπορευοµενοι οςλοι ϐαπτι-

σψηναι υπ αυτου γεννηµατα εςιδνων τι υπεδε-

ιξεν υµιν ϕυγειν απο τη µελλουση οργη

8. ποιησατε ουν καρπου αξιου τη µετανοια και

µη αρξησψε λεγειν εν εαυτοι πατερα εςοµεν τον

αβρααµ λεγω γαρ υµιν οτι δυναται ο ψεο εκ των

λιψων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααµ

9. ηδη δε και η αξινη προ την ϱιζαν των δεν-

δρων κειται παν ουν δενδρον µη ποιουν καρπον

καλον εκκοπτεται και ει πυρ ϐαλλεται

10. και επηρωτων αυτον οι οςλοι λεγοντε τι

ουν ποιησοµεν

11. αποκριψει δε λεγει αυτοι ο εςων δυο ςιτω-

να µεταδοτω τω µη εςοντι και ο εςων ϐρωµατα

οµοιω ποιειτω

12. ηλψον δε και τελωναι ϐαπτισψηναι και

ειπον προ αυτον διδασκαλε τι ποιησοµεν

13. ο δε ειπεν προ αυτου µηδεν πλεον παρα

το διατεταγµενον υµιν πρασσετε

14. επηρωτων δε αυτον και στρατευοµενοι

λεγοντε και ηµει τι ποιησοµεν και ειπεν προ

αυτου µηδενα διασεισητε µηδε συκοφαντησητε

και αρκεισψε τοι οχωνιοι υµων

15. προσδοκωντο δε του λαου και διαλογιζο-

µενων παντων εν ται καρδιαι αυτων περι του

ιωαννου µηποτε αυτο ειη ο ςριστο

16. απεκρινατο ο ιωαννη απασιν λεγων εγω

µεν υδατι ϐαπτιζω υµα ερςεται δε ο ισςυροτερο

µου ου ουκ ειµι ικανο λυσαι τον ιµαντα των

υποδηµατων αυτου αυτο υµα ϐαπτισει εν πνευ-

µατι αγιω και πυρι

17. ου το πτυον εν τη ςειρι αυτου και διακαψ-

αριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον ει

την αποψηκην αυτου το δε αςυρον κατακαυσει

πυρι ασβεστω

18. πολλα µεν ουν και ετερα παρακαλων

ευηγγελιζετο τον λαον

19. ο δε ηρωδη ο τετραρςη ελεγςοµενο υπ

αυτου περι ηρωδιαδο τη γυναικο ϕιλιππου του

αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν

πονηρων ο ηρωδη

20. προσεψηκεν και τουτο επι πασιν και κα-

τεκλεισεν τον ιωαννην εν τη ϕυλακη

21. εγενετο δε εν τω ϐαπτισψηναι απαντα τον

λαον και ιησου ϐαπτισψεντο και προσευςοµε-

νου ανεωςψηναι τον ουρανον

22. και καταβηναι το πνευµα το αγιον σωµα-

τικω ειδει ωσει περιστεραν επ αυτον και ϕωνην

εξ ουρανου γενεσψαι λεγουσαν συ ει ο υιο µου

ο αγαπητο εν σοι ηυδοκησα

23. και αυτο ην ο ιησου ωσει ετων τριακοντα

αρςοµενο ων ω ενοµιζετο υιο ιωσηφ του ηλι

24. του µατψατ του λευι του µελςι του ιαννα

του ιωσηφ

25. του µατταψιου του αµω του ναουµ του εσλι

του ναγγαι

26. του µααψ του µατταψιου του σεµει του ιω-

σηφ του ιουδα

27. του ιωαννα του ϱησα του Ϲοροβαβελ του

σαλαψιηλ του νηρι

28. του µελςι του αδδι του κωσαµ του ελµω-

δαµ του ηρ

29. του ιωση του ελιεζερ του ιωρειµ του µατψ-

ατ του λευι

30. του συµεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν

του ελιακειµ

31. του µελεα του µαιναν του µατταψα του

ναψαν του δαβιδ

32. του ιεσσαι του ωβηδ του ϐοοζ του σαλµων

του ναασσων

33. του αµιναδαβ του αραµ του εσρωµ του ϕα-

ϱε του ιουδα

34. του ιακωβ του ισαακ του αβρααµ του ψαρα

του ναςωρ
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35. του σαρους του ϱαγαυ του ϕαλεκ του εβερ

του σαλα

36. του καιναν του αρφαξαδ του σηµ του νωε

του λαµες

37. του µαψουσαλα του ενως του ιαρεδ του

µαλελεηλ του καιναν

38. του ενω του σηψ του αδαµ του ψεου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-lk4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ιησου δε πνευµατο αγιου πληρη υπεστρε-

χεν απο του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευµατι

ει την ερηµον

2. ηµερα τεσσαρακοντα πειραζοµενο υπο του

διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ται ηµε-

ϱαι εκειναι και συντελεσψεισων αυτων υστερον

επεινασεν

3. και ειπεν αυτω ο διαβολο ει υιο ει του ψεου

ειπε τω λιψω τουτω ινα γενηται αρτο

4. και απεκριψη ιησου προ αυτον λεγων γε-

γραπται οτι ουκ επ αρτω µονω Ϲησεται ο ανψρω-

πο αλλ επι παντι ϱηµατι ψεου

5. και αναγαγων αυτον ο διαβολο ει ορο υχη-

λον εδειξεν αυτω πασα τα ϐασιλεια τη οικο-

υµενη εν στιγµη ςρονου

6. και ειπεν αυτω ο διαβολο σοι δωσω την εξο-

υσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι

εµοι παραδεδοται και ω εαν ψελω διδωµι αυτην

7. συ ουν εαν προσκυνηση ενωπιον µου εσται

σου παντα

8. και αποκριψει αυτω ειπεν ο ιησου υπαγε

οπισω µου σατανα γεγραπται γαρ προσκυνησει

κυριον τον ψεον σου και αυτω µονω λατρευσει

9. και ηγαγεν αυτον ει ιερουσαληµ και εστη-

σεν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου και ειπεν

αυτω ει ο υιο ει του ψεου ϐαλε σεαυτον εντευψ-

εν κατω

10. γεγραπται γαρ οτι τοι αγγελοι αυτου εντε-

λειται περι σου του διαφυλαξαι σε

11. και οτι επι ςειρων αρουσιν σε µηποτε προ-

σκοχη προ λιψον τον ποδα σου

12. και αποκριψει ειπεν αυτω ο ιησου οτι ειρη-

ται ουκ εκπειρασει κυριον τον ψεον σου

13. και συντελεσα παντα πειρασµον ο διαβο-

λο απεστη απ αυτου αςρι καιρου

14. και υπεστρεχεν ο ιησου εν τη δυναµει του

πνευµατο ει την γαλιλαιαν και ϕηµη εξηλψεν

καψ ολη τη περιςωρου περι αυτου

15. και αυτο εδιδασκεν εν ται συναγωγαι αυ-

των δοξαζοµενο υπο παντων

16. και ηλψεν ει την ναζαρετ ου ην τεψραµµε-

νο και εισηλψεν κατα το ειωψο αυτω εν τη ηµε-

ϱα των σαββατων ει την συναγωγην και ανεστη

αναγνωναι

17. και επεδοψη αυτω ϐιβλιον ησαιου του

προφητου και αναπτυξα το ϐιβλιον ευρεν τον

τοπον ου ην γεγραµµενον

18. πνευµα κυριου επ εµε ου ενεκεν εςρισεν

µε ευαγγελιζεσψαι πτωςοι απεσταλκεν µε ιασα-

σψαι του συντετριµµενου την καρδιαν κηρυξαι

αιςµαλωτοι αφεσιν και τυφλοι αναβλεχιν απο-

στειλαι τεψραυσµενου εν αφεσει

19. κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

20. και πτυξα το ϐιβλιον αποδου τω υπηρετη

εκαψισεν και παντων εν τη συναγωγη οι οφψ-

αλµοι ησαν ατενιζοντε αυτω

21. ηρξατο δε λεγειν προ αυτου οτι σηµερον

πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοι ωσιν υµων

22. και παντε εµαρτυρουν αυτω και εψαυµα-

Ϲον επι τοι λογοι τη ςαριτο τοι εκπορευοµενοι εκ

του στοµατο αυτου και ελεγον ους ουτο εστιν ο

υιο ιωσηφ

23. και ειπεν προ αυτου παντω ερειτε µοι την

παραβολην ταυτην ιατρε ψεραπευσον σεαυτον

οσα ηκουσαµεν γενοµενα εν τη καπερναουµ

ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου

24. ειπεν δε αµην λεγω υµιν οτι ουδει προφητη

δεκτο εστιν εν τη πατριδι αυτου

25. επ αληψεια δε λεγω υµιν πολλαι ςηραι

ησαν εν ται ηµεραι ηλιου εν τω ισραηλ οτε

εκλεισψη ο ουρανο επι ετη τρια και µηνα εξ

ω εγενετο λιµο µεγα επι πασαν την γην

26. και προ ουδεµιαν αυτων επεµφψη ηλια ει

µη ει σαρεπτα τη σιδωνο προ γυναικα ςηραν

27. και πολλοι λεπροι ησαν επι ελισσαιου του

προφητου εν τω ισραηλ και ουδει αυτων εκαψ-

αρισψη ει µη νεεµαν ο συρο

28. και επλησψησαν παντε ψυµου εν τη συ-

ναγωγη ακουοντε ταυτα
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29. και ανασταντε εξεβαλον αυτον εξω τη πο-

λεω και ηγαγον αυτον εω τη οφρυο του ορου εφ

ου η πολι αυτων ωκοδοµητο ει το κατακρηµνι-

σαι αυτον

30. αυτο δε διελψων δια µεσου αυτων επορευ-

ετο

31. και κατηλψεν ει καπερναουµ πολιν τη γα-

λιλαια και ην διδασκων αυτου εν τοι σαββασιν

32. και εξεπλησσοντο επι τη διδαςη αυτου οτι

εν εξουσια ην ο λογο αυτου

33. και εν τη συναγωγη ην ανψρωπο εςων

πνευµα δαιµονιου ακαψαρτου και ανεκραξεν

ϕωνη µεγαλη

34. λεγων εα τι ηµιν και σοι ιησου ναζαρηνε

ηλψε απολεσαι ηµα οιδα σε τι ει ο αγιο του ψεου

35. και επετιµησεν αυτω ο ιησου λεγων ϕιµ-

ωψητι και εξελψε εξ αυτου και ϱιχαν αυτον το

δαιµονιον ει το µεσον εξηλψεν απ αυτου µηδεν

ϐλαχαν αυτον

36. και εγενετο ψαµβο επι παντα και συνελα-

λουν προ αλληλου λεγοντε τι ο λογο ουτο οτι

εν εξουσια και δυναµει επιτασσει τοι ακαψαρτοι

πνευµασιν και εξερςονται

37. και εξεπορευετο ηςο περι αυτου ει παντα

τοπον τη περιςωρου

38. αναστα δε εκ τη συναγωγη εισηλψεν ει

την οικιαν σιµωνο η πενψερα δε του σιµωνο

ην συνεςοµενη πυρετω µεγαλω και ηρωτησαν

αυτον περι αυτη

39. και επιστα επανω αυτη επετιµησεν τω πυ-

ϱετω και αφηκεν αυτην παραςρηµα δε αναστα-

σα διηκονει αυτοι

40. δυνοντο δε του ηλιου παντε οσοι ειςον

ασψενουντα νοσοι ποικιλαι ηγαγον αυτου προ

αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τα ςειρα επιψει

εψεραπευσεν αυτου

41. εξηρςετο δε και δαιµονια απο πολλων

κραζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο ςριστο ο υιο

του ψεου και επιτιµων ουκ εια αυτα λαλειν οτι

ηδεισαν τον ςριστον αυτον ειναι

42. γενοµενη δε ηµερα εξελψων επορευψη ει

ερηµον τοπον και οι οςλοι εζητουν αυτον και

ηλψον εω αυτου και κατειςον αυτον του µη πο-

ϱευεσψαι απ αυτων

43. ο δε ειπεν προ αυτου οτι και ται ετεραι

πολεσιν ευαγγελισασψαι µε δει την ϐασιλειαν

του ψεου οτι ει τουτο απεσταλµαι

44. και ην κηρυσσων εν ται συναγωγαι τη γα-

λιλαια

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-lk5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 εγενετο δε εν τω τον οςλον επικεισψαι αυτω

του ακουειν τον λογον του ψεου και αυτο ην

εστω παρα την λιµνην γεννησαρετ

2. και ειδεν δυο πλοια εστωτα παρα την

λιµνην οι δε αλιει αποβαντε απ αυτων απεπλυ-

ναν τα δικτυα

3. εµβα δε ει εν των πλοιων ο ην του σιµωνο

ηρωτησεν αυτον απο τη γη επαναγαγειν ολιγον

και καψισα εδιδασκεν εκ του πλοιου του οςλου

4. ω δε επαυσατο λαλων ειπεν προ τον σιµωνα

επαναγαγε ει το ϐαψο και ςαλασατε τα δικτυα

υµων ει αγραν

5. και αποκριψει ο σιµων ειπεν αυτω επιστατα

δι ολη τη νυκτο κοπιασαντε ουδεν ελαβοµεν

επι δε τω ϱηµατι σου ςαλασω το δικτυον

6. και τουτο ποιησαντε συνεκλεισαν ιςψυων

πληψο πολυ διερρηγνυτο δε το δικτυον αυτων

7. και κατενευσαν τοι µετοςοι τοι εν τω ετερω

πλοιω του ελψοντα συλλαβεσψαι αυτοι και

ηλψον και επλησαν αµφοτερα τα πλοια ωστε

ϐυψιζεσψαι αυτα

8. ιδων δε σιµων πετρο προσεπεσεν τοι γονα-

σιν του ιησου λεγων εξελψε απ εµου οτι ανηρ

αµαρτωλο ειµι κυριε

9. ψαµβο γαρ περιεσςεν αυτον και παντα του

συν αυτω επι τη αγρα των ιςψυων η συνελαβον

10. οµοιω δε και ιακωβον και ιωαννην υιου

Ϲεβεδαιου οι ησαν κοινωνοι τω σιµωνι και ειπεν

προ τον σιµωνα ο ιησου µη ϕοβου απο του νυν

ανψρωπου εση Ϲωγρων

11. και καταγαγοντε τα πλοια επι την γην

αφεντε απαντα ηκολουψησαν αυτω

12. και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν µια των

πολεων και ιδου ανηρ πληρη λεπρα και ιδων

τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηψη αυτου

λεγων κυριε εαν ψελη δυνασαι µε καψαρισαι

13. και εκτεινα την ςειρα ηχατο αυτου ειπων

ψελω καψαρισψητι και ευψεω η λεπρα απη-

λψεν απ αυτου
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14. και αυτο παρηγγειλεν αυτω µηδενι ειπε-

ιν αλλα απελψων δειξον σεαυτον τω ιερει και

προσενεγκε περι του καψαρισµου σου καψω

προσεταξεν µωση ει µαρτυριον αυτοι

15. διηρςετο δε µαλλον ο λογο περι αυτου και

συνηρςοντο οςλοι πολλοι ακουειν και ψερα-

πευεσψαι υπ αυτου απο των ασψενειων αυτων

16. αυτο δε ην υποςωρων εν ται ερηµοι και

προσευςοµενο

17. και εγενετο εν µια των ηµερων και αυτο ην

διδασκων και ησαν καψηµενοι ϕαρισαιοι και

νοµοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυψοτε εκ παση

κωµη τη γαλιλαια και ιουδαια και ιερουσαληµ

και δυναµι κυριου ην ει το ιασψαι αυτου

18. και ιδου ανδρε ϕεροντε επι κλινη ανψρω-

πον ο ην παραλελυµενο και εζητουν αυτον εισε-

νεγκειν και ψειναι ενωπιον αυτου

19. και µη ευροντε δια ποια εισενεγκωσιν αυ-

τον δια τον οςλον αναβαντε επι το δωµα δια των

κεραµων καψηκαν αυτον συν τω κλινιδιω ει το

µεσον εµπροσψεν του ιησου

20. και ιδων την πιστιν αυτων ειπεν αυτω

ανψρωπε αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου

21. και ηρξαντο διαλογιζεσψαι οι γραµµατει

και οι ϕαρισαιοι λεγοντε τι εστιν ουτο ο λαλει

ϐλασφηµια τι δυναται αφιεναι αµαρτια ει µη

µονο ο ψεο

22. επιγνου δε ο ιησου του διαλογισµου αυτων

αποκριψει ειπεν προ αυτου τι διαλογιζεσψε εν

ται καρδιαι υµων

23. τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σοι

αι αµαρτιαι σου η ειπειν εγειραι και περιπατει

24. ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εςει ο υιο του

ανψρωπου επι τη γη αφιεναι αµαρτια ειπεν τω

παραλελυµενω σοι λεγω εγειραι και αρα το

κλινιδιον σου πορευου ει τον οικον σου

25. και παραςρηµα αναστα ενωπιον αυτων

αρα εφ ω κατεκειτο απηλψεν ει τον οικον αυτου

δοξαζων τον ψεον

26. και εκστασι ελαβεν απαντα και εδοξαζον

τον ψεον και επλησψησαν ϕοβου λεγοντε οτι

ειδοµεν παραδοξα σηµερον

27. και µετα ταυτα εξηλψεν και εψεασατο

τελωνην ονοµατι λευιν καψηµενον επι το τελω-

νιον και ειπεν αυτω ακολουψει µοι

28. και καταλιπων απαντα αναστα ηκολο-

υψησεν αυτω

29. και εποιησεν δοςην µεγαλην ο λευι αυτω

εν τη οικια αυτου και ην οςλο τελωνων πολυ

και αλλων οι ησαν µετ αυτων κατακειµενοι

30. και εγογγυζον οι γραµµατει αυτων και οι

ϕαρισαιοι προ του µαψητα αυτου λεγοντε διατι

µετα τελωνων και αµαρτωλων εσψιετε και πι-

νετε

31. και αποκριψει ο ιησου ειπεν προ αυτου

ου ςρειαν εςουσιν οι υγιαινοντε ιατρου αλλ οι

κακω εςοντε

32. ουκ εληλυψα καλεσαι δικαιου αλλα

αµαρτωλου ει µετανοιαν

33. οι δε ειπον προ αυτον διατι οι µαψηται

ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησει ποιουν-

ται οµοιω και οι των ϕαρισαιων οι δε σοι εσψιο-

υσιν και πινουσιν

34. ο δε ειπεν προ αυτου µη δυνασψε του υιου

του νυµφωνο εν ω ο νυµφιο µετ αυτων εστιν

ποιησαι νηστευειν

35. ελευσονται δε ηµεραι και οταν απαρψη απ

αυτων ο νυµφιο τοτε νηστευσουσιν εν εκειναι

ται ηµεραι

36. ελεγεν δε και παραβολην προ αυτου οτι

ουδει επιβληµα ιµατιου καινου επιβαλλει επι

ιµατιον παλαιον ει δε µηγε και το καινον σςιζει

και τω παλαιω ου συµφωνει επιβληµα το απο

του καινου

37. και ουδει ϐαλλει οινον νεον ει ασκου πα-

λαιου ει δε µηγε ϱηξει ο νεο οινο του ασκου και

αυτο εκςυψησεται και οι ασκοι απολουνται

38. αλλα οινον νεον ει ασκου καινου ϐλητεον

και αµφοτεροι συντηρουνται

39. και ουδει πιων παλαιον ευψεω ψελει νεον

λεγει γαρ ο παλαιο ςρηστοτερο εστιν

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-lk6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 εγενετο δε εν σαββατω δευτεροπρωτω δια-

πορευεσψαι αυτον δια των σποριµων και ετιλ-

λον οι µαψηται αυτου του σταςυα και ησψιον

χωςοντε ται ςερσιν

2. τινε δε των ϕαρισαιων ειπον αυτοι τι ποιειτε

ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοι σαββασιν
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3. και αποκριψει προ αυτου ειπεν ο ιησου ουδε

τουτο ανεγνωτε ο εποιησεν δαβιδ οποτε επεινα-

σεν αυτο και οι µετ αυτου οντε

4. ω εισηλψεν ει τον οικον του ψεου και του

αρτου τη προψεσεω ελαβεν και εφαγεν και

εδωκεν και τοι µετ αυτου ου ουκ εξεστιν ϕαγειν

ει µη µονου του ιερει

5. και ελεγεν αυτοι οτι κυριο εστιν ο υιο του

ανψρωπου και του σαββατου

6. εγενετο δε και εν ετερω σαββατω εισελψειν

αυτον ει την συναγωγην και διδασκειν και ην

εκει ανψρωπο και η ςειρ αυτου η δεξια ην ξηρα

7. παρετηρουν δε αυτον οι γραµµατει και οι

ϕαρισαιοι ει εν τω σαββατω ψεραπευσει ινα

ευρωσιν κατηγοριαν αυτου

8. αυτο δε ηδει του διαλογισµου αυτων και

ειπεν τω ανψρωπω τω ξηραν εςοντι την ςειρα

εγειραι και στηψι ει το µεσον ο δε αναστα εστη

9. ειπεν ουν ο ιησου προ αυτου επερωτησω

υµα τι εξεστιν τοι σαββασιν αγαψοποιησαι η κα-

κοποιησαι χυςην σωσαι η απολεσαι

10. και περιβλεχαµενο παντα αυτου ειπεν τω

ανψρωπω εκτεινον την ςειρα σου ο δε εποιησεν

ουτω και αποκατεσταψη η ςειρ αυτου υγιη ω η

αλλη

11. αυτοι δε επλησψησαν ανοια και διελαλο-

υν προ αλληλου τι αν ποιησειαν τω ιησου

12. εγενετο δε εν ται ηµεραι ταυται εξηλψεν

ει το ορο προσευξασψαι και ην διανυκτερευων

εν τη προσευςη του ψεου

13. και οτε εγενετο ηµερα προσεφωνησεν του

µαψητα αυτου και εκλεξαµενο απ αυτων δωδε-

κα ου και αποστολου ωνοµασεν

14. σιµωνα ον και ωνοµασεν πετρον και αν-

δρεαν τον αδελφον αυτου ιακωβον και ιωαννην

ϕιλιππον και ϐαρψολοµαιον

15. µατψαιον και ψωµαν ιακωβον τον του αλ-

ϕαιου και σιµωνα τον καλουµενον Ϲηλωτην

16. ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ο

και εγενετο προδοτη

17. και καταβα µετ αυτων εστη επι τοπου πεδι-

νου και οςλο µαψητων αυτου και πληψο πολυ

του λαου απο παση τη ιουδαια και ιερουσαληµ

και τη παραλιου τυρου και σιδωνο οι ηλψον

ακουσαι αυτου και ιαψηναι απο των νοσων αυ-

των

18. και οι οςλουµενοι υπο πνευµατων ακαψ-

αρτων και εψεραπευοντο

19. και πα ο οςλο εζητει απτεσψαι αυτου οτι

δυναµι παρ αυτου εξηρςετο και ιατο παντα

20. και αυτο επαρα του οφψαλµου αυτου ει

του µαψητα αυτου ελεγεν µακαριοι οι πτωςοι

οτι υµετερα εστιν η ϐασιλεια του ψεου

21. µακαριοι οι πεινωντε νυν οτι ςορτασψησε-

σψε µακαριοι οι κλαιοντε νυν οτι γελασετε

22. µακαριοι εστε οταν µισησωσιν υµα οι

ανψρωποι και οταν αφορισωσιν υµα και ονειδι-

σωσιν και εκβαλωσιν το ονοµα υµων ω πονηρον

ενεκα του υιου του ανψρωπου

23. ςαιρετε εν εκεινη τη ηµερα και σκιρτησα-

τε ιδου γαρ ο µισψο υµων πολυ εν τω ουρανω

κατα ταυτα γαρ εποιουν τοι προφηται οι πατερε

αυτων

24. πλην ουαι υµιν τοι πλουσιοι οτι απεςετε

την παρακλησιν υµων

25. ουαι υµιν οι εµπεπλησµενοι οτι πεινασε-

τε ουαι υµιν οι γελωντε νυν οτι πενψησετε και

κλαυσετε

26. ουαι υµιν οταν καλω υµα ειπωσιν παντε

οι ανψρωποι κατα ταυτα γαρ εποιουν τοι χευ-

δοπροφηται οι πατερε αυτων

27. αλλ υµιν λεγω τοι ακουουσιν αγαπατε του

εςψρου υµων καλω ποιειτε τοι µισουσιν υµα

28. ευλογειτε του καταρωµενου υµιν και προ-

σευςεσψε υπερ των επηρεαζοντων υµα

29. τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεςε και

την αλλην και απο του αιροντο σου το ιµατιον

και τον ςιτωνα µη κωλυση

30. παντι δε τω αιτουντι σε διδου και απο του

αιροντο τα σα µη απαιτει

31. και καψω ψελετε ινα ποιωσιν υµιν οι

ανψρωποι και υµει ποιειτε αυτοι οµοιω

32. και ει αγαπατε του αγαπωντα υµα ποια

υµιν ςαρι εστιν και γαρ οι αµαρτωλοι του αγα-

πωντα αυτου αγαπωσιν

33. και εαν αγαψοποιητε του αγαψοποιουντα

υµα ποια υµιν ςαρι εστιν και γαρ οι αµαρτωλοι

το αυτο ποιουσιν

34. και εαν δανειζητε παρ ων ελπιζετε απολα-

ϐειν ποια υµιν ςαρι εστιν και γαρ οι αµαρτωλοι

αµαρτωλοι δανειζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα
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35. πλην αγαπατε του εςψρου υµων και αγαψ-

οποιειτε και δανειζετε µηδεν απελπιζοντε και

εσται ο µισψο υµων πολυ και εσεσψε υιοι του

υχιστου οτι αυτο ςρηστο εστιν επι του αςαριστου

και πονηρου

36. γινεσψε ουν οικτιρµονε καψω και ο πατηρ

υµων οικτιρµων εστιν

37. και µη κρινετε και ου µη κριψητε µη κα-

ταδικαζετε και ου µη καταδικασψητε απολυετε

και απολυψησεσψε

38. διδοτε και δοψησεται υµιν µετρον καλον

πεπιεσµενον και σεσαλευµενον και υπερεκςυ-

νοµενον δωσουσιν ει τον κολπον υµων τω γαρ

αυτω µετρω ω µετρειτε αντιµετρηψησεται υµιν

39. ειπεν δε παραβολην αυτοι µητι δυναται

τυφλο τυφλον οδηγειν ουςι αµφοτεροι ει ϐοψ-

υνον πεσουνται

40. ουκ εστιν µαψητη υπερ τον διδασκαλον

αυτου κατηρτισµενο δε πα εσται ω ο διδασκαλο

αυτου

41. τι δε ϐλεπει το καρφο το εν τω οφψαλµω

του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω ιδιω

οφψαλµω ου κατανοει

42. η πω δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου

αδελφε αφε εκβαλω το καρφο το εν τω οφψ-

αλµω σου αυτο την εν τω οφψαλµω σου δοκον

ου ϐλεπων υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον

εκ του οφψαλµου σου και τοτε διαβλεχει εκβα-

λειν το καρφο το εν τω οφψαλµω του αδελφου

σου

43. ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν καρ-

πον σαπρον ουδε δενδρον σαπρον ποιουν καρ-

πον καλον

44. εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου καρπου

γινωσκεται ου γαρ εξ ακανψων συλλεγουσιν

συκα ουδε εκ ϐατου τρυγωσιν σταφυλην

45. ο αγαψο ανψρωπο εκ του αγαψου ψησαυ-

ϱου τη καρδια αυτου προφερει το αγαψον και ο

πονηρο ανψρωπο εκ του πονηρου ψησαυρου τη

καρδια αυτου προφερει το πονηρον εκ γαρ του

περισσευµατο τη καρδια λαλει το στοµα αυτου

46. τι δε µε καλειτε κυριε κυριε και ου ποιειτε

α λεγω

47. πα ο ερςοµενο προ µε και ακουων µου των

λογων και ποιων αυτου υποδειξω υµιν τινι εστιν

οµοιο

48. οµοιο εστιν ανψρωπω οικοδοµουντι οικιαν

ο εσκαχεν και εβαψυνεν και εψηκεν ψεµελιον

επι την πετραν πληµµυρα δε γενοµενη προσερ-

ϱηξεν ο ποταµο τη οικια εκεινη και ουκ ισςυσεν

σαλευσαι αυτην τεψεµελιωτο γαρ επι την πε-

τραν

49. ο δε ακουσα και µη ποιησα οµοιο εσ-

τιν ανψρωπω οικοδοµησαντι οικιαν επι την γην

ςωρι ψεµελιου η προσερρηξεν ο ποταµο και

ευψεω επεσεν και εγενετο το ϱηγµα τη οικια

εκεινη µεγα

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-lk7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 επει δε επληρωσεν παντα τα ϱηµατα αυτου

ει τα ακοα του λαου εισηλψεν ει καπερναουµ

2. εκατονταρςου δε τινο δουλο κακω εςων

ηµελλεν τελευταν ο ην αυτω εντιµο

3. ακουσα δε περι του ιησου απεστειλεν προ

αυτον πρεσβυτερου των ιουδαιων ερωτων αυτον

οπω ελψων διασωση τον δουλον αυτου

4. οι δε παραγενοµενοι προ τον ιησουν παρε-

καλουν αυτον σπουδαιω λεγοντε οτι αξιο εστιν

ω παρεξει τουτο

5. αγαπα γαρ το εψνο ηµων και την συναγω-

γην αυτο ωκοδοµησεν ηµιν

6. ο δε ιησου επορευετο συν αυτοι ηδη δε αυ-

του ου µακραν απεςοντο απο τη οικια επεµχεν

προ αυτον ο εκατονταρςο ϕιλου λεγων αυτω

κυριε µη σκυλλου ου γαρ ειµι ικανο ινα υπο

την στεγην µου εισελψη

7. διο ουδε εµαυτον ηξιωσα προ σε ελψειν αλ-

λα ειπε λογω και ιαψησεται ο παι µου

8. και γαρ εγω ανψρωπο ειµι υπο εξουσιαν

τασσοµενο εςων υπ εµαυτον στρατιωτα και

λεγω τουτω πορευψητι και πορευεται και αλλω

ερςου και ερςεται και τω δουλω µου ποιησον

τουτο και ποιει

9. ακουσα δε ταυτα ο ιησου εψαυµασεν αυτον

και στραφει τω ακολουψουντι αυτω οςλω ειπεν

λεγω υµιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν

ευρον

10. και υποστρεχαντε οι πεµφψεντε ει τον

οικον ευρον τον ασψενουντα δουλον υγιαινον-

τα
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11. και εγενετο εν τη εξη επορευετο ει πολιν

καλουµενην ναιν και συνεπορευοντο αυτω οι

µαψηται αυτου ικανοι και οςλο πολυ

12. ω δε ηγγισεν τη πυλη τη πολεω και ιδου

εξεκοµιζετο τεψνηκω υιο µονογενη τη µητρι αυ-

του και αυτη ην ςηρα και οςλο τη πολεω ικανο

συν αυτη

13. και ιδων αυτην ο κυριο εσπλαγςνισψη επ

αυτη και ειπεν αυτη µη κλαιε

14. και προσελψων ηχατο τη σορου οι δε ϐα-

σταζοντε εστησαν και ειπεν νεανισκε σοι λεγω

εγερψητι

15. και ανεκαψισεν ο νεκρο και ηρξατο λα-

λειν και εδωκεν αυτον τη µητρι αυτου

16. ελαβεν δε ϕοβο απαντα και εδοξαζον τον

ψεον λεγοντε οτι προφητη µεγα εγηγερται εν

ηµιν και οτι επεσκεχατο ο ψεο τον λαον αυτου

17. και εξηλψεν ο λογο ουτο εν ολη τη ιουδαια

περι αυτου και εν παση τη περιςωρω

18. και απηγγειλαν ιωαννη οι µαψηται αυτου

περι παντων τουτων

19. και προσκαλεσαµενο δυο τινα των µαψη-

των αυτου ο ιωαννη επεµχεν προ τον ιησουν

λεγων συ ει ο ερςοµενο η αλλον προσδοκωµεν

20. παραγενοµενοι δε προ αυτον οι ανδρε

ειπον ιωαννη ο ϐαπτιστη απεσταλκεν ηµα προ

σε λεγων συ ει ο ερςοµενο η αλλον προσδοκω-

µεν

21. εν αυτη δε τη ωρα εψεραπευσεν πολ-

λου απο νοσων και µαστιγων και πνευµατων

πονηρων και τυφλοι πολλοι εςαρισατο το ϐλε-

πειν

22. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι πο-

ϱευψεντε απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκο-

υσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν ςωλοι περιπα-

τουσιν λεπροι καψαριζονται κωφοι ακουουσιν

νεκροι εγειρονται πτωςοι ευαγγελιζονται

23. και µακαριο εστιν ο εαν µη σκανδαλισψη

εν εµοι

24. απελψοντων δε των αγγελων ιωαννου

ηρξατο λεγειν προ του οςλου περι ιωαννου τι

εξεληλυψατε ει την ερηµον ψεασασψαι καλα-

µον υπο ανεµου σαλευοµενον

25. αλλα τι εξεληλυψατε ιδειν ανψρωπον εν

µαλακοι ιµατιοι ηµφιεσµενον ιδου οι εν ιµατι-

σµω ενδοξω και τρυφη υπαρςοντε εν τοι ϐασι-

λειοι εισιν

26. αλλα τι εξεληλυψατε ιδειν προφητην ναι

λεγω υµιν και περισσοτερον προφητου

27. ουτο εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω απο-

στελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ο

κατασκευασει την οδον σου εµπροσψεν σου

28. λεγω γαρ υµιν µειζων εν γεννητοι γυνα-

ικων προφητη ιωαννου του ϐαπτιστου ουδει εσ-

τιν ο δε µικροτερο εν τη ϐασιλεια του ψεου µε-

ιζων αυτου εστιν

29. και πα ο λαο ακουσα και οι τελωναι εδικα-

ιωσαν τον ψεον ϐαπτισψεντε το ϐαπτισµα ιωαν-

νου

30. οι δε ϕαρισαιοι και οι νοµικοι την ϐουλην

του ψεου ηψετησαν ει εαυτου µη ϐαπτισψεντε

υπ αυτου

31. ειπεν δε ο κυριο τινι ουν οµοιωσω του

ανψρωπου τη γενεα ταυτη και τινι εισιν οµοιοι

32. οµοιοι εισιν παιδιοι τοι εν αγορα καψηµε-

νοι και προσφωνουσιν αλληλοι και λεγουσιν

ηυλησαµεν υµιν και ουκ ωρςησασψε εψρηνη-

σαµεν υµιν και ουκ εκλαυσατε

33. εληλυψεν γαρ ιωαννη ο ϐαπτιστη µητε

αρτον εσψιων µητε οινον πινων και λεγετε δα-

ιµονιον εςει

34. εληλυψεν ο υιο του ανψρωπου εσψιων

και πινων και λεγετε ιδου ανψρωπο ϕαγο και

οινοποτη τελωνων ϕιλο και αµαρτωλων

35. και εδικαιωψη η σοφια απο των τεκνων

αυτη παντων

36. ηρωτα δε τι αυτον των ϕαρισαιων ινα ϕαγη

µετ αυτου και εισελψων ει την οικιαν του ϕαρι-

σαιου ανεκλιψη

37. και ιδου γυνη εν τη πολει ητι ην αµαρ-

τωλο επιγνουσα οτι ανακειται εν τη οικια του

ϕαρισαιου κοµισασα αλαβαστρον µυρου

38. και στασα παρα του ποδα αυτου οπισω

κλαιουσα ηρξατο ϐρεςειν του ποδα αυτου τοι

δακρυσιν και ται ψριξιν τη κεφαλη αυτη εξε-

µασσεν και κατεφιλει του ποδα αυτου και ηλε-

ιφεν τω µυρω

39. ιδων δε ο ϕαρισαιο ο καλεσα αυτον ειπεν

εν εαυτω λεγων ουτο ει ην προφητη εγινωσκεν

αν τι και ποταπη η γυνη ητι απτεται αυτου οτι

αµαρτωλο εστιν

40. και αποκριψει ο ιησου ειπεν προ αυτον

σιµων εςω σοι τι ειπειν ο δε ϕησιν διδασκαλε

ειπε
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41. δυο ςρεωφειλεται ησαν δανειστη τινι ο ει

ωφειλεν δηναρια πεντακοσια ο δε ετερο πεντη-

κοντα

42. µη εςοντων δε αυτων αποδουναι αµφοτε-

ϱοι εςαρισατο τι ουν αυτων ειπε πλειον αυτον

αγαπησει

43. αποκριψει δε ο σιµων ειπεν υπολαµβανω

οτι ω το πλειον εςαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορψω

εκρινα

44. και στραφει προ την γυναικα τω σιµωνι

εφη ϐλεπει ταυτην την γυναικα εισηλψον σου

ει την οικιαν υδωρ επι του ποδα µου ουκ εδωκα

αυτη δε τοι δακρυσιν εβρεξεν µου του ποδα και

ται ψριξιν τη κεφαλη αυτη εξεµαξεν

45. ϕιληµα µοι ουκ εδωκα αυτη δε αφ η ειση-

λψον ου διελιπεν καταφιλουσα µου του ποδα

46. ελαιω την κεφαλην µου ουκ ηλειχα αυτη

δε µυρω ηλειχεν µου του ποδα

47. ου ςαριν λεγω σοι αφεωνται αι αµαρτιαι

αυτη αι πολλαι οτι ηγαπησεν πολυ ω δε ολιγον

αφιεται ολιγον αγαπα

48. ειπεν δε αυτη αφεωνται σου αι αµαρτιαι

49. και ηρξαντο οι συνανακειµενοι λεγειν εν

εαυτοι τι ουτο εστιν ο και αµαρτια αφιησιν

50. ειπεν δε προ την γυναικα η πιστι σου σε-

σωκεν σε πορευου ει ειρηνην

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-lk8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 και εγενετο εν τω καψεξη και αυτο διω-

δευεν κατα πολιν και κωµην κηρυσσων και

ευαγγελιζοµενο την ϐασιλειαν του ψεου και οι

δωδεκα συν αυτω

2. και γυναικε τινε αι ησαν τεψεραπευµεναι

απο πνευµατων πονηρων και ασψενειων µαρια

η καλουµενη µαγδαληνη αφ η δαιµονια επτα

εξεληλυψει

3. και ιωαννα γυνη ςουζα επιτροπου ηρωδου

και σουσαννα και ετεραι πολλαι αιτινε διηκο-

νουν αυτω απο των υπαρςοντων αυται

4. συνιοντο δε οςλου πολλου και των κατα

πολιν επιπορευοµενων προ αυτον ειπεν δια πα-

ϱαβολη

5. εξηλψεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον

αυτου και εν τω σπειρειν αυτον ο µεν επεσεν

παρα την οδον και κατεπατηψη και τα πετεινα

του ουρανου κατεφαγεν αυτο

6. και ετερον επεσεν επι την πετραν και ϕυεν

εξηρανψη δια το µη εςειν ικµαδα

7. και ετερον επεσεν εν µεσω των ακανψων

και συµφυεισαι αι ακανψαι απεπνιξαν αυτο

8. και ετερον επεσεν επι την γην την αγαψην

και ϕυεν εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα

ταυτα λεγων εφωνει ο εςων ωτα ακουειν ακο-

υετω

9. επηρωτων δε αυτον οι µαψηται αυτου λε-

γοντε τι ειη η παραβολη αυτη

10. ο δε ειπεν υµιν δεδοται γνωναι τα µυστη-

ϱια τη ϐασιλεια του ψεου τοι δε λοιποι εν παρα-

ϐολαι ινα ϐλεποντε µη ϐλεπωσιν και ακουοντε

µη συνιωσιν

11. εστιν δε αυτη η παραβολη ο σπορο εστιν

ο λογο του ψεου

12. οι δε παρα την οδον εισιν οι ακουοντε ειτα

ερςεται ο διαβολο και αιρει τον λογον απο τη

καρδια αυτων ινα µη πιστευσαντε σωψωσιν

13. οι δε επι τη πετρα οι οταν ακουσωσιν µετα

ςαρα δεςονται τον λογον και ουτοι ϱιζαν ουκ

εςουσιν οι προ καιρον πιστευουσιν και εν καιρω

πειρασµου αφιστανται

14. το δε ει τα ακανψα πεσον ουτοι εισιν οι

ακουσαντε και υπο µεριµνων και πλουτου και

ηδονων του ϐιου πορευοµενοι συµπνιγονται και

ου τελεσφορουσιν

15. το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν οιτινε εν

καρδια καλη και αγαψη ακουσαντε τον λογον

κατεςουσιν και καρποφορουσιν εν υποµονη

16. ουδει δε λυςνον αχα καλυπτει αυτον

σκευει η υποκατω κλινη τιψησιν αλλ επι λυς-

νια επιτιψησιν ινα οι εισπορευοµενοι ϐλεπωσιν

το ϕω

17. ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου ϕανερον γενη-

σεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσψησεται και ει

ϕανερον ελψη

18. ϐλεπετε ουν πω ακουετε ο γαρ αν εςη

δοψησεται αυτω και ο αν µη εςη και ο δοκει

εςειν αρψησεται απ αυτου

19. παρεγενοντο δε προ αυτον η µητηρ και

οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο συντυςειν

αυτω δια τον οςλον
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20. και απηγγελη αυτω λεγοντων η µητηρ

σου και οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω ιδειν σε

ψελοντε

21. ο δε αποκριψει ειπεν προ αυτου µητηρ µου

και αδελφοι µου ουτοι εισιν οι τον λογον του

ψεου ακουοντε και ποιουντε αυτον

22. και εγενετο εν µια των ηµερων και αυτο

ενεβη ει πλοιον και οι µαψηται αυτου και ειπεν

προ αυτου διελψωµεν ει το περαν τη λιµνη και

ανηςψησαν

23. πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν και κα-

τεβη λαιλαχ ανεµου ει την λιµνην και συνε-

πληρουντο και εκινδυνευον

24. προσελψοντε δε διηγειραν αυτον λεγοντε

επιστατα επιστατα απολλυµεψα ο δε εγερψει

επετιµησεν τω ανεµω και τω κλυδωνι του υδατο

και επαυσαντο και εγενετο γαληνη

25. ειπεν δε αυτοι που εστιν η πιστι υµων ϕο-

ϐηψεντε δε εψαυµασαν λεγοντε προ αλληλου

τι αρα ουτο εστιν οτι και τοι ανεµοι επιτασσει

και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω

26. και κατεπλευσαν ει την ςωραν των γα-

δαρηνων ητι εστιν αντιπεραν τη γαλιλαια

27. εξελψοντι δε αυτω επι την γην υπηντησεν

αυτω ανηρ τι εκ τη πολεω ο ειςεν δαιµονια εκ

ςρονων ικανων και ιµατιον ουκ ενεδιδυσκετο

και εν οικια ουκ εµενεν αλλ εν τοι µνηµασιν

28. ιδων δε τον ιησουν και ανακραξα προσε-

πεσεν αυτω και ϕωνη µεγαλη ειπεν τι εµοι και

σοι ιησου υιε του ψεου του υχιστου δεοµαι σου

µη µε ϐασανιση

29. παρηγγελλεν γαρ τω πνευµατι τω ακαψ-

αρτω εξελψειν απο του ανψρωπου πολλοι γαρ

ςρονοι συνηρπακει αυτον και εδεσµειτο αλυσε-

σιν και πεδαι ϕυλασσοµενο και διαρρησσων τα

δεσµα ηλαυνετο υπο του δαιµονο ει τα ερηµου

30. επηρωτησεν δε αυτον ο ιησου λεγων τι

σοι εστιν ονοµα ο δε ειπεν λεγεων οτι δαιµονια

πολλα εισηλψεν ει αυτον

31. και παρεκαλει αυτον ινα µη επιταξη αυτοι

ει την αβυσσον απελψειν

32. ην δε εκει αγελη ςοιρων ικανων ϐοσκο-

µενων εν τω ορει και παρεκαλουν αυτον ινα

επιτρεχη αυτοι ει εκεινου εισελψειν και επετρε-

χεν αυτοι

33. εξελψοντα δε τα δαιµονια απο του ανψρω-

που εισηλψεν ει του ςοιρου και ωρµησεν η

αγελη κατα του κρηµνου ει την λιµνην και

απεπνιγη

34. ιδοντε δε οι ϐοσκοντε το γεγενηµενον εφυ-

γον και απελψοντε απηγγειλαν ει την πολιν και

ει του αγρου

35. εξηλψον δε ιδειν το γεγονο και ηλψον προ

τον ιησουν και ευρον καψηµενον τον ανψρω-

πον αφ ου τα δαιµονια εξεληλυψει ιµατισµενον

και σωφρονουντα παρα του ποδα του ιησου και

εφοβηψησαν

36. απηγγειλαν δε αυτοι και οι ιδοντε πω

εσωψη ο δαιµονισψει

37. και ηρωτησαν αυτον απαν το πληψο τη

περιςωρου των γαδαρηνων απελψειν απ αυτων

οτι ϕοβω µεγαλω συνειςοντο αυτο δε εµβα ει το

πλοιον υπεστρεχεν

38. εδεετο δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυψει

τα δαιµονια ειναι συν αυτω απελυσεν δε αυτον

ο ιησου λεγων

39. υποστρεφε ει τον οικον σου και διηγου οσα

εποιησεν σοι ο ψεο και απηλψεν καψ ολην την

πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησου

40. εγενετο δε εν τω υποστρεχαι τον ιησουν

απεδεξατο αυτον ο οςλο ησαν γαρ παντε προσ-

δοκωντε αυτον

41. και ιδου ηλψεν ανηρ ω ονοµα ιαειρο και

αυτο αρςων τη συναγωγη υπηρςεν και πεσων

παρα του ποδα του ιησου παρεκαλει αυτον εισε-

λψειν ει τον οικον αυτου

42. οτι ψυγατηρ µονογενη ην αυτω ω ετων

δωδεκα και αυτη απεψνησκεν εν δε τω υπαγειν

αυτον οι οςλοι συνεπνιγον αυτον

43. και γυνη ουσα εν ϱυσει αιµατο απο ετων

δωδεκα ητι ει ιατρου προσαναλωσασα ολον τον

ϐιον ουκ ισςυσεν υπ ουδενο ψεραπευψηναι

44. προσελψουσα οπισψεν ηχατο του κρασπε-

δου του ιµατιου αυτου και παραςρηµα εστη η

ϱυσι του αιµατο αυτη

45. και ειπεν ο ιησου τι ο αχαµενο µου αρνο-

υµενων δε παντων ειπεν ο πετρο και οι µετ αυ-

του επιστατα οι οςλοι συνεςουσιν σε και αποψ-

λιβουσιν και λεγει τι ο αχαµενο µου

46. ο δε ιησου ειπεν ηχατο µου τι εγω γαρ

εγνων δυναµιν εξελψουσαν απ εµου

47. ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαψεν τρεµο-

υσα ηλψεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν
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ηχατο αυτου απηγγειλεν αυτω ενωπιον παντο

του λαου και ω ιαψη παραςρηµα

48. ο δε ειπεν αυτη ψαρσει ψυγατερ η πιστι

σου σεσωκεν σε πορευου ει ειρηνην

49. ετι αυτου λαλουντο ερςεται τι παρα του

αρςισυναγωγου λεγων αυτω οτι τεψνηκεν η

ψυγατηρ σου µη σκυλλε τον διδασκαλον

50. ο δε ιησου ακουσα απεκριψη αυτω λεγων

µη ϕοβου µονον πιστευε και σωψησεται

51. εισελψων δε ει την οικιαν ουκ αφηκεν

εισελψειν ουδενα ει µη πετρον και ιακωβον και

ιωαννην και τον πατερα τη παιδο και την µητε-

ϱα

52. εκλαιον δε παντε και εκοπτοντο αυτην ο

δε ειπεν µη κλαιετε ουκ απεψανεν αλλα καψ-

ευδει

53. και κατεγελων αυτου ειδοτε οτι απεψανεν

54. αυτο δε εκβαλων εξω παντα και κρατησα

τη ςειρο αυτη εφωνησεν λεγων η παι εγειρου

55. και επεστρεχεν το πνευµα αυτη και ανεστη

παραςρηµα και διεταξεν αυτη δοψηναι ϕαγειν

56. και εξεστησαν οι γονει αυτη ο δε παρηγ-

γειλεν αυτοι µηδενι ειπειν το γεγονο

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-lk9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 συγκαλεσαµενο δε του δωδεκα µαψητα αυ-

του εδωκεν αυτοι δυναµιν και εξουσιαν επι παν-

τα τα δαιµονια και νοσου ψεραπευειν

2. και απεστειλεν αυτου κηρυσσειν την ϐασι-

λειαν του ψεου και ιασψαι του ασψενουντα

3. και ειπεν προ αυτου µηδεν αιρετε ει την

οδον µητε ϱαβδου µητε πηραν µητε αρτον µητε

αργυριον µητε ανα δυο ςιτωνα εςειν

4. και ει ην αν οικιαν εισελψητε εκει µενετε

και εκειψεν εξερςεσψε

5. και οσοι αν µη δεξωνται υµα εξερςοµενοι

απο τη πολεω εκεινη και τον κονιορτον απο

των ποδων υµων αποτιναξατε ει µαρτυριον επ

αυτου

6. εξερςοµενοι δε διηρςοντο κατα τα κωµα ευ-

αγγελιζοµενοι και ψεραπευοντε πανταςου

7. ηκουσεν δε ηρωδη ο τετραρςη τα γινοµενα

υπ αυτου παντα και διηπορει δια το λεγεσψαι

υπο τινων οτι ιωαννη εγηγερται εκ νεκρων

8. υπο τινων δε οτι ηλια εφανη αλλων δε οτι

προφητη ει των αρςαιων ανεστη

9. και ειπεν ο ηρωδη ιωαννην εγω απεκεφα-

λισα τι δε εστιν ουτο περι ου εγω ακουω τοιαυτα

και εζητει ιδειν αυτον

10. και υποστρεχαντε οι αποστολοι διηγησαν-

το αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτου

υπεςωρησεν κατ ιδιαν ει τοπον ερηµον πολεω

καλουµενη ϐηψσαιδα

11. οι δε οςλοι γνοντε ηκολουψησαν αυτω και

δεξαµενο αυτου ελαλει αυτοι περι τη ϐασιλεια

του ψεου και του ςρειαν εςοντα ψεραπεια ιατο

12. η δε ηµερα ηρξατο κλινειν προσελψοντε

δε οι δωδεκα ειπον αυτω απολυσον τον οςλον

ινα απελψοντε ει τα κυκλω κωµα και του αγρου

καταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισµον οτι ωδε

εν ερηµω τοπω εσµεν

13. ειπεν δε προ αυτου δοτε αυτοι υµει ϕαγειν

οι δε ειπον ουκ εισιν ηµιν πλειον η πεντε αρτοι

και δυο ιςψυε ει µητι πορευψεντε ηµει αγορα-

σωµεν ει παντα τον λαον τουτον ϐρωµατα

14. ησαν γαρ ωσει ανδρε πεντακισςιλιοι ειπεν

δε προ του µαψητα αυτου κατακλινατε αυτου

κλισια ανα πεντηκοντα

15. και εποιησαν ουτω και ανεκλιναν απαντα

16. λαβων δε του πεντε αρτου και του δυο ιςψ-

υα αναβλεχα ει τον ουρανον ευλογησεν αυτου

και κατεκλασεν και εδιδου τοι µαψηται παρα-

τιψεναι τω οςλω

17. και εφαγον και εςορτασψησαν παντε και

ηρψη το περισσευσαν αυτοι κλασµατων κοφινοι

δωδεκα

18. και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευςο-

µενον καταµονα συνησαν αυτω οι µαψηται και

επηρωτησεν αυτου λεγων τινα µε λεγουσιν οι

οςλοι ειναι

19. οι δε αποκριψεντε ειπον ιωαννην τον ϐαπ-

τιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητη τι

των αρςαιων ανεστη

20. ειπεν δε αυτοι υµει δε τινα µε λεγετε ειναι

αποκριψει δε ο πετρο ειπεν τον ςριστον του

ψεου

21. ο δε επιτιµησα αυτοι παρηγγειλεν µηδενι

ειπειν τουτο

22. ειπων οτι δει τον υιον του ανψρωπου

πολλα παψειν και αποδοκιµασψηναι απο των
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πρεσβυτερων και αρςιερεων και γραµµατεων

και αποκτανψηναι και τη τριτη ηµερα εγερψη-

ναι

23. ελεγεν δε προ παντα ει τι ψελει οπισω µου

ελψειν απαρνησασψω εαυτον και αρατω τον

σταυρον αυτου καψ ηµεραν και ακολουψειτω

µοι

24. ο γαρ αν ψελη την χυςην αυτου σωσαι

απολεσει αυτην ο δ αν απολεση την χυςην αυ-

του ενεκεν εµου ουτο σωσει αυτην

25. τι γαρ ωφελειται ανψρωπο κερδησα τον

κοσµον ολον εαυτον δε απολεσα η Ϲηµιωψει

26. ο γαρ αν επαισςυνψη µε και του εµου λο-

γου τουτον ο υιο του ανψρωπου επαισςυνψησε-

ται οταν ελψη εν τη δοξη αυτου και του πατρο

και των αγιων αγγελων

27. λεγω δε υµιν αληψω εισιν τινε των ωδε

εστηκοτων οι ου µη γευσονται ψανατου εω αν

ιδωσιν την ϐασιλειαν του ψεου

28. εγενετο δε µετα του λογου τουτου ωσει

ηµεραι οκτω και παραλαβων τον πετρον και

ιωαννην και ιακωβον ανεβη ει το ορο προσευ-

ξασψαι

29. και εγενετο εν τω προσευςεσψαι αυτον το

ειδο του προσωπου αυτου ετερον και ο ιµατισµο

αυτου λευκο εξαστραπτων

30. και ιδου ανδρε δυο συνελαλουν αυτω οιτι-

νε ησαν µωση και ηλια

31. οι οφψεντε εν δοξη ελεγον την εξοδον αυ-

του ην εµελλεν πληρουν εν ιερουσαληµ

32. ο δε πετρο και οι συν αυτω ησαν ϐεβαρη-

µενοι υπνω διαγρηγορησαντε δε ειδον την δο-

ξαν αυτου και του δυο ανδρα του συνεστωτα

αυτω

33. και εγενετο εν τω διαςωριζεσψαι αυτου απ

αυτου ειπεν ο πετρο προ τον ιησουν επιστατα

καλον εστιν ηµα ωδε ειναι και ποιησωµεν σκη-

να τρει µιαν σοι και µωσει µιαν και µιαν ηλια

µη ειδω ο λεγει

34. ταυτα δε αυτου λεγοντο εγενετο νεφελη

και επεσκιασεν αυτου εφοβηψησαν δε εν τω

εκεινου εισελψειν ει την νεφελην

35. και ϕωνη εγενετο εκ τη νεφελη λεγουσα

ουτο εστιν ο υιο µου ο αγαπητο αυτου ακουετε

36. και εν τω γενεσψαι την ϕωνην ευρεψη ο

ιησου µονο και αυτοι εσιγησαν και ουδενι απηγ-

γειλαν εν εκειναι ται ηµεραι ουδεν ων εωρακα-

σιν

37. εγενετο δε εν τη εξη ηµερα κατελψοντων

αυτων απο του ορου συνηντησεν αυτω οςλο πο-

λυ

38. και ιδου ανηρ απο του οςλου ανεβοησεν

λεγων διδασκαλε δεοµαι σου επιβλεχον επι τον

υιον µου οτι µονογενη εστιν µοι

39. και ιδου πνευµα λαµβανει αυτον και εξα-

ιφνη κραζει και σπαρασσει αυτον µετα αφρου

και µογι αποςωρει απ αυτου συντριβον αυτον

40. και εδεηψην των µαψητων σου ινα εκβαλ-

λωσιν αυτο και ουκ ηδυνηψησαν

41. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν ω γενεα απιστο

και διεστραµµενη εω ποτε εσοµαι προ υµα και

ανεξοµαι υµων προσαγαγε ωδε τον υιον σου

42. ετι δε προσερςοµενου αυτου ερρηξεν αυ-

τον το δαιµονιον και συνεσπαραξεν επετιµησεν

δε ο ιησου τω πνευµατι τω ακαψαρτω και ιασατο

τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου

43. εξεπλησσοντο δε παντε επι τη µεγαλειοτη-

τι του ψεου παντων δε ψαυµαζοντων επι πασιν

οι εποιησεν ο ιησου ειπεν προ του µαψητα αυτου

44. ψεσψε υµει ει τα ωτα υµων του λογου το-

υτου ο γαρ υιο του ανψρωπου µελλει παραδι-

δοσψαι ει ςειρα ανψρωπων

45. οι δε ηγνοουν το ϱηµα τουτο και ην πα-

ϱακεκαλυµµενον απ αυτων ινα µη αισψωνται

αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του

ϱηµατο τουτου

46. εισηλψεν δε διαλογισµο εν αυτοι το τι αν

ειη µειζων αυτων

47. ο δε ιησου ιδων τον διαλογισµον τη καρδια

αυτων επιλαβοµενο παιδιου εστησεν αυτο παρ

εαυτω

48. και ειπεν αυτοι ο εαν δεξηται τουτο το πα-

ιδιον επι τω ονοµατι µου εµε δεςεται και ο εαν

εµε δεξηται δεςεται τον αποστειλαντα µε ο γαρ

µικροτερο εν πασιν υµιν υπαρςων ουτο εσται

µεγα

49. αποκριψει δε ο ιωαννη ειπεν επιστατα

ειδοµεν τινα επι τω ονοµατι σου εκβαλλοντα τα

δαιµονια και εκωλυσαµεν αυτον οτι ουκ ακο-

λουψει µεψ ηµων
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50. και ειπεν προ αυτον ο ιησου µη κωλυετε

ο γαρ ουκ εστιν καψ ηµων υπερ ηµων εστιν

51. εγενετο δε εν τω συµπληρουσψαι τα ηµε-

ϱα τη αναληχεω αυτου και αυτο το προσωπον

αυτου εστηριξεν του πορευεσψαι ει ιερουσαληµ

52. και απεστειλεν αγγελου προ προσωπου

αυτου και πορευψεντε εισηλψον ει κωµην σα-

µαρειτων ωστε ετοιµασαι αυτω

53. και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον

αυτου ην πορευοµενον ει ιερουσαληµ

54. ιδοντε δε οι µαψηται αυτου ιακωβο και

ιωαννη ειπον κυριε ψελει ειπωµεν πυρ κατα-

ϐηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτου ω

και ηλια εποιησεν

55. στραφει δε επετιµησεν αυτοι και ειπεν ουκ

οιδατε οιου πνευµατο εστε υµει

56. ο γαρ υιο του ανψρωπου ουκ ηλψεν χυ-

ςα ανψρωπων απολεσαι αλλα σωσαι και επο-

ϱευψησαν ει ετεραν κωµην

57. εγενετο δε πορευοµενων αυτων εν τη οδω

ειπεν τι προ αυτον ακολουψησω σοι οπου αν

απερςη κυριε

58. και ειπεν αυτω ο ιησου αι αλωπεκε ϕωλε-

ου εςουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατα-

σκηνωσει ο δε υιο του ανψρωπου ουκ εςει που

την κεφαλην κλινη

59. ειπεν δε προ ετερον ακολουψει µοι ο δε

ειπεν κυριε επιτρεχον µοι απελψοντι πρωτον

ψαχαι τον πατερα µου

60. ειπεν δε αυτω ο ιησου αφε του νεκρου

ψαχαι του εαυτων νεκρου συ δε απελψων διαγ-

γελλε την ϐασιλειαν του ψεου

61. ειπεν δε και ετερο ακολουψησω σοι κυριε

πρωτον δε επιτρεχον µοι αποταξασψαι τοι ει τον

οικον µου

62. ειπεν δε προ αυτον ο ιησου ουδει επι-

ϐαλων την ςειρα αυτου επ αροτρον και ϐλεπων

ει τα οπισω ευψετο εστιν ει την ϐασιλειαν του

ψεου

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
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Interlinearna

10 µετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριο και

ετερου εβδοµηκοντα και απεστειλεν αυτου ανα

δυο προ προσωπου αυτου ει πασαν πολιν και

τοπον ου εµελλεν αυτο ερςεσψαι

2. ελεγεν ουν προ αυτου ο µεν ψερισµο πολυ

οι δε εργαται ολιγοι δεηψητε ουν του κυριου του

ψερισµου οπω εκβαλλη εργατα ει τον ψερισµον

αυτου

3. υπαγετε ιδου εγω αποστελλω υµα ω αρνα

εν µεσω λυκων

4. µη ϐασταζετε ϐαλαντιον µη πηραν µηδε

υποδηµατα και µηδενα κατα την οδον ασπα-

σησψε

5. ει ην δ αν οικιαν εισερςησψε πρωτον λεγετε

ειρηνη τω οικω τουτω

6. και εαν µεν η εκει υιο ειρηνη επαναπαυσε-

ται επ αυτον η ειρηνη υµων ει δε µηγε εφ υµα

ανακαµχει

7. εν αυτη δε τη οικια µενετε εσψιοντε και

πινοντε τα παρ αυτων αξιο γαρ ο εργατη του

µισψου αυτου εστιν µη µεταβαινετε εξ οικια ει

οικιαν

8. και ει ην δ αν πολιν εισερςησψε και δεςων-

ται υµα εσψιετε τα παρατιψεµενα υµιν

9. και ψεραπευετε του εν αυτη ασψενει και

λεγετε αυτοι ηγγικεν εφ υµα η ϐασιλεια του

ψεου

10. ει ην δ αν πολιν εισερςησψε και µη δεςων-

ται υµα εξελψοντε ει τα πλατεια αυτη ειπατε

11. και τον κονιορτον τον κολληψεντα ηµιν

εκ τη πολεω υµων αποµασσοµεψα υµιν πλην

τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν εφ υµα η ϐασιλεια

του ψεου

12. λεγω δε υµιν οτι σοδοµοι εν τη ηµερα εκε-

ινη ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη

13. ουαι σοι ςωραζιν ουαι σοι ϐηψσαιδα οτι ει

εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναµει αι γε-

νοµεναι εν υµιν παλαι αν εν σακκω και σποδω

καψηµεναι µετενοησαν

14. πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται

εν τη κρισει η υµιν

15. και συ καπερναουµ η εω του ουρανου

υχωψεισα εω αδου καταβιβασψηση

16. ο ακουων υµων εµου ακουει και ο αψ-

ετων υµα εµε αψετει ο δε εµε αψετων αψετει

τον αποστειλαντα µε

17. υπεστρεχαν δε οι εβδοµηκοντα µετα ςαρα

λεγοντε κυριε και τα δαιµονια υποτασσεται ηµιν

εν τω ονοµατι σου
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18. ειπεν δε αυτοι εψεωρουν τον σαταναν ω

αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα

19. ιδου διδωµι υµιν την εξουσιαν του πατε-

ιν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν

την δυναµιν του εςψρου και ουδεν υµα ου µη

αδικηση

20. πλην εν τουτω µη ςαιρετε οτι τα πνευµα-

τα υµιν υποτασσεται ςαιρετε δε µαλλον οτι τα

ονοµατα υµων εγραφη εν τοι ουρανοι

21. εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τω πνευµατι

ο ιησου και ειπεν εξοµολογουµαι σοι πατερ κυ-

ϱιε του ουρανου και τη γη οτι απεκρυχα ταυτα

απο σοφων και συνετων και απεκαλυχα αυτα

νηπιοι ναι ο πατηρ οτι ουτω εγενετο ευδοκια

εµπροσψεν σου

22. και στραφει προ του µαψητα ειπεν παν-

τα παρεδοψη µοι υπο του πατρο µου και ουδει

γινωσκει τι εστιν ο υιο ει µη ο πατηρ και τι εστιν

ο πατηρ ει µη ο υιο και ω εαν ϐουληται ο υιο

αποκαλυχαι

23. και στραφει προ του µαψητα κατ ιδιαν

ειπεν µακαριοι οι οφψαλµοι οι ϐλεποντε α ϐλε-

πετε

24. λεγω γαρ υµιν οτι πολλοι προφηται και

ϐασιλει ηψελησαν ιδειν α υµει ϐλεπετε και ουκ

ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

25. και ιδου νοµικο τι ανεστη εκπειραζων αυ-

τον και λεγων διδασκαλε τι ποιησα Ϲωην αιω-

νιον κληρονοµησω

26. ο δε ειπεν προ αυτον εν τω νοµω τι γε-

γραπται πω αναγινωσκει

27. ο δε αποκριψει ειπεν αγαπησει κυριον τον

ψεον σου εξ ολη τη καρδια σου και εξ ολη τη

χυςη σου και εξ ολη τη ισςυο σου και εξ ολη τη

διανοια σου και τον πλησιον σου ω σεαυτον

28. ειπεν δε αυτω ορψω απεκριψη τουτο ποιει

και Ϲηση

29. ο δε ψελων δικαιουν εαυτον ειπεν προ τον

ιησουν και τι εστιν µου πλησιον

30. υπολαβων δε ο ιησου ειπεν ανψρωπο

τι κατεβαινεν απο ιερουσαληµ ει ιεριςω και

λησται περιεπεσεν οι και εκδυσαντε αυτον και

πληγα επιψεντε απηλψον αφεντε ηµιψανη τυγ-

ςανοντα

31. κατα συγκυριαν δε ιερευ τι κατεβαινεν εν

τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλψεν

32. οµοιω δε και λευιτη γενοµενο κατα τον

τοπον ελψων και ιδων αντιπαρηλψεν

33. σαµαρειτη δε τι οδευων ηλψεν κατ αυτον

και ιδων αυτον εσπλαγςνισψη

34. και προσελψων κατεδησεν τα τραυµατα

αυτου επιςεων ελαιον και οινον επιβιβασα δε

αυτον επι το ιδιον κτηνο ηγαγεν αυτον ει παν-

δοςειον και επεµεληψη αυτου

35. και επι την αυριον εξελψων εκβαλων δυο

δηναρια εδωκεν τω πανδοςει και ειπεν αυτω

επιµεληψητι αυτου και ο τι αν προσδαπανηση

εγω εν τω επανερςεσψαι µε αποδωσω σοι

36. τι ουν τουτων των τριων δοκει σοι πλησιον

γεγονεναι του εµπεσοντο ει του ληστα

37. ο δε ειπεν ο ποιησα το ελεο µετ αυτου ειπεν

ουν αυτω ο ιησου πορευου και συ ποιει οµοιω

38. εγενετο δε εν τω πορευεσψαι αυτου και

αυτο εισηλψεν ει κωµην τινα γυνη δε τι ονοµατι

µαρψα υπεδεξατο αυτον ει τον οικον αυτη

39. και τηδε ην αδελφη καλουµενη µαρια η

και παρακαψισασα παρα του ποδα του ιησου

ηκουεν τον λογον αυτου

40. η δε µαρψα περιεσπατο περι πολλην δια-

κονιαν επιστασα δε ειπεν κυριε ου µελει σοι οτι

η αδελφη µου µονην µε κατελιπεν διακονειν

ειπε ουν αυτη ινα µοι συναντιλαβηται

41. αποκριψει δε ειπεν αυτη ο ιησου µαρψα

µαρψα µεριµνα και τυρβαζη περι πολλα

42. ενο δε εστιν ςρεια µαρια δε την αγαψην

µεριδα εξελεξατο ητι ουκ αφαιρεψησεται απ

αυτη
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Interlinearna

11 και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν τοπω

τινι προσευςοµενον ω επαυσατο ειπεν τι των

µαψητων αυτου προ αυτον κυριε διδαξον ηµα

προσευςεσψαι καψω και ιωαννη εδιδαξεν του

µαψητα αυτου

2. ειπεν δε αυτοι οταν προσευςησψε λεγετε

πατερ ηµων ο εν τοι ουρανοι αγιασψητω το ονο-

µα σου ελψετω η ϐασιλεια σου γενηψητω το

ψεληµα σου ω εν ουρανω και επι τη γη

3. τον αρτον ηµων τον επιουσιον διδου ηµιν το

καψ ηµεραν
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4. και αφε ηµιν τα αµαρτια ηµων και γαρ αυ-

τοι αφιεµεν παντι οφειλοντι ηµιν και µη εισε-

νεγκη ηµα ει πειρασµον αλλα ϱυσαι ηµα απο

του πονηρου

5. και ειπεν προ αυτου τι εξ υµων εξει ϕιλον

και πορευσεται προ αυτον µεσονυκτιου και ειπη

αυτω ϕιλε ςρησον µοι τρει αρτου

6. επειδη ϕιλο µου παρεγενετο εξ οδου προ µε

και ουκ εςω ο παραψησω αυτω

7. κακεινο εσωψεν αποκριψει ειπη µη µοι κο-

που παρεςε ηδη η ψυρα κεκλεισται και τα πα-

ιδια µου µετ εµου ει την κοιτην εισιν ου δυναµαι

αναστα δουναι σοι

8. λεγω υµιν ει και ου δωσει αυτω αναστα δια

το ειναι αυτου ϕιλον δια γε την αναιδειαν αυτου

εγερψει δωσει αυτω οσων ςρηζει

9. καγω υµιν λεγω αιτειτε και δοψησεται υµιν

Ϲητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται

υµιν

10. πα γαρ ο αιτων λαµβανει και ο Ϲητων ευ-

ϱισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

11. τινα δε υµων τον πατερα αιτησει ο υιο αρ-

τον µη λιψον επιδωσει αυτω ει και ιςψυν µη αντι

ιςψυο οφιν επιδωσει αυτω

12. η και εαν αιτηση ωον µη επιδωσει αυτω

σκορπιον

13. ει ουν υµει πονηροι υπαρςοντε οιδατε

αγαψα δοµατα διδοναι τοι τεκνοι υµων ποσω

µαλλον ο πατηρ ο εξ ουρανου δωσει πνευµα

αγιον τοι αιτουσιν αυτον

14. και ην εκβαλλων δαιµονιον και αυτο

ην κωφον εγενετο δε του δαιµονιου εξελψοντο

ελαλησεν ο κωφο και εψαυµασαν οι οςλοι

15. τινε δε εξ αυτων ειπον εν ϐεελζεβουλ αρ-

ςοντι των δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια

16. ετεροι δε πειραζοντε σηµειον παρ αυτου

εζητουν εξ ουρανου

17. αυτο δε ειδω αυτων τα διανοηµατα ειπεν

αυτοι πασα ϐασιλεια εφ εαυτην διαµερισψεισα

ερηµουται και οικο επι οικον πιπτει

18. ει δε και ο σατανα εφ εαυτον διεµερισψη

πω σταψησεται η ϐασιλεια αυτου οτι λεγετε εν

ϐεελζεβουλ εκβαλλειν µε τα δαιµονια

19. ει δε εγω εν ϐεελζεβουλ εκβαλλω τα δα-

ιµονια οι υιοι υµων εν τινι εκβαλλουσιν δια το-

υτο κριται υµων αυτοι εσονται

20. ει δε εν δακτυλω ψεου εκβαλλω τα δαιµο-

νια αρα εφψασεν εφ υµα η ϐασιλεια του ψεου

21. οταν ο ισςυρο καψωπλισµενο ϕυλασση

την εαυτου αυλην εν ειρηνη εστιν τα υπαρςοντα

αυτου

22. επαν δε ο ισςυροτερο αυτου επελψων νι-

κηση αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει εφ η

επεποιψει και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν

23. ο µη ων µετ εµου κατ εµου εστιν και ο µη

συναγων µετ εµου σκορπιζει

24. οταν το ακαψαρτον πνευµα εξελψη απο

του ανψρωπου διερςεται δι ανυδρων τοπων

Ϲητουν αναπαυσιν και µη ευρισκον λεγει υπο-

στρεχω ει τον οικον µου οψεν εξηλψον

25. και ελψον ευρισκει σεσαρωµενον και κε-

κοσµηµενον

26. τοτε πορευεται και παραλαµβανει επτα

ετερα πνευµατα πονηροτερα εαυτου και εισε-

λψοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσςατα του

ανψρωπου εκεινου ςειρονα των πρωτων

27. εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επα-

ϱασα τι γυνη ϕωνην εκ του οςλου ειπεν αυτω

µακαρια η κοιλια η ϐαστασασα σε και µαστοι

ου εψηλασα

28. αυτο δε ειπεν µενουνγε µακαριοι οι ακο-

υοντε τον λογον του ψεου και ϕυλασσοντε αυ-

τον

29. των δε οςλων επαψροιζοµενων ηρξατο λε-

γειν η γενεα αυτη πονηρα εστιν σηµειον επιζητει

και σηµειον ου δοψησεται αυτη ει µη το σηµειον

ιωνα του προφητου

30. καψω γαρ εγενετο ιωνα σηµειον τοι νινευ-

ιται ουτω εσται και ο υιο του ανψρωπου τη γενεα

ταυτη

31. ϐασιλισσα νοτου εγερψησεται εν τη κρι-

σει µετα των ανδρων τη γενεα ταυτη και κατα-

κρινει αυτου οτι ηλψεν εκ των περατων τη γη

ακουσαι την σοφιαν σολοµωντο και ιδου πλειον

σολοµωντο ωδε

32. ανδρε νινευι αναστησονται εν τη κρισει µε-

τα τη γενεα ταυτη και κατακρινουσιν αυτην οτι

µετενοησαν ει το κηρυγµα ιωνα και ιδου πλειον

ιωνα ωδε

33. ουδει δε λυςνον αχα ει κρυπτον τιψησιν

ουδε υπο τον µοδιον αλλ επι την λυςνιαν ινα οι

εισπορευοµενοι το ϕεγγο ϐλεπωσιν

Biblia Grecka L R 1019



Rozdział 12 L R Ewangelia Łukasza

34. ο λυςνο του σωµατο εστιν ο οφψαλµο οταν

ουν ο οφψαλµο σου απλου η και ολον το σωµα

σου ϕωτεινον εστιν επαν δε πονηρο η και το

σωµα σου σκοτεινον

35. σκοπει ουν µη το ϕω το εν σοι σκοτο εστιν

36. ει ουν το σωµα σου ολον ϕωτεινον µη εςον

τι µερο σκοτεινον εσται ϕωτεινον ολον ω οταν ο

λυςνο τη αστραπη ϕωτιζη σε

37. εν δε τω λαλησαι ηρωτα αυτον ϕαρισαιο τι

οπω αριστηση παρ αυτω εισελψων δε ανεπεσεν

38. ο δε ϕαρισαιο ιδων εψαυµασεν οτι ου πρω-

τον εβαπτισψη προ του αριστου

39. ειπεν δε ο κυριο προ αυτον νυν υµει οι ϕα-

ϱισαιοι το εξωψεν του ποτηριου και του πινακο

καψαριζετε το δε εσωψεν υµων γεµει αρπαγη

και πονηρια

40. αφρονε ους ο ποιησα το εξωψεν και το

εσωψεν εποιησεν

41. πλην τα ενοντα δοτε ελεηµοσυνην και

ιδου παντα καψαρα υµιν εστιν

42. αλλ ουαι υµιν τοι ϕαρισαιοι οτι αποδε-

κατουτε το ηδυοσµον και το πηγανον και παν

λαςανον και παρερςεσψε την κρισιν και την

αγαπην του ψεου ταυτα εδει ποιησαι κακεινα

µη αφιεναι

43. ουαι υµιν τοι ϕαρισαιοι οτι αγαπατε την

πρωτοκαψεδριαν εν ται συναγωγαι και του

ασπασµου εν ται αγοραι

44. ουαι υµιν γραµµατει και ϕαρισαιοι υπο-

κριται οτι εστε ω τα µνηµεια τα αδηλα και οι

ανψρωποι οι περιπατουντε επανω ουκ οιδασιν

45. αποκριψει δε τι των νοµικων λεγει αυτω

διδασκαλε ταυτα λεγων και ηµα υβριζει

46. ο δε ειπεν και υµιν τοι νοµικοι ουαι οτι

ϕορτιζετε του ανψρωπου ϕορτια δυσβαστακτα

και αυτοι ενι των δακτυλων υµων ου προσχαυ-

ετε τοι ϕορτιοι

47. ουαι υµιν οτι οικοδοµειτε τα µνηµεια των

προφητων οι δε πατερε υµων απεκτειναν αυτου

48. αρα µαρτυρειτε και συνευδοκειτε τοι ερ-

γοι των πατερων υµων οτι αυτοι µεν απεκτειναν

αυτου υµει δε οικοδοµειτε αυτων τα µνηµεια

49. δια τουτο και η σοφια του ψεου ειπεν απο-

στελω ει αυτου προφητα και αποστολου και εξ

αυτων αποκτενουσιν και εκδιωξουσιν

50. ινα εκζητηψη το αιµα παντων των προφη-

των το εκςυνοµενον απο καταβολη κοσµου απο

τη γενεα ταυτη

51. απο του αιµατο αβελ εω του αιµατο Ϲαςα-

ϱιου του απολοµενου µεταξυ του ψυσιαστηριου

και του οικου ναι λεγω υµιν εκζητηψησεται απο

τη γενεα ταυτη

52. ουαι υµιν τοι νοµικοι οτι ηρατε την κλειδα

τη γνωσεω αυτοι ουκ εισηλψετε και του εισερ-

ςοµενου εκωλυσατε

53. λεγοντο δε αυτου ταυτα προ αυτου ηρξαν-

το οι γραµµατει και οι ϕαρισαιοι δεινω ενεςειν

και αποστοµατιζειν αυτον περι πλειονων

54. ενεδρευοντε αυτον και Ϲητουντε ψηρευσαι

τι εκ του στοµατο αυτου ινα κατηγορησωσιν αυ-

του

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-lk12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 εν οι επισυναςψεισων των µυριαδων του

οςλου ωστε καταπατειν αλληλου ηρξατο λε-

γειν προ του µαψητα αυτου πρωτον προσεςετε

εαυτοι απο τη Ϲυµη των ϕαρισαιων ητι εστιν υπο-

κρισι

2. ουδεν δε συγκεκαλυµµενον εστιν ο ουκ

αποκαλυφψησεται και κρυπτον ο ου γνωσψη-

σεται

3. ανψ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω ϕωτι

ακουσψησεται και ο προ το ου ελαλησατε εν

τοι ταµειοι κηρυςψησεται επι των δωµατων

4. λεγω δε υµιν τοι ϕιλοι µου µη ϕοβηψητε απο

των αποκτεινοντων το σωµα και µετα ταυτα µη

εςοντων περισσοτερον τι ποιησαι

5. υποδειξω δε υµιν τινα ϕοβηψητε ϕοβηψητε

τον µετα το αποκτειναι εξουσιαν εςοντα εµβα-

λειν ει την γεενναν ναι λεγω υµιν τουτον ϕο-

ϐηψητε

6. ουςι πεντε στρουψια πωλειται ασσαριων

δυο και εν εξ αυτων ουκ εστιν επιλελησµενον

ενωπιον του ψεου

7. αλλα και αι τριςε τη κεφαλη υµων πασαι

ηριψµηνται µη ουν ϕοβεισψε πολλων στρουψ-

ιων διαφερετε
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8. λεγω δε υµιν πα ο αν οµολογηση εν εµοι εµ-

προσψεν των ανψρωπων και ο υιο του ανψρω-

που οµολογησει εν αυτω εµπροσψεν των αγ-

γελων του ψεου

9. ο δε αρνησαµενο µε ενωπιον των ανψρω-

πων απαρνηψησεται ενωπιον των αγγελων του

ψεου

10. και πα ο ερει λογον ει τον υιον του ανψρω-

που αφεψησεται αυτω τω δε ει το αγιον πνευµα

ϐλασφηµησαντι ουκ αφεψησεται

11. οταν δε προσφερωσιν υµα επι τα συναγω-

γα και τα αρςα και τα εξουσια µη µεριµνατε πω

η τι απολογησησψε η τι ειπητε

12. το γαρ αγιον πνευµα διδαξει υµα εν αυτη

τη ωρα α δει ειπειν

13. ειπεν δε τι αυτω εκ του οςλου διδασκαλε

ειπε τω αδελφω µου µερισασψαι µετ εµου την

κληρονοµιαν

14. ο δε ειπεν αυτω ανψρωπε τι µε κατεστησεν

δικαστην η µεριστην εφ υµα

15. ειπεν δε προ αυτου ορατε και ϕυλασσεσψε

απο τη πλεονεξια οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι

η Ϲωη αυτου εστιν εκ των υπαρςοντων αυτου

16. ειπεν δε παραβολην προ αυτου λεγων

ανψρωπου τινο πλουσιου ευφορησεν η ςωρα

17. και διελογιζετο εν εαυτω λεγων τι ποιησω

οτι ουκ εςω που συναξω του καρπου µου

18. και ειπεν τουτο ποιησω καψελω µου τα

αποψηκα και µειζονα οικοδοµησω και συναξω

εκει παντα τα γενηµατα µου και τα αγαψα µου

19. και ερω τη χυςη µου χυςη εςει πολλα

αγαψα κειµενα ει ετη πολλα αναπαυου ϕαγε

πιε ευφραινου

20. ειπεν δε αυτω ο ψεο αφρων ταυτη τη νυκτι

την χυςην σου απαιτουσιν απο σου α δε ητοιµα-

σα τινι εσται

21. ουτω ο ψησαυριζων εαυτω και µη ει ψεον

πλουτων

22. ειπεν δε προ του µαψητα αυτου δια τουτο

υµιν λεγω µη µεριµνατε τη χυςη υµων τι ϕαγητε

µηδε τω σωµατι τι ενδυσησψε

23. η χυςη πλειον εστιν τη τροφη και το σωµα

του ενδυµατο

24. κατανοησατε του κορακα οτι ου σπειρο-

υσιν ουδε ψεριζουσιν οι ουκ εστιν ταµειον ουδε

αποψηκη και ο ψεο τρεφει αυτου ποσω µαλλον

υµει διαφερετε των πετεινων

25. τι δε εξ υµων µεριµνων δυναται προσψ-

ειναι επι την ηλικιαν αυτου πηςυν ενα

26. ει ουν ουτε ελαςιστον δυνασψε τι περι των

λοιπων µεριµνατε

27. κατανοησατε τα κρινα πω αυξανει ου κο-

πια ουδε νηψει λεγω δε υµιν ουδε σολοµων εν

παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ω εν τουτων

28. ει δε τον ςορτον εν τω αγρω σηµερον οντα

και αυριον ει κλιβανον ϐαλλοµενον ο ψεο ουτω

αµφιεννυσιν ποσω µαλλον υµα ολιγοπιστοι

29. και υµει µη Ϲητειτε τι ϕαγητε η τι πιητε και

µη µετεωριζεσψε

30. ταυτα γαρ παντα τα εψνη του κοσµου επι-

Ϲητει υµων δε ο πατηρ οιδεν οτι ςρηζετε τουτων

31. πλην Ϲητειτε την ϐασιλειαν του ψεου και

ταυτα παντα προστεψησεται υµιν

32. µη ϕοβου το µικρον ποιµνιον οτι ευδοκη-

σεν ο πατηρ υµων δουναι υµιν την ϐασιλειαν

33. πωλησατε τα υπαρςοντα υµων και δοτε

ελεηµοσυνην ποιησατε εαυτοι ϐαλαντια µη πα-

λαιουµενα ψησαυρον ανεκλειπτον εν τοι ουρα-

νοι οπου κλεπτη ουκ εγγιζει ουδε ση διαφψειρει

34. οπου γαρ εστιν ο ψησαυρο υµων εκει και

η καρδια υµων εσται

35. εστωσαν υµων αι οσφυε περιεζωσµεναι και

οι λυςνοι καιοµενοι

36. και υµει οµοιοι ανψρωποι προσδεςοµενοι

τον κυριον εαυτων ποτε αναλυσει εκ των γαµων

ινα ελψοντο και κρουσαντο ευψεω ανοιξωσιν

αυτω

37. µακαριοι οι δουλοι εκεινοι ου ελψων ο

κυριο ευρησει γρηγορουντα αµην λεγω υµιν

οτι περιζωσεται και ανακλινει αυτου και παρε-

λψων διακονησει αυτοι

38. και εαν ελψη εν τη δευτερα ϕυλακη και εν

τη τριτη ϕυλακη ελψη και ευρη ουτω µακαριοι

εισιν οι δουλοι εκεινοι

39. τουτο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδε-

σποτη ποια ωρα ο κλεπτη ερςεται εγρηγορησεν

αν και ουκ αν αφηκεν διορυγηναι τον οικον

αυτου

40. και υµει ουν γινεσψε ετοιµοι οτι η ωρα ου

δοκειτε ο υιο του ανψρωπου ερςεται
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41. ειπεν δε αυτω ο πετρο κυριε προ ηµα την

παραβολην ταυτην λεγει η και προ παντα

42. ειπεν δε ο κυριο τι αρα εστιν ο πιστο οικο-

νοµο και ϕρονιµο ον καταστησει ο κυριο επι τη

ψεραπεια αυτου του διδοναι εν καιρω το σιτο-

µετριον

43. µακαριο ο δουλο εκεινο ον ελψων ο κυριο

αυτου ευρησει ποιουντα ουτω

44. αληψω λεγω υµιν οτι επι πασιν τοι υπαρ-

ςουσιν αυτου καταστησει αυτον

45. εαν δε ειπη ο δουλο εκεινο εν τη καρδια

αυτου ςρονιζει ο κυριο µου ερςεσψαι και αρξη-

ται τυπτειν του παιδα και τα παιδισκα εσψιειν

τε και πινειν και µεψυσκεσψαι

46. ηξει ο κυριο του δουλου εκεινου εν ηµερα

η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και

διςοτοµησει αυτον και το µερο αυτου µετα των

απιστων ψησει

47. εκεινο δε ο δουλο ο γνου το ψεληµα του

κυριου εαυτου και µη ετοιµασα µηδε ποιησα

προ το ψεληµα αυτου δαρησεται πολλα

48. ο δε µη γνου ποιησα δε αξια πληγων

δαρησεται ολιγα παντι δε ω εδοψη πολυ πολυ

Ϲητηψησεται παρ αυτου και ω παρεψεντο πολυ

περισσοτερον αιτησουσιν αυτον

49. πυρ ηλψον ϐαλειν ει την γην και τι ψελω

ει ηδη ανηφψη

50. ϐαπτισµα δε εςω ϐαπτισψηναι και πω συ-

νεςοµαι εω ου τελεσψη

51. δοκειτε οτι ειρηνην παρεγενοµην δουναι

εν τη γη ουςι λεγω υµιν αλλ η διαµερισµον

52. εσονται γαρ απο του νυν πεντε εν οικω

ενι διαµεµερισµενοι τρει επι δυσιν και δυο επι

τρισιν

53. διαµερισψησεται πατηρ εφ υιω και υιο επι

πατρι µητηρ επι ψυγατρι και ψυγατηρ επι µητρι

πενψερα επι την νυµφην αυτη και νυµφη επι

την πενψεραν αυτη

54. ελεγεν δε και τοι οςλοι οταν ιδητε την νε-

ϕελην ανατελλουσαν απο δυσµων ευψεω λε-

γετε οµβρο ερςεται και γινεται ουτω

55. και οταν νοτον πνεοντα λεγετε οτι καυσων

εσται και γινεται

56. υποκριται το προσωπον τη γη και του

ουρανου οιδατε δοκιµαζειν τον δε καιρον το-

υτον πω ου δοκιµαζετε

57. τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε το δικαιον

58. ω γαρ υπαγει µετα του αντιδικου σου επ

αρςοντα εν τη οδω δο εργασιαν απηλλαςψαι απ

αυτου µηποτε κατασυρη σε προ τον κριτην και

ο κριτη σε παραδω τω πρακτορι και ο πρακτωρ

σε ϐαλλη ει ϕυλακην

59. λεγω σοι ου µη εξελψη εκειψεν εω ου και

το εσςατον λεπτον αποδω

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-lk13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 παρησαν δε τινε εν αυτω τω καιρω απαγ-

γελλοντε αυτω περι των γαλιλαιων ων το αιµα

πιλατο εµιξεν µετα των ψυσιων αυτων

2. και αποκριψει ο ιησου ειπεν αυτοι δοκειτε

οτι οι γαλιλαιοι ουτοι αµαρτωλοι παρα παντα

του γαλιλαιου εγενοντο οτι τοιαυτα πεπονψασιν

3. ουςι λεγω υµιν αλλ εαν µη µετανοητε παντε

ωσαυτω απολεισψε

4. η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ου επεσεν ο

πυργο εν τω σιλωαµ και απεκτεινεν αυτου δο-

κειτε οτι ουτοι οφειλεται εγενοντο παρα παντα

ανψρωπου του κατοικουντα εν ιερουσαληµ

5. ουςι λεγω υµιν αλλ εαν µη µετανοητε παντε

οµοιω απολεισψε

6. ελεγεν δε ταυτην την παραβολην συκην

ειςεν τι εν τω αµπελωνι αυτου πεφυτευµενην

και ηλψεν καρπον Ϲητων εν αυτη και ους ευρεν

7. ειπεν δε προ τον αµπελουργον ιδου τρια

ετη ερςοµαι Ϲητων καρπον εν τη συκη ταυτη

και ους ευρισκω εκκοχον αυτην ινατι και την

γην καταργει

8. ο δε αποκριψει λεγει αυτω κυριε αφε αυτην

και τουτο το ετο εω οτου σκαχω περι αυτην και

ϐαλω κοπριαν

9. καν µεν ποιηση καρπον ει δε µηγε ει το

µελλον εκκοχει αυτην

10. ην δε διδασκων εν µια των συναγωγων εν

τοι σαββασιν

11. και ιδου γυνη ην πνευµα εςουσα ασψενεια

ετη δεκα και οκτω και ην συγκυπτουσα και µη

δυναµενη ανακυχαι ει το παντελε

12. ιδων δε αυτην ο ιησου προσεφωνησεν και

ειπεν αυτη γυναι απολελυσαι τη ασψενεια σου
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13. και επεψηκεν αυτη τα ςειρα και παραςρη-

µα ανωρψωψη και εδοξαζεν τον ψεον

14. αποκριψει δε ο αρςισυναγωγο αγανακτων

οτι τω σαββατω εψεραπευσεν ο ιησου ελεγεν

τω οςλω εξ ηµεραι εισιν εν αι δει εργαζεσψαι εν

ταυται ουν ερςοµενοι ψεραπευεσψε και µη τη

ηµερα του σαββατου

15. απεκριψη ουν αυτω ο κυριο και ειπεν υπο-

κριτα εκαστο υµων τω σαββατω ου λυει τον ϐο-

υν αυτου η τον ονον απο τη ϕατνη και απαγα-

γων ποτιζει

16. ταυτην δε ψυγατερα αβρααµ ουσαν ην

εδησεν ο σατανα ιδου δεκα και οκτω ετη ουκ

εδει λυψηναι απο του δεσµου τουτου τη ηµερα

του σαββατου

17. και ταυτα λεγοντο αυτου κατησςυνοντο

παντε οι αντικειµενοι αυτω και πα ο οςλο εςα-

ιρεν επι πασιν τοι ενδοξοι τοι γινοµενοι υπ αυτου

18. ελεγεν δε τινι οµοια εστιν η ϐασιλεια του

ψεου και τινι οµοιωσω αυτην

19. οµοια εστιν κοκκω σιναπεω ον λαβων

ανψρωπο εβαλεν ει κηπον εαυτου και ηυξησεν

και εγενετο ει δενδρον µεγα και τα πετεινα του

ουρανου κατεσκηνωσεν εν τοι κλαδοι αυτου

20. και παλιν ειπεν τινι οµοιωσω την ϐασιλε-

ιαν του ψεου

21. οµοια εστιν Ϲυµη ην λαβουσα γυνη ενε-

κρυχεν ει αλευρου σατα τρια εω ου εζυµωψη

ολον

22. και διεπορευετο κατα πολει και κωµα δι-

δασκων και πορειαν ποιουµενο ει ιερουσαληµ

23. ειπεν δε τι αυτω κυριε ει ολιγοι οι σωζοµε-

νοι ο δε ειπεν προ αυτου

24. αγωνιζεσψε εισελψειν δια τη στενη πυλη

οτι πολλοι λεγω υµιν Ϲητησουσιν εισελψειν και

ουκ ισςυσουσιν

25. αφ ου αν εγερψη ο οικοδεσποτη και απο-

κλειση την ψυραν και αρξησψε εξω εσταναι και

κρουειν την ψυραν λεγοντε κυριε κυριε ανο-

ιξον ηµιν και αποκριψει ερει υµιν ουκ οιδα υµα

ποψεν εστε

26. τοτε αρξεσψε λεγειν εφαγοµεν ενωπιον

σου και επιοµεν και εν ται πλατειαι ηµων εδι-

δαξα

27. και ερει λεγω υµιν ουκ οιδα υµα ποψεν

εστε αποστητε απ εµου παντε οι εργαται τη αδι-

κια

28. εκει εσται ο κλαυψµο και ο ϐρυγµο των

οδοντων οταν οχησψε αβρααµ και ισαακ και

ιακωβ και παντα του προφητα εν τη ϐασιλεια

του ψεου υµα δε εκβαλλοµενου εξω

29. και ηξουσιν απο ανατολων και δυσµων

και απο ϐορρα και νοτου και ανακλιψησονται

εν τη ϐασιλεια του ψεου

30. και ιδου εισιν εσςατοι οι εσονται πρωτοι

και εισιν πρωτοι οι εσονται εσςατοι

31. εν αυτη τη ηµερα προσηλψον τινε ϕαρισα-

ιοι λεγοντε αυτω εξελψε και πορευου εντευψεν

οτι ηρωδη ψελει σε αποκτειναι

32. και ειπεν αυτοι πορευψεντε ειπατε τη αλω-

πεκι ταυτη ιδου εκβαλλω δαιµονια και ιασει

επιτελω σηµερον και αυριον και τη τριτη τελε-

ιουµαι

33. πλην δει µε σηµερον και αυριον και τη

εςοµενη πορευεσψαι οτι ουκ ενδεςεται προφη-

την απολεσψαι εξω ιερουσαληµ

34. ιερουσαληµ ιερουσαληµ η αποκτεινουσα

του προφητα και λιψοβολουσα του απεσταλµε-

νου προ αυτην ποσακι ηψελησα επισυναξαι τα

τεκνα σου ον τροπον ορνι την εαυτη νοσσιαν

υπο τα πτερυγα και ουκ ηψελησατε

35. ιδου αφιεται υµιν ο οικο υµων ερηµο αµην

δε λεγω υµιν οτι ου µη µε ιδητε εω αν ηξη οτε

ειπητε ευλογηµενο ο ερςοµενο εν ονοµατι κυ-

ϱιου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-lk14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 και εγενετο εν τω ελψειν αυτον ει οικον

τινο των αρςοντων των ϕαρισαιων σαββατω ϕα-

γειν αρτον και αυτοι ησαν παρατηρουµενοι αυ-

τον

2. και ιδου ανψρωπο τι ην υδρωπικο εµπρο-

σψεν αυτου

3. και αποκριψει ο ιησου ειπεν προ του νοµι-

κου και ϕαρισαιου λεγων ει εξεστιν τω σαββατω

ψεραπευειν

4. οι δε ησυςασαν και επιλαβοµενο ιασατο αυ-

τον και απελυσεν

5. και αποκριψει προ αυτου ειπεν τινο υµων

ονο η ϐου ει ϕρεαρ εµπεσειται και ουκ ευψεω

ανασπασει αυτον εν τη ηµερα του σαββατου
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6. και ουκ ισςυσαν ανταποκριψηναι αυτω προ

ταυτα

7. ελεγεν δε προ του κεκληµενου παραβολην

επεςων πω τα πρωτοκλισια εξελεγοντο λεγων

προ αυτου

8. οταν κληψη υπο τινο ει γαµου µη κατα-

κλιψη ει την πρωτοκλισιαν µηποτε εντιµοτερο

σου η κεκληµενο υπ αυτου

9. και ελψων ο σε και αυτον καλεσα ερει σοι

δο τουτω τοπον και τοτε αρξη µετ αισςυνη τον

εσςατον τοπον κατεςειν

10. αλλ οταν κληψη πορευψει αναπεσον ει

τον εσςατον τοπον ινα οταν ελψη ο κεκληκω σε

ειπη σοι ϕιλε προσαναβηψι ανωτερον τοτε εσται

σοι δοξα ενωπιον των συνανακειµενων σοι

11. οτι πα ο υχων εαυτον ταπεινωψησεται και

ο ταπεινων εαυτον υχωψησεται

12. ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν

ποιη αριστον η δειπνον µη ϕωνει του ϕιλου σου

µηδε του αδελφου σου µηδε του συγγενει σου

µηδε γειτονα πλουσιου µηποτε και αυτοι σε αν-

τικαλεσωσιν και γενηται σοι ανταποδοµα

13. αλλ οταν ποιη δοςην καλει πτωςου ανα-

πηρου ςωλου τυφλου

14. και µακαριο εση οτι ουκ εςουσιν αντα-

ποδουναι σοι ανταποδοψησεται γαρ σοι εν τη

αναστασει των δικαιων

15. ακουσα δε τι των συνανακειµενων ταυτα

ειπεν αυτω µακαριο ο ϕαγεται αρτον εν τη ϐα-

σιλεια του ψεου

16. ο δε ειπεν αυτω ανψρωπο τι εποιησεν δε-

ιπνον µεγα και εκαλεσεν πολλου

17. και απεστειλεν τον δουλον αυτου τη ωρα

του δειπνου ειπειν τοι κεκληµενοι ερςεσψε οτι

ηδη ετοιµα εστιν παντα

18. και ηρξαντο απο µια παραιτεισψαι παντε

ο πρωτο ειπεν αυτω αγρον ηγορασα και εςω

αναγκην εξελψειν και ιδειν αυτον ερωτω σε εςε

µε παρητηµενον

19. και ετερο ειπεν Ϲευγη ϐοων ηγορασα πεντε

και πορευοµαι δοκιµασαι αυτα ερωτω σε εςε µε

παρητηµενον

20. και ετερο ειπεν γυναικα εγηµα και δια το-

υτο ου δυναµαι ελψειν

21. και παραγενοµενο ο δουλο εκεινο απηγ-

γειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισψει ο

οικοδεσποτη ειπεν τω δουλω αυτου εξελψε τα-

ςεω ει τα πλατεια και ϱυµα τη πολεω και του

πτωςου και αναπηρου και ςωλου και τυφλου

εισαγαγε ωδε

22. και ειπεν ο δουλο κυριε γεγονεν ω επεταξα

και ετι τοπο εστιν

23. και ειπεν ο κυριο προ τον δουλον εξελψε

ει τα οδου και ϕραγµου και αναγκασον εισελψ-

ειν ινα γεµισψη ο οικο µου

24. λεγω γαρ υµιν οτι ουδει των ανδρων εκε-

ινων των κεκληµενων γευσεται µου του δειπνου

25. συνεπορευοντο δε αυτω οςλοι πολλοι και

στραφει ειπεν προ αυτου

26. ει τι ερςεται προ µε και ου µισει τον πατερα

εαυτου και την µητερα και την γυναικα και τα

τεκνα και του αδελφου και τα αδελφα ετι δε

και την εαυτου χυςην ου δυναται µου µαψητη

ειναι

27. και οστι ου ϐασταζει τον σταυρον αυτου

και ερςεται οπισω µου ου δυναται µου ειναι

µαψητη

28. τι γαρ εξ υµων ψελων πυργον οικοδοµησαι

ουςι πρωτον καψισα χηφιζει την δαπανην ει εςει

τα προ απαρτισµον

29. ινα µηποτε ψεντο αυτου ψεµελιον και µη

ισςυοντο εκτελεσαι παντε οι ψεωρουντε αρξων-

ται εµπαιζειν αυτω

30. λεγοντε οτι ουτο ο ανψρωπο ηρξατο οικο-

δοµειν και ουκ ισςυσεν εκτελεσαι

31. η τι ϐασιλευ πορευοµενο συµβαλειν ετερω

ϐασιλει ει πολεµον ουςι καψισα πρωτον ϐο-

υλευεται ει δυνατο εστιν εν δεκα ςιλιασιν απαν-

τησαι τω µετα εικοσι ςιλιαδων ερςοµενω επ αυ-

τον

32. ει δε µηγε ετι αυτου πορρω οντο πρεσβειαν

αποστειλα ερωτα τα προ ειρηνην

33. ουτω ουν πα εξ υµων ο ουκ αποτασσεται

πασιν τοι εαυτου υπαρςουσιν ου δυναται µου

ειναι µαψητη

34. καλον το αλα εαν δε το αλα µωρανψη εν

τινι αρτυψησεται

35. ουτε ει γην ουτε ει κοπριαν ευψετον εστιν

εξω ϐαλλουσιν αυτο ο εςων ωτα ακουειν ακο-

υετω
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Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-lk15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 ησαν δε εγγιζοντε αυτω παντε οι τελωναι

και οι αµαρτωλοι ακουειν αυτου

2. και διεγογγυζον οι ϕαρισαιοι και οι γραµ-

µατει λεγοντε οτι ουτο αµαρτωλου προσδεςεται

και συνεσψιει αυτοι

3. ειπεν δε προ αυτου την παραβολην ταυτην

λεγων

4. τι ανψρωπο εξ υµων εςων εκατον προβατα

και απολεσα εν εξ αυτων ου καταλειπει τα εν-

νενηκονταεννεα εν τη ερηµω και πορευεται επι

το απολωλο εω ευρη αυτο

5. και ευρων επιτιψησιν επι του ωµου εαυτου

ςαιρων

6. και ελψων ει τον οικον συγκαλει του ϕιλου

και του γειτονα λεγων αυτοι συγςαρητε µοι οτι

ευρον το προβατον µου το απολωλο

7. λεγω υµιν οτι ουτω ςαρα εσται εν τω ουρανω

επι ενι αµαρτωλω µετανοουντι η επι εννενηκον-

ταεννεα δικαιοι οιτινε ου ςρειαν εςουσιν µετα-

νοια

8. η τι γυνη δραςµα εςουσα δεκα εαν απολεση

δραςµην µιαν ουςι απτει λυςνον και σαροι την

οικιαν και Ϲητει επιµελω εω οτου ευρη

9. και ευρουσα συγκαλειται τα ϕιλα και τα

γειτονα λεγουσα συγςαρητε µοι οτι ευρον την

δραςµην ην απωλεσα

10. ουτω λεγω υµιν ςαρα γινεται ενωπιον των

αγγελων του ψεου επι ενι αµαρτωλω µετανο-

ουντι

11. ειπεν δε ανψρωπο τι ειςεν δυο υιου

12. και ειπεν ο νεωτερο αυτων τω πατρι πατερ

δο µοι το επιβαλλον µερο τη ουσια και διειλεν

αυτοι τον ϐιον

13. και µετ ου πολλα ηµερα συναγαγων

απαντα ο νεωτερο υιο απεδηµησεν ει ςωραν µα-

κραν και εκει διεσκορπισεν την ουσιαν αυτου

Ϲων ασωτω

14. δαπανησαντο δε αυτου παντα εγενετο λι-

µο ισςυρο κατα την ςωραν εκεινην και αυτο

ηρξατο υστερεισψαι

15. και πορευψει εκολληψη ενι των πολιτων

τη ςωρα εκεινη και επεµχεν αυτον ει του αγρου

αυτου ϐοσκειν ςοιρου

16. και επεψυµει γεµισαι την κοιλιαν αυτου

απο των κερατιων ων ησψιον οι ςοιροι και ουδει

εδιδου αυτω

17. ει εαυτον δε ελψων ειπεν ποσοι µισψιοι του

πατρο µου περισσευουσιν αρτων εγω δε λιµω

απολλυµαι

18. αναστα πορευσοµαι προ τον πατερα µου

και ερω αυτω πατερ ηµαρτον ει τον ουρανον

και ενωπιον σου

19. και ουκετι ειµι αξιο κληψηναι υιο σου πο-

ιησον µε ω ενα των µισψιων σου

20. και αναστα ηλψεν προ τον πατερα εαυτου

ετι δε αυτου µακραν απεςοντο ειδεν αυτον ο πα-

τηρ αυτου και εσπλαγςνισψη και δραµων επε-

πεσεν επι τον τραςηλον αυτου και κατεφιλησεν

αυτον

21. ειπεν δε αυτω ο υιο πατερ ηµαρτον ει τον

ουρανον και ενωπιον σου και ουκετι ειµι αξιο

κληψηναι υιο σου

22. ειπεν δε ο πατηρ προ του δουλου αυτου

εξενεγκατε την στολην την πρωτην και ενδυσα-

τε αυτον και δοτε δακτυλιον ει την ςειρα αυτου

και υποδηµατα ει του ποδα

23. και ενεγκαντε τον µοσςον τον σιτευτον

ψυσατε και ϕαγοντε ευφρανψωµεν

24. οτι ουτο ο υιο µου νεκρο ην και ανεζη-

σεν και απολωλω ην και ευρεψη και ηρξαντο

ευφραινεσψαι

25. ην δε ο υιο αυτου ο πρεσβυτερο εν αγρω

και ω ερςοµενο ηγγισεν τη οικια ηκουσεν συµ-

ϕωνια και ςορων

26. και προσκαλεσαµενο ενα των παιδων αυ-

του επυνψανετο τι ειη ταυτα

27. ο δε ειπεν αυτω οτι ο αδελφο σου ηκει και

εψυσεν ο πατηρ σου τον µοσςον τον σιτευτον οτι

υγιαινοντα αυτον απελαβεν

28. ωργισψη δε και ουκ ηψελεν εισελψειν ο

ουν πατηρ αυτου εξελψων παρεκαλει αυτον

29. ο δε αποκριψει ειπεν τω πατρι ιδου τοσαυ-

τα ετη δουλευω σοι και ουδεποτε εντολην σου

παρηλψον και εµοι ουδεποτε εδωκα εριφον ινα

µετα των ϕιλων µου ευφρανψω
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30. οτε δε ο υιο σου ουτο ο καταφαγων σου

τον ϐιον µετα πορνων ηλψεν εψυσα αυτω τον

µοσςον τον σιτευτον

31. ο δε ειπεν αυτω τεκνον συ παντοτε µετ

εµου ει και παντα τα εµα σα εστιν

32. ευφρανψηναι δε και ςαρηναι εδει οτι ο

αδελφο σου ουτο νεκρο ην και ανεζησεν και

απολωλω ην και ευρεψη

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-lk16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 ελεγεν δε και προ του µαψητα αυτου

ανψρωπο τι ην πλουσιο ο ειςεν οικονοµον και

ουτο διεβληψη αυτω ω διασκορπιζων τα υπαρ-

ςοντα αυτου

2. και ϕωνησα αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακο-

υω περι σου αποδο τον λογον τη οικονοµια σου

ου γαρ δυνηση ετι οικονοµειν

3. ειπεν δε εν εαυτω ο οικονοµο τι ποιησω οτι

ο κυριο µου αφαιρειται την οικονοµιαν απ εµου

σκαπτειν ουκ ισςυω επαιτειν αισςυνοµαι

4. εγνων τι ποιησω ινα οταν µετασταψω τη

οικονοµια δεξωνται µε ει του οικου αυτων

5. και προσκαλεσαµενο ενα εκαστον των

ςρεωφειλετων του κυριου εαυτου ελεγεν τω

πρωτω ποσον οφειλει τω κυριω µου

6. ο δε ειπεν εκατον ϐατου ελαιου και ειπεν

αυτω δεξαι σου το γραµµα και καψισα ταςεω

γραχον πεντηκοντα

7. επειτα ετερω ειπεν συ δε ποσον οφειλει ο δε

ειπεν εκατον κορου σιτου και λεγει αυτω δεξαι

σου το γραµµα και γραχον ογδοηκοντα

8. και επηνεσεν ο κυριο τον οικονοµον τη αδι-

κια οτι ϕρονιµω εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνο

τουτου ϕρονιµωτεροι υπερ του υιου του ϕωτο ει

την γενεαν την εαυτων εισιν

9. καγω υµιν λεγω ποιησατε εαυτοι ϕιλου εκ

του µαµωνα τη αδικια ινα οταν εκλιπητε δεξων-

ται υµα ει τα αιωνιου σκηνα

10. ο πιστο εν ελαςιστω και εν πολλω πιστο

εστιν και ο εν ελαςιστω αδικο και εν πολλω

αδικο εστιν

11. ει ουν εν τω αδικω µαµωνα πιστοι ουκ

εγενεσψε το αληψινον τι υµιν πιστευσει

12. και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσψε

το υµετερον τι υµιν δωσει

13. ουδει οικετη δυναται δυσι κυριοι δουλευ-

ειν η γαρ τον ενα µισησει και τον ετερον αγαπη-

σει η ενο ανψεξεται και του ετερου καταφρονη-

σει ου δυνασψε ψεω δουλευειν και µαµωνα

14. ηκουον δε ταυτα παντα και οι ϕαρισαιοι

ϕιλαργυροι υπαρςοντε και εξεµυκτηριζον αυ-

τον

15. και ειπεν αυτοι υµει εστε οι δικαιουντε

εαυτου ενωπιον των ανψρωπων ο δε ψεο γινω-

σκει τα καρδια υµων οτι το εν ανψρωποι υχη-

λον ϐδελυγµα ενωπιον του ψεου εστιν

16. ο νοµο και οι προφηται εω ιωαννου απο

τοτε η ϐασιλεια του ψεου ευαγγελιζεται και πα

ει αυτην ϐιαζεται

17. ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την

γην παρελψειν η του νοµου µιαν κεραιαν πεσε-

ιν

18. πα ο απολυων την γυναικα αυτου και

γαµων ετεραν µοιςευει και πα ο απολελυµενην

απο ανδρο γαµων µοιςευει

19. ανψρωπο δε τι ην πλουσιο και ενεδιδυσκε-

το πορφυραν και ϐυσσον ευφραινοµενο καψ

ηµεραν λαµπρω

20. πτωςο δε τι ην ονοµατι λαζαρο ο εβεβλητο

προ τον πυλωνα αυτου ηλκωµενο

21. και επιψυµων ςορτασψηναι απο των χι-

ςιων των πιπτοντων απο τη τραπεζη του πλο-

υσιου αλλα και οι κυνε ερςοµενοι απελειςον

τα ελκη αυτου

22. εγενετο δε αποψανειν τον πτωςον και απε-

νεςψηναι αυτον υπο των αγγελων ει τον κολπον

του αβρααµ απεψανεν δε και ο πλουσιο και

εταφη

23. και εν τω αδη επαρα του οφψαλµου αυ-

του υπαρςων εν ϐασανοι ορα τον αβρααµ απο

µακροψεν και λαζαρον εν τοι κολποι αυτου

24. και αυτο ϕωνησα ειπεν πατερ αβρααµ

ελεησον µε και πεµχον λαζαρον ινα ϐαχη το

ακρον του δακτυλου αυτου υδατο και κατα-

χυξη την γλωσσαν µου οτι οδυνωµαι εν τη ϕλογι

ταυτη

25. ειπεν δε αβρααµ τεκνον µνησψητι οτι απε-

λαβε συ τα αγαψα σου εν τη Ϲωη σου και λαζα-

ϱο οµοιω τα κακα νυν δε οδε παρακαλειται συ

δε οδυνασαι
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26. και επι πασιν τουτοι µεταξυ ηµων και υµων

ςασµα µεγα εστηρικται οπω οι ψελοντε διαβη-

ναι εντευψεν προ υµα µη δυνωνται µηδε οι εκε-

ιψεν προ ηµα διαπερωσιν

27. ειπεν δε ερωτω ουν σε πατερ ινα πεµχη

αυτον ει τον οικον του πατρο µου

28. εςω γαρ πεντε αδελφου οπω διαµαρτυρη-

ται αυτοι ινα µη και αυτοι ελψωσιν ει τον τοπον

τουτον τη ϐασανου

29. λεγει αυτω αβρααµ εςουσιν µωσεα και του

προφητα ακουσατωσαν αυτων

30. ο δε ειπεν ουςι πατερ αβρααµ αλλ εαν

τι απο νεκρων πορευψη προ αυτου µετανοησο-

υσιν

31. ειπεν δε αυτω ει µωσεω και των προφητων

ουκ ακουουσιν ουδε εαν τι εκ νεκρων αναστη

πεισψησονται

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-lk17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

17 ειπεν δε προ του µαψητα ανενδεκτον εσ-

τιν του µη ελψειν τα σκανδαλα ουαι δε δι ου

ερςεται

2. λυσιτελει αυτω ει µυλο ονικο περικειται

περι τον τραςηλον αυτου και ερριπται ει την

ψαλασσαν η ινα σκανδαλιση ενα των µικρων

τουτων

3. προσεςετε εαυτοι εαν δε αµαρτη ει σε ο

αδελφο σου επιτιµησον αυτω και εαν µετα-

νοηση αφε αυτω

4. και εαν επτακι τη ηµερα αµαρτη ει σε και

επτακι τη ηµερα επιστρεχη επι σε λεγων µετα-

νοω αφησει αυτω

5. και ειπον οι αποστολοι τω κυριω προσψε

ηµιν πιστιν

6. ειπεν δε ο κυριο ει ειςετε πιστιν ω κοκκον

σιναπεω ελεγετε αν τη συκαµινω ταυτη εκρι-

Ϲωψητι και ϕυτευψητι εν τη ψαλασση και υπη-

κουσεν αν υµιν

7. τι δε εξ υµων δουλον εςων αροτριωντα η πο-

ιµαινοντα ο εισελψοντι εκ του αγρου ερει ευψεω

παρελψων αναπεσαι

8. αλλ ουςι ερει αυτω ετοιµασον τι δειπνησω

και περιζωσαµενο διακονει µοι εω ϕαγω και πιω

και µετα ταυτα ϕαγεσαι και πιεσαι συ

9. µη ςαριν εςει τω δουλω εκεινω οτι εποιησεν

τα διαταςψεντα αυτω ου δοκω

10. ουτω και υµει οταν ποιησητε παντα τα δια-

ταςψεντα υµιν λεγετε οτι δουλοι αςρειοι εσµεν

οτι ο ωφειλοµεν ποιησαι πεποιηκαµεν

11. και εγενετο εν τω πορευεσψαι αυτον ει

ιερουσαληµ και αυτο διηρςετο δια µεσου σαµα-

ϱεια και γαλιλαια

12. και εισερςοµενου αυτου ει τινα κωµην

απηντησαν αυτω δεκα λεπροι ανδρε οι εστησαν

πορρωψεν

13. και αυτοι ηραν ϕωνην λεγοντε ιησου επι-

στατα ελεησον ηµα

14. και ιδων ειπεν αυτοι πορευψεντε επιδειξα-

τε εαυτου τοι ιερευσιν και εγενετο εν τω υπαγειν

αυτου εκαψαρισψησαν

15. ει δε εξ αυτων ιδων οτι ιαψη υπεστρεχεν

µετα ϕωνη µεγαλη δοξαζων τον ψεον

16. και επεσεν επι προσωπον παρα του ποδα

αυτου ευςαριστων αυτω και αυτο ην σαµαρειτη

17. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν ουςι οι δεκα

εκαψαρισψησαν οι δε εννεα που

18. ους ευρεψησαν υποστρεχαντε δουναι δο-

ξαν τω ψεω ει µη ο αλλογενη ουτο

19. και ειπεν αυτω αναστα πορευου η πιστι

σου σεσωκεν σε

20. επερωτηψει δε υπο των ϕαρισαιων ποτε

ερςεται η ϐασιλεια του ψεου απεκριψη αυτοι

και ειπεν ουκ ερςεται η ϐασιλεια του ψεου µετα

παρατηρησεω

21. ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου

γαρ η ϐασιλεια του ψεου εντο υµων εστιν

22. ειπεν δε προ του µαψητα ελευσονται ηµε-

ϱαι οτε επιψυµησετε µιαν των ηµερων του υιου

του ανψρωπου ιδειν και ουκ οχεσψε

23. και ερουσιν υµιν ιδου ωδε η ιδου εκει µη

απελψητε µηδε διωξητε

24. ωσπερ γαρ η αστραπη η αστραπτουσα εκ

τη υπ ουρανον ει την υπ ουρανον λαµπει ουτω

εσται και ο υιο του ανψρωπου εν τη ηµερα αυ-

του

25. πρωτον δε δει αυτον πολλα παψειν και

αποδοκιµασψηναι απο τη γενεα ταυτη

26. και καψω εγενετο εν ται ηµεραι του νωε

ουτω εσται και εν ται ηµεραι του υιου του

ανψρωπου
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27. ησψιον επινον εγαµουν εξεγαµιζοντο αςρι

η ηµερα εισηλψεν νωε ει την κιβωτον και ηλψ-

εν ο κατακλυσµο και απωλεσεν απαντα

28. οµοιω και ω εγενετο εν ται ηµεραι λωτ

ησψιον επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον

ωκοδοµουν

29. η δε ηµερα εξηλψεν λωτ απο σοδοµων

εβρεξεν πυρ και ψειον απ ουρανου και απωλε-

σεν απαντα

30. κατα ταυτα εσται η ηµερα ο υιο του

ανψρωπου αποκαλυπτεται

31. εν εκεινη τη ηµερα ο εσται επι του δωµατο

και τα σκευη αυτου εν τη οικια µη καταβατω

αραι αυτα και ο εν τω αγρω οµοιω µη επιστρε-

χατω ει τα οπισω

32. µνηµονευετε τη γυναικο λωτ

33. ο εαν Ϲητηση την χυςην αυτου σωσαι απο-

λεσει αυτην και ο εαν απολεση αυτην Ϲωογονη-

σει αυτην

34. λεγω υµιν ταυτη τη νυκτι εσονται δυο επι

κλινη µια ο ει παραληφψησεται και ο ετερο

αφεψησεται

35. δυο εσονται αληψουσαι επι το αυτο µια

παραληφψησεται και η ετερα αφεψησεται

36. ἕρσε Τηιρτψ Σιξ Οµιττεδ ϐψ Νεστλε.

37. και αποκριψεντε λεγουσιν αυτω που κυριε

ο δε ειπεν αυτοι οπου το σωµα εκει συναςψη-

σονται οι αετοι

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-lk18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

18 ελεγεν δε και παραβολην αυτοι προ το

δειν παντοτε προσευςεσψαι και µη εκκακειν

2. λεγων κριτη τι ην εν τινι πολει τον ψεον µη

ϕοβουµενο και ανψρωπον µη εντρεποµενο

3. ςηρα δε ην εν τη πολει εκεινη και ηρςετο

προ αυτον λεγουσα εκδικησον µε απο του αντι-

δικου µου

4. και ουκ ηψελησεν επι ςρονον µετα δε ταυτα

ειπεν εν εαυτω ει και τον ψεον ου ϕοβουµαι και

ανψρωπον ουκ εντρεποµαι

5. δια γε το παρεςειν µοι κοπον την ςηραν

ταυτην εκδικησω αυτην ινα µη ει τελο ερςοµενη

υπωπιαζη µε

6. ειπεν δε ο κυριο ακουσατε τι ο κριτη τη

αδικια λεγει

7. ο δε ψεο ου µη ποιησει την εκδικησιν των

εκλεκτων αυτου των ϐοωντων προ αυτον ηµερα

και νυκτο και µακροψυµων επ αυτοι

8. λεγω υµιν οτι ποιησει την εκδικησιν αυτων

εν ταςει πλην ο υιο του ανψρωπου ελψων αρα

ευρησει την πιστιν επι τη γη

9. ειπεν δε και προ τινα του πεποιψοτα εφ

εαυτοι οτι εισιν δικαιοι και εξουψενουντα του

λοιπου την παραβολην ταυτην

10. ανψρωποι δυο ανεβησαν ει το ιερον προ-

σευξασψαι ο ει ϕαρισαιο και ο ετερο τελωνη

11. ο ϕαρισαιο σταψει προ εαυτον ταυτα προ-

σηυςετο ο ψεο ευςαριστω σοι οτι ουκ ειµι ωσπερ

οι λοιποι των ανψρωπων αρπαγε αδικοι µοιςοι

η και ω ουτο ο τελωνη

12. νηστευω δι του σαββατου αποδεκατω παν-

τα οσα κτωµαι

13. και ο τελωνη µακροψεν εστω ουκ ηψελεν

ουδε του οφψαλµου ει τον ουρανον επαραι αλλ

ετυπτεν ει το στηψο αυτου λεγων ο ψεο ιλασψη-

τι µοι τω αµαρτωλω

14. λεγω υµιν κατεβη ουτο δεδικαιωµενο ει

τον οικον αυτου η εκεινο οτι πα ο υχων εαυτον

ταπεινωψησεται ο δε ταπεινων εαυτον υχωψη-

σεται

15. προσεφερον δε αυτω και τα ϐρεφη ινα

αυτων απτηται ιδοντε δε οι µαψηται επετιµησαν

αυτοι

16. ο δε ιησου προσκαλεσαµενο αυτα ειπεν

αφετε τα παιδια ερςεσψαι προ µε και µη κωλυ-

ετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η ϐασιλεια του

ψεου

17. αµην λεγω υµιν ο εαν µη δεξηται την ϐα-

σιλειαν του ψεου ω παιδιον ου µη εισελψη ει

αυτην

18. και επηρωτησεν τι αυτον αρςων λεγων δι-

δασκαλε αγαψε τι ποιησα Ϲωην αιωνιον κληρο-

νοµησω

19. ειπεν δε αυτω ο ιησου τι µε λεγει αγαψον

ουδει αγαψο ει µη ει ο ψεο

20. τα εντολα οιδα µη µοιςευση µη ϕονευση

µη κλεχη µη χευδοµαρτυρηση τιµα τον πατερα

σου και την µητερα σου
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21. ο δε ειπεν ταυτα παντα εφυλαξαµην εκ

νεοτητο µου

22. ακουσα δε ταυτα ο ιησου ειπεν αυτω ετι εν

σοι λειπει παντα οσα εςει πωλησον και διαδο

πτωςοι και εξει ψησαυρον εν ουρανω και δευρο

ακολουψει µοι

23. ο δε ακουσα ταυτα περιλυπο εγενετο ην

γαρ πλουσιο σφοδρα

24. ιδων δε αυτον ο ιησου περιλυπον γενο-

µενον ειπεν πω δυσκολω οι τα ςρηµατα εςοντε

εισελευσονται ει την ϐασιλειαν του ψεου

25. ευκοπωτερον γαρ εστιν καµηλον δια τρυ-

µαλια ϱαφιδο εισελψειν η πλουσιον ει την ϐα-

σιλειαν του ψεου εισελψειν

26. ειπον δε οι ακουσαντε και τι δυναται

σωψηναι

27. ο δε ειπεν τα αδυνατα παρα ανψρωποι

δυνατα εστιν παρα τω ψεω

28. ειπεν δε ο πετρο ιδου ηµει αφηκαµεν παν-

τα και ηκολουψησαµεν σοι

29. ο δε ειπεν αυτοι αµην λεγω υµιν οτι ουδει

εστιν ο αφηκεν οικιαν η γονει η αδελφου η γυ-

ναικα η τεκνα ενεκεν τη ϐασιλεια του ψεου

30. ο ου µη απολαβη πολλαπλασιονα εν τω

καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω ερςοµενω Ϲωην

αιωνιον

31. παραλαβων δε του δωδεκα ειπεν προ αυ-

του ιδου αναβαινοµεν ει ιεροσολυµα και τελε-

σψησεται παντα τα γεγραµµενα δια των προφη-

των τω υιω του ανψρωπου

32. παραδοψησεται γαρ τοι εψνεσιν και εµπα-

ιςψησεται και υβρισψησεται και εµπτυσψησεται

33. και µαστιγωσαντε αποκτενουσιν αυτον και

τη ηµερα τη τριτη αναστησεται

34. και αυτοι ουδεν τουτων συνηκαν και ην

το ϱηµα τουτο κεκρυµµενον απ αυτων και ουκ

εγινωσκον τα λεγοµενα

35. εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον ει ιεριςω

τυφλο τι εκαψητο παρα την οδον προσαιτων

36. ακουσα δε οςλου διαπορευοµενου επυνψ-

ανετο τι ειη τουτο

37. απηγγειλαν δε αυτω οτι ιησου ο ναζωραιο

παρερςεται

38. και εβοησεν λεγων ιησου υιε δαβιδ ελεη-

σον µε

39. και οι προαγοντε επετιµων αυτω ινα σιω-

πηση αυτο δε πολλω µαλλον εκραζεν υιε δαβιδ

ελεησον µε

40. σταψει δε ο ιησου εκελευσεν αυτον αςψη-

ναι προ αυτον εγγισαντο δε αυτου επηρωτησεν

αυτον

41. λεγων τι σοι ψελει ποιησω ο δε ειπεν κυριε

ινα αναβλεχω

42. και ο ιησου ειπεν αυτω αναβλεχον η πιστι

σου σεσωκεν σε

43. και παραςρηµα ανεβλεχεν και ηκολουψ-

ει αυτω δοξαζων τον ψεον και πα ο λαο ιδων

εδωκεν αινον τω ψεω

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-lk19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

19 και εισελψων διηρςετο την ιεριςω

2. και ιδου ανηρ ονοµατι καλουµενο Ϲακςαιο

και αυτο ην αρςιτελωνη και ουτο ην πλουσιο

3. και εζητει ιδειν τον ιησουν τι εστιν και ουκ

ηδυνατο απο του οςλου οτι τη ηλικια µικρο ην

4. και προδραµων εµπροσψεν ανεβη επι συ-

κοµωραιαν ινα ιδη αυτον οτι δι εκεινη ηµελλεν

διερςεσψαι

5. και ω ηλψεν επι τον τοπον αναβλεχα ο ιη-

σου ειδεν αυτον και ειπεν προ αυτον Ϲακςαιε

σπευσα καταβηψι σηµερον γαρ εν τω οικω σου

δει µε µειναι

6. και σπευσα κατεβη και υπεδεξατο αυτον

ςαιρων

7. και ιδοντε απαντε διεγογγυζον λεγοντε οτι

παρα αµαρτωλω ανδρι εισηλψεν καταλυσαι

8. σταψει δε Ϲακςαιο ειπεν προ τον κυριον ιδου

τα ηµιση των υπαρςοντων µου κυριε διδωµι τοι

πτωςοι και ει τινο τι εσυκοφαντησα αποδιδωµι

τετραπλουν

9. ειπεν δε προ αυτον ο ιησου οτι σηµερον

σωτηρια τω οικω τουτω εγενετο καψοτι και αυτο

υιο αβρααµ εστιν

10. ηλψεν γαρ ο υιο του ανψρωπου Ϲητησαι

και σωσαι το απολωλο

11. ακουοντων δε αυτων ταυτα προσψει ειπεν

παραβολην δια το εγγυ αυτον ειναι ιερουσαληµ
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και δοκειν αυτου οτι παραςρηµα µελλει η ϐα-

σιλεια του ψεου αναφαινεσψαι

12. ειπεν ουν ανψρωπο τι ευγενη επορευψη

ει ςωραν µακραν λαβειν εαυτω ϐασιλειαν και

υποστρεχαι

13. καλεσα δε δεκα δουλου εαυτου εδωκεν

αυτοι δεκα µνα και ειπεν προ αυτου πραγµα-

τευσασψε εω ερςοµαι

14. οι δε πολιται αυτου εµισουν αυτον και

απεστειλαν πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντε ου

ψελοµεν τουτον ϐασιλευσαι εφ ηµα

15. και εγενετο εν τω επανελψειν αυτον λα-

ϐοντα την ϐασιλειαν και ειπεν ϕωνηψηναι

αυτω του δουλου τουτου οι εδωκεν το αργυριον

ινα γνω τι τι διεπραγµατευσατο

16. παρεγενετο δε ο πρωτο λεγων κυριε η µνα

σου προσειργασατο δεκα µνα

17. και ειπεν αυτω ευ αγαψε δουλε οτι εν ελα-

ςιστω πιστο εγενου ισψι εξουσιαν εςων επανω

δεκα πολεων

18. και ηλψεν ο δευτερο λεγων κυριε η µνα

σου εποιησεν πεντε µνα

19. ειπεν δε και τουτω και σου γινου επανω

πεντε πολεων

20. και ετερο ηλψεν λεγων κυριε ιδου η µνα

σου ην ειςον αποκειµενην εν σουδαριω

21. εφοβουµην γαρ σε οτι ανψρωπο αυστηρο

ει αιρει ο ουκ εψηκα και ψεριζει ο ουκ εσπειρα

22. λεγει δε αυτω εκ του στοµατο σου κρινω

σε πονηρε δουλε ηδει οτι εγω ανψρωπο αυστη-

ϱο ειµι αιρων ο ουκ εψηκα και ψεριζων ο ουκ

εσπειρα

23. και διατι ουκ εδωκα το αργυριον µου επι

την τραπεζαν και εγω ελψων συν τοκω αν επρα-

ξα αυτο

24. και τοι παρεστωσιν ειπεν αρατε απ αυτου

την µναν και δοτε τω τα δεκα µνα εςοντι

25. και ειπον αυτω κυριε εςει δεκα µνα

26. λεγω γαρ υµιν οτι παντι τω εςοντι δοψησε-

ται απο δε του µη εςοντο και ο εςει αρψησεται

απ αυτου

27. πλην του εςψρου µου εκεινου του µη

ψελησαντα µε ϐασιλευσαι επ αυτου αγαγετε

ωδε και κατασφαξατε εµπροσψεν µου

28. και ειπων ταυτα επορευετο εµπροσψεν

αναβαινων ει ιεροσολυµα

29. και εγενετο ω ηγγισεν ει ϐηψφαγη και

ϐηψανιαν προ το ορο το καλουµενον ελαιων

απεστειλεν δυο των µαψητων αυτου

30. ειπων υπαγετε ει την κατεναντι κωµην εν η

εισπορευοµενοι ευρησετε πωλον δεδεµενον εφ

ον ουδει πωποτε ανψρωπων εκαψισεν λυσαντε

αυτον αγαγετε

31. και εαν τι υµα ερωτα διατι λυετε ουτω ερε-

ιτε αυτω οτι ο κυριο αυτου ςρειαν εςει

32. απελψοντε δε οι απεσταλµενοι ευρον

καψω ειπεν αυτοι

33. λυοντων δε αυτων τον πωλον ειπον οι κυ-

ϱιοι αυτου προ αυτου τι λυετε τον πωλον

34. οι δε ειπον ο κυριο αυτου ςρειαν εςει

35. και ηγαγον αυτον προ τον ιησουν και επιρ-

ϱιχαντε εαυτων τα ιµατια επι τον πωλον επεβι-

ϐασαν τον ιησουν

36. πορευοµενου δε αυτου υπεστρωννυον τα

ιµατια αυτων εν τη οδω

37. εγγιζοντο δε αυτου ηδη προ τη καταβασει

του ορου των ελαιων ηρξαντο απαν το πληψο

των µαψητων ςαιροντε αινειν τον ψεον ϕωνη

µεγαλη περι πασων ων ειδον δυναµεων

38. λεγοντε ευλογηµενο ο ερςοµενο ϐασιλευ

εν ονοµατι κυριου ειρηνη εν ουρανω και δοξα

εν υχιστοι

39. και τινε των ϕαρισαιων απο του οςλου

ειπον προ αυτον διδασκαλε επιτιµησον τοι

µαψηται σου

40. και αποκριψει ειπεν αυτοι λεγω υµιν οτι

εαν ουτοι σιωπησωσιν οι λιψοι κεκραξονται

41. και ω ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν

επ αυτη

42. λεγων οτι ει εγνω και συ και γε εν τη ηµερα

σου ταυτη τα προ ειρηνην σου νυν δε εκρυβη

απο οφψαλµων σου

43. οτι ηξουσιν ηµεραι επι σε και περιβαλο-

υσιν οι εςψροι σου ςαρακα σοι και περικυκλω-

σουσιν σε και συνεξουσιν σε παντοψεν

44. και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι

και ουκ αφησουσιν εν σοι λιψον επι λιψω ανψ

ων ουκ εγνω τον καιρον τη επισκοπη σου

45. και εισελψων ει το ιερον ηρξατο εκβαλ-

λειν του πωλουντα εν αυτω και αγοραζοντα
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46. λεγων αυτοι γεγραπται ο οικο µου οικο

προσευςη εστιν υµει δε αυτον εποιησατε σπη-

λαιον ληστων

47. και ην διδασκων το καψ ηµεραν εν τω

ιερω οι δε αρςιερει και οι γραµµατει εζητουν

αυτον απολεσαι και οι πρωτοι του λαου

48. και ους ευρισκον το τι ποιησωσιν ο λαο

γαρ απα εξεκρεµατο αυτου ακουων

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-lk20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

20 και εγενετο εν µια των ηµερων εκεινων

διδασκοντο αυτου τον λαον εν τω ιερω και

ευαγγελιζοµενου επεστησαν οι αρςιερει και οι

γραµµατει συν τοι πρεσβυτεροι

2. και ειπον προ αυτον λεγοντε ειπε ηµιν εν

ποια εξουσια ταυτα ποιει η τι εστιν ο δου σοι την

εξουσιαν ταυτην

3. αποκριψει δε ειπεν προ αυτου ερωτησω υµα

καγω ενα λογον και ειπατε µοι

4. το ϐαπτισµα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ

ανψρωπων

5. οι δε συνελογισαντο προ εαυτου λεγοντε

οτι εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει διατι ουν ουκ

επιστευσατε αυτω

6. εαν δε ειπωµεν εξ ανψρωπων πα ο λαο κα-

ταλιψασει ηµα πεπεισµενο γαρ εστιν ιωαννην

προφητην ειναι

7. και απεκριψησαν µη ειδεναι ποψεν

8. και ο ιησου ειπεν αυτοι ουδε εγω λεγω υµιν

εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

9. ηρξατο δε προ τον λαον λεγειν την παρα-

ϐολην ταυτην ανψρωπο τι εφυτευσεν αµπελω-

να και εξεδοτο αυτον γεωργοι και απεδηµησεν

ςρονου ικανου

10. και εν καιρω απεστειλεν προ του γεωρ-

γου δουλον ινα απο του καρπου του αµπελωνο

δωσιν αυτω οι δε γεωργοι δειραντε αυτον εξα-

πεστειλαν κενον

11. και προσεψετο πεµχαι ετερον δουλον οι

δε κακεινον δειραντε και ατιµασαντε εξαπεστε-

ιλαν κενον

12. και προσεψετο πεµχαι τριτον οι δε και το-

υτον τραυµατισαντε εξεβαλον

13. ειπεν δε ο κυριο του αµπελωνο τι ποιησω

πεµχω τον υιον µου τον αγαπητον ισω τουτον

ιδοντε εντραπησονται

14. ιδοντε δε αυτον οι γεωργοι διελογιζοντο

προ εαυτου λεγοντε ουτο εστιν ο κληρονοµο

δευτε αποκτεινωµεν αυτον ινα ηµων γενηται η

κληρονοµια

15. και εκβαλοντε αυτον εξω του αµπελωνο

απεκτειναν τι ουν ποιησει αυτοι ο κυριο του αµ-

πελωνο

16. ελευσεται και απολεσει του γεωργου το-

υτου και δωσει τον αµπελωνα αλλοι ακουσαντε

δε ειπον µη γενοιτο

17. ο δε εµβλεχα αυτοι ειπεν τι ουν εστιν το

γεγραµµενον τουτο λιψον ον απεδοκιµασαν οι

οικοδοµουντε ουτο εγενηψη ει κεφαλην γωνια

18. πα ο πεσων επ εκεινον τον λιψον συνψ-

λασψησεται εφ ον δ αν πεση λικµησει αυτον

19. και εζητησαν οι αρςιερει και οι γραµµατει

επιβαλειν επ αυτον τα ςειρα εν αυτη τη ωρα

και εφοβηψησαν τον λαον εγνωσαν γαρ οτι προ

αυτου την παραβολην ταυτην ειπεν

20. και παρατηρησαντε απεστειλαν εγκαψ-

ετου υποκρινοµενου εαυτου δικαιου ειναι ινα

επιλαβωνται αυτου λογου ει το παραδουναι αυ-

τον τη αρςη και τη εξουσια του ηγεµονο

21. και επηρωτησαν αυτον λεγοντε διδασκα-

λε οιδαµεν οτι ορψω λεγει και διδασκει και ου

λαµβανει προσωπον αλλ επ αληψεια την οδον

του ψεου διδασκει

22. εξεστιν ηµιν καισαρι ϕορον δουναι η ου

23. κατανοησα δε αυτων την πανουργιαν

ειπεν προ αυτου τι µε πειραζετε

24. επιδειξατε µοι δηναριον τινο εςει εικονα

και επιγραφην αποκριψεντε δε ειπον καισαρο

25. ο δε ειπεν αυτοι αποδοτε τοινυν τα καισα-

ϱο καισαρι και τα του ψεου τω ψεω

26. και ουκ ισςυσαν επιλαβεσψαι αυτου

ϱηµατο εναντιον του λαου και ψαυµασαντε επι

τη αποκρισει αυτου εσιγησαν

27. προσελψοντε δε τινε των σαδδουκαιων

οι αντιλεγοντε αναστασιν µη ειναι επηρωτησαν

αυτον

28. λεγοντε διδασκαλε µωση εγραχεν ηµιν

εαν τινο αδελφο αποψανη εςων γυναικα και
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ουτο ατεκνο αποψανη ινα λαβη ο αδελφο αυ-

του την γυναικα και εξαναστηση σπερµα τω

αδελφω αυτου

29. επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτο λα-

ϐων γυναικα απεψανεν ατεκνο

30. και ελαβεν ο δευτερο την γυναικα και

ουτο απεψανεν ατεκνο

31. και ο τριτο ελαβεν αυτην ωσαυτω δε και

οι επτα ου κατελιπον τεκνα και απεψανον

32. υστερον δε παντων απεψανεν και η γυνη

33. εν τη ουν αναστασει τινο αυτων γινεται

γυνη οι γαρ επτα εσςον αυτην γυναικα

34. και αποκριψει ειπεν αυτοι ο ιησου οι υιοι

του αιωνο τουτου γαµουσιν και εκγαµισκονται

35. οι δε καταξιωψεντε του αιωνο εκεινου τυ-

ςειν και τη αναστασεω τη εκ νεκρων ουτε γαµο-

υσιν ουτε εκγαµισκονται

36. ουτε γαρ αποψανειν ετι δυνανται ισαγγε-

λοι γαρ εισιν και υιοι εισιν του ψεου τη αναστα-

σεω υιοι οντε

37. οτι δε εγειρονται οι νεκροι και µωση εµη-

νυσεν επι τη ϐατου ω λεγει κυριον τον ψεον

αβρααµ και τον ψεον ισαακ και τον ψεον ιακωβ

38. ψεο δε ουκ εστιν νεκρων αλλα Ϲωντων

παντε γαρ αυτω Ϲωσιν

39. αποκριψεντε δε τινε των γραµµατεων

ειπον διδασκαλε καλω ειπα

40. ουκετι δε ετολµων επερωταν αυτον ουδεν

41. ειπεν δε προ αυτου πω λεγουσιν τον ςρι-

στον υιον δαβιδ ειναι

42. και αυτο δαβιδ λεγει εν ϐιβλω χαλµων

ειπεν ο κυριο τω κυριω µου καψου εκ δεξιων

µου

43. εω αν ψω του εςψρου σου υποποδιον των

ποδων σου

44. δαβιδ ουν κυριον αυτον καλει και πω υιο

αυτου εστιν

45. ακουοντο δε παντο του λαου ειπεν τοι

µαψηται αυτου

46. προσεςετε απο των γραµµατεων των

ψελοντων περιπατειν εν στολαι και ϕιλουντων

ασπασµου εν ται αγοραι και πρωτοκαψεδρια εν

ται συναγωγαι και πρωτοκλισια εν τοι δειπνοι

47. οι κατεσψιουσιν τα οικια των ςηρων και

προφασει µακρα προσευςονται ουτοι ληχονται

περισσοτερον κριµα

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-lk21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

21 αναβλεχα δε ειδεν του ϐαλλοντα τα

δωρα αυτων ει το γαζοφυλακιον πλουσιου

2. ειδεν δε και τινα ςηραν πενιςραν ϐαλλο-

υσαν εκει δυο λεπτα

3. και ειπεν αληψω λεγω υµιν οτι η ςηρα η

πτωςη αυτη πλειον παντων εβαλεν

4. απαντε γαρ ουτοι εκ του περισσευοντο αυ-

τοι εβαλον ει τα δωρα του ψεου αυτη δε εκ

του υστερηµατο αυτη απαντα τον ϐιον ον ειςεν

εβαλεν

5. και τινων λεγοντων περι του ιερου οτι λιψοι

καλοι και αναψηµασιν κεκοσµηται ειπεν

6. ταυτα α ψεωρειτε ελευσονται ηµεραι εν αι

ουκ αφεψησεται λιψο επι λιψω ο ου καταλυψη-

σεται

7. επηρωτησαν δε αυτον λεγοντε διδασκαλε

ποτε ουν ταυτα εσται και τι το σηµειον οταν

µελλη ταυτα γινεσψαι

8. ο δε ειπεν ϐλεπετε µη πλανηψητε πολλοι

γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου λεγοντε οτι

εγω ειµι και ο καιρο ηγγικεν µη ουν πορευψητε

οπισω αυτων

9. οταν δε ακουσητε πολεµου και ακαταστα-

σια µη πτοηψητε δει γαρ ταυτα γενεσψαι πρω-

τον αλλ ουκ ευψεω το τελο

10. τοτε ελεγεν αυτοι εγερψησεται εψνο επι

εψνο και ϐασιλεια επι ϐασιλειαν

11. σεισµοι τε µεγαλοι κατα τοπου και λιµοι

και λοιµοι εσονται ϕοβητρα τε και σηµεια απ

ουρανου µεγαλα εσται

12. προ δε τουτων απαντων επιβαλουσιν εφ

υµα τα ςειρα αυτων και διωξουσιν παραδιδοντε

ει συναγωγα και ϕυλακα αγοµενου επι ϐασιλει

και ηγεµονα ενεκεν του ονοµατο µου

13. αποβησεται δε υµιν ει µαρτυριον

14. ψεσψε ουν ει τα καρδια υµων µη προµε-

λεταν απολογηψηναι

15. εγω γαρ δωσω υµιν στοµα και σοφιαν η ου

δυνησονται αντειπειν ουδε αντιστηναι παντε οι

αντικειµενοι υµιν
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16. παραδοψησεσψε δε και υπο γονεων και

αδελφων και συγγενων και ϕιλων και ψανα-

τωσουσιν εξ υµων

17. και εσεσψε µισουµενοι υπο παντων δια το

ονοµα µου

18. και ψριξ εκ τη κεφαλη υµων ου µη απολη-

ται

19. εν τη υποµονη υµων κτησασψε τα χυςα

υµων

20. οταν δε ιδητε κυκλουµενην υπο στρατο-

πεδων την ιερουσαληµ τοτε γνωτε οτι ηγγικεν η

ερηµωσι αυτη

21. τοτε οι εν τη ιουδαια ϕευγετωσαν ει τα ορη

και οι εν µεσω αυτη εκςωρειτωσαν και οι εν ται

ςωραι µη εισερςεσψωσαν ει αυτην

22. οτι ηµεραι εκδικησεω αυται εισιν του

πληρωψηναι παντα τα γεγραµµενα

23. ουαι δε ται εν γαστρι εςουσαι και ται

ψηλαζουσαι εν εκειναι ται ηµεραι εσται γαρ

αναγκη µεγαλη επι τη γη και οργη εν τω λαω

τουτω

24. και πεσουνται στοµατι µαςαιρα και αις-

µαλωτισψησονται ει παντα τα εψνη και ιε-

ϱουσαληµ εσται πατουµενη υπο εψνων αςρι

πληρωψωσιν καιροι εψνων

25. και εσται σηµεια εν ηλιω και σεληνη και

αστροι και επι τη γη συνοςη εψνων εν απορια

ηςουση ψαλασση και σαλου

26. αποχυςοντων ανψρωπων απο ϕοβου και

προσδοκια των επερςοµενων τη οικουµενη αι

γαρ δυναµει των ουρανων σαλευψησονται

27. και τοτε οχονται τον υιον του ανψρωπου

ερςοµενον εν νεφελη µετα δυναµεω και δοξη

πολλη

28. αρςοµενων δε τουτων γινεσψαι ανακυχα-

τε και επαρατε τα κεφαλα υµων διοτι εγγιζει η

απολυτρωσι υµων

29. και ειπεν παραβολην αυτοι ιδετε την συ-

κην και παντα τα δενδρα

30. οταν προβαλωσιν ηδη ϐλεποντε αφ εαυ-

των γινωσκετε οτι ηδη εγγυ το ψερο εστιν

31. ουτω και υµει οταν ιδητε ταυτα γινοµενα

γινωσκετε οτι εγγυ εστιν η ϐασιλεια του ψεου

32. αµην λεγω υµιν οτι ου µη παρελψη η γε-

νεα αυτη εω αν παντα γενηται

33. ο ουρανο και η γη παρελευσονται οι δε

λογοι µου ου µη παρελψωσιν

34. προσεςετε δε εαυτοι µηποτε ϐαρυνψωσιν

υµων αι καρδιαι εν κραιπαλη και µεψη και µε-

ϱιµναι ϐιωτικαι και αιφνιδιο εφ υµα επιστη η

ηµερα εκεινη

35. ω παγι γαρ επελευσεται επι παντα του

καψηµενου επι προσωπον παση τη γη

36. αγρυπνειτε ουν εν παντι καιρω δεοµενοι

ινα καταξιωψητε εκφυγειν ταυτα παντα τα µελ-

λοντα γινεσψαι και σταψηναι εµπροσψεν του

υιου του ανψρωπου

37. ην δε τα ηµερα εν τω ιερω διδασκων τα δε

νυκτα εξερςοµενο ηυλιζετο ει το ορο το καλο-

υµενον ελαιων

38. και πα ο λαο ωρψριζεν προ αυτον εν τω

ιερω ακουειν αυτου

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
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Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

22 ηγγιζεν δε η εορτη των αζυµων η λεγο-

µενη πασςα

2. και εζητουν οι αρςιερει και οι γραµµατει το

πω ανελωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον

3. εισηλψεν δε ο σατανα ει ιουδαν τον επικα-

λουµενον ισκαριωτην οντα εκ του αριψµου των

δωδεκα

4. και απελψων συνελαλησεν τοι αρςιερευσιν

και τοι στρατηγοι το πω αυτον παραδω αυτοι

5. και εςαρησαν και συνεψεντο αυτω αργυ-

ϱιον δουναι

6. και εξωµολογησεν και εζητει ευκαιριαν του

παραδουναι αυτον αυτοι ατερ οςλου

7. ηλψεν δε η ηµερα των αζυµων εν η εδει

ψυεσψαι το πασςα

8. και απεστειλεν πετρον και ιωαννην ειπων

πορευψεντε ετοιµασατε ηµιν το πασςα ινα ϕα-

γωµεν

9. οι δε ειπον αυτω που ψελει ετοιµασωµεν

10. ο δε ειπεν αυτοι ιδου εισελψοντων υµων

ει την πολιν συναντησει υµιν ανψρωπο κερα-

µιον υδατο ϐασταζων ακολουψησατε αυτω ει

την οικιαν ου εισπορευεται
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11. και ερειτε τω οικοδεσποτη τη οικια λεγει

σοι ο διδασκαλο που εστιν το καταλυµα οπου

το πασςα µετα των µαψητων µου ϕαγω

12. κακεινο υµιν δειξει ανωγεον µεγα εστρω-

µενον εκει ετοιµασατε

13. απελψοντε δε ευρον καψω ειρηκεν αυτοι

και ητοιµασαν το πασςα

14. και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι

δωδεκα αποστολοι συν αυτω

15. και ειπεν προ αυτου επιψυµια επεψυµησα

τουτο το πασςα ϕαγειν µεψ υµων προ του µε

παψειν

16. λεγω γαρ υµιν οτι ουκετι ου µη ϕαγω εξ

αυτου εω οτου πληρωψη εν τη ϐασιλεια του

ψεου

17. και δεξαµενο ποτηριον ευςαριστησα ειπεν

λαβετε τουτο και διαµερισατε εαυτοι

18. λεγω γαρ υµιν οτι ου µη πιω απο του

γεννηµατο τη αµπελου εω οτου η ϐασιλεια του

ψεου ελψη

19. και λαβων αρτον ευςαριστησα εκλασεν

και εδωκεν αυτοι λεγων τουτο εστιν το σωµα

µου το υπερ υµων διδοµενον τουτο ποιειτε ει

την εµην αναµνησιν

20. ωσαυτω και το ποτηριον µετα το δειπνησαι

λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαψηκη εν τω

αιµατι µου το υπερ υµων εκςυνοµενον

21. πλην ιδου η ςειρ του παραδιδοντο µε µετ

εµου επι τη τραπεζη

22. και ο µεν υιο του ανψρωπου πορευεται κα-

τα το ωρισµενον πλην ουαι τω ανψρωπω εκεινω

δι ου παραδιδοται

23. και αυτοι ηρξαντο συζητειν προ εαυτου το

τι αρα ειη εξ αυτων ο τουτο µελλων πρασσειν

24. εγενετο δε και ϕιλονεικια εν αυτοι το τι

αυτων δοκει ειναι µειζων

25. ο δε ειπεν αυτοι οι ϐασιλει των εψνων

κυριευουσιν αυτων και οι εξουσιαζοντε αυτων

ευεργεται καλουνται

26. υµει δε ους ουτω αλλ ο µειζων εν υµιν

γενεσψω ω ο νεωτερο και ο ηγουµενο ω ο δια-

κονων

27. τι γαρ µειζων ο ανακειµενο η ο διακονων

ουςι ο ανακειµενο εγω δε ειµι εν µεσω υµων ω

ο διακονων

28. υµει δε εστε οι διαµεµενηκοτε µετ εµου εν

τοι πειρασµοι µου

29. καγω διατιψεµαι υµιν καψω διεψετο µοι ο

πατηρ µου ϐασιλειαν

30. ινα εσψιητε και πινητε επι τη τραπεζη µου

εν τη ϐασιλεια µου και καψισησψε επι ψρονων

κρινοντε τα δωδεκα ϕυλα του ισραηλ

31. ειπεν δε ο κυριο σιµων σιµων ιδου ο σατα-

να εξητησατο υµα του σινιασαι ω τον σιτον

32. εγω δε εδεηψην περι σου ινα µη εκλειπη

η πιστι σου και συ ποτε επιστρεχα στηριξον του

αδελφου σου

33. ο δε ειπεν αυτω κυριε µετα σου ετοιµο ειµι

και ει ϕυλακην και ει ψανατον πορευεσψαι

34. ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου µη ϕωνη-

σει σηµερον αλεκτωρ πριν η τρι απαρνηση µη

ειδεναι µε

35. και ειπεν αυτοι οτε απεστειλα υµα ατερ

ϐαλαντιου και πηρα και υποδηµατων µη τινο

υστερησατε οι δε ειπον ουδενο

36. ειπεν ουν αυτοι αλλα νυν ο εςων ϐαλαν-

τιον αρατω οµοιω και πηραν και ο µη εςων

πωλησατω το ιµατιον αυτου και αγορασατω µα-

ςαιραν

37. λεγω γαρ υµιν οτι ετι τουτο το γεγραµµε-

νον δει τελεσψηναι εν εµοι το και µετα ανοµων

ελογισψη και γαρ τα περι εµου τελο εςει

38. οι δε ειπον κυριε ιδου µαςαιραι ωδε δυο ο

δε ειπεν αυτοι ικανον εστιν

39. και εξελψων επορευψη κατα το εψο ει το

ορο των ελαιων ηκολουψησαν δε αυτω και οι

µαψηται αυτου

40. γενοµενο δε επι του τοπου ειπεν αυτοι προ-

σευςεσψε µη εισελψειν ει πειρασµον

41. και αυτο απεσπασψη απ αυτων ωσει λιψου

ϐολην και ψει τα γονατα προσηυςετο

42. λεγων πατερ ει ϐουλει παρενεγκειν το πο-

τηριον τουτο απ εµου πλην µη το ψεληµα µου

αλλα το σον γενεσψω

43. ωφψη δε αυτω αγγελο απ ουρανου ενι-

σςυων αυτον

44. και γενοµενο εν αγωνια εκτενεστερον προ-

σηυςετο εγενετο δε ο ιδρω αυτου ωσει ψροµβοι

αιµατο καταβαινοντε επι την γην
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45. και αναστα απο τη προσευςη ελψων προ

του µαψητα ευρεν αυτου κοιµωµενου απο τη

λυπη

46. και ειπεν αυτοι τι καψευδετε ανασταντε

προσευςεσψε ινα µη εισελψητε ει πειρασµον

47. ετι δε αυτου λαλουντο ιδου οςλο και ο λε-

γοµενο ιουδα ει των δωδεκα προηρςετο αυτων

και ηγγισεν τω ιησου ϕιλησαι αυτον

48. ο δε ιησου ειπεν αυτω ιουδα ϕιληµατι τον

υιον του ανψρωπου παραδιδω

49. ιδοντε δε οι περι αυτον το εσοµενον ειπον

αυτω κυριε ει παταξοµεν εν µαςαιρα

50. και επαταξεν ει τι εξ αυτων τον δουλον του

αρςιερεω και αφειλεν αυτου το ου το δεξιον

51. αποκριψει δε ο ιησου ειπεν εατε εω τουτου

και αχαµενο του ωτιου αυτου ιασατο αυτον

52. ειπεν δε ο ιησου προ του παραγενοµενου

επ αυτον αρςιερει και στρατηγου του ιερου και

πρεσβυτερου ω επι ληστην εξεληλυψατε µετα

µαςαιρων και ξυλων

53. καψ ηµεραν οντο µου µεψ υµων εν τω ιερω

ουκ εξετεινατε τα ςειρα επ εµε αλλ αυτη υµων

εστιν η ωρα και η εξουσια του σκοτου

54. συλλαβοντε δε αυτον ηγαγον και εισηγα-

γον αυτον ει τον οικον του αρςιερεω ο δε πετρο

ηκολουψει µακροψεν

55. αχαντων δε πυρ εν µεσω τη αυλη και συγ-

καψισαντων αυτων εκαψητο ο πετρο εν µεσω

αυτων

56. ιδουσα δε αυτον παιδισκη τι καψηµενον

προ το ϕω και ατενισασα αυτω ειπεν και ουτο

συν αυτω ην

57. ο δε ηρνησατο αυτον λεγων γυναι ουκ

οιδα αυτον

58. και µετα ϐραςυ ετερο ιδων αυτον εφη και

συ εξ αυτων ει ο δε πετρο ειπεν ανψρωπε ουκ

ειµι

59. και διασταση ωσει ωρα µια αλλο τι διισςυ-

ϱιζετο λεγων επ αληψεια και ουτο µετ αυτου ην

και γαρ γαλιλαιο εστιν

60. ειπεν δε ο πετρο ανψρωπε ουκ οιδα ο λεγει

και παραςρηµα ετι λαλουντο αυτου εφωνησεν

ο αλεκτωρ

61. και στραφει ο κυριο ενεβλεχεν τω πε-

τρω και υπεµνησψη ο πετρο του λογου του κυ-

ϱιου ω ειπεν αυτω οτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι

απαρνηση µε τρι

62. και εξελψων εξω ο πετρο εκλαυσεν πικρω

63. και οι ανδρε οι συνεςοντε τον ιησουν ενε-

παιζον αυτω δεροντε

64. και περικαλυχαντε αυτον ετυπτον αυτου

το προσωπον και επηρωτων αυτον λεγοντε προ-

ϕητευσον τι εστιν ο παισα σε

65. και ετερα πολλα ϐλασφηµουντε ελεγον ει

αυτον

66. και ω εγενετο ηµερα συνηςψη το πρεσβυ-

τεριον του λαου αρςιερει τε και γραµµατει και

ανηγαγον αυτον ει το συνεδριον εαυτων λεγον-

τε

67. ει συ ει ο ςριστο ειπε ηµιν ειπεν δε αυτοι

εαν υµιν ειπω ου µη πιστευσητε

68. εαν δε και ερωτησω ου µη αποκριψητε µοι

η απολυσητε

69. απο του νυν εσται ο υιο του ανψρωπου

καψηµενο εκ δεξιων τη δυναµεω του ψεου

70. ειπον δε παντε συ ουν ει ο υιο του ψεου ο

δε προ αυτου εφη υµει λεγετε οτι εγω ειµι

71. οι δε ειπον τι ετι ςρειαν εςοµεν µαρτυρια

αυτοι γαρ ηκουσαµεν απο του στοµατο αυτου

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-lk23*
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Interlinearna

23 και ανασταν απαν το πληψο αυτων ηγα-

γεν αυτον επι τον πιλατον

2. ηρξαντο δε κατηγορειν αυτου λεγοντε το-

υτον ευροµεν διαστρεφοντα το εψνο και κωλυ-

οντα καισαρι ϕορου διδοναι λεγοντα εαυτον

ςριστον ϐασιλεα ειναι

3. ο δε πιλατο επηρωτησεν αυτον λεγων συ ει

ο ϐασιλευ των ιουδαιων ο δε αποκριψει αυτω

εφη συ λεγει

4. ο δε πιλατο ειπεν προ του αρςιερει και του

οςλου ουδεν ευρισκω αιτιον εν τω ανψρωπω

τουτω

5. οι δε επισςυον λεγοντε οτι ανασειει τον λαον

διδασκων καψ ολη τη ιουδαια αρξαµενο απο τη

γαλιλαια εω ωδε

6. πιλατο δε ακουσα γαλιλαιαν επηρωτησεν

ει ο ανψρωπο γαλιλαιο εστιν

7. και επιγνου οτι εκ τη εξουσια ηρωδου εστιν

ανεπεµχεν αυτον προ ηρωδην οντα και αυτον

εν ιεροσολυµοι εν ταυται ται ηµεραι
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8. ο δε ηρωδη ιδων τον ιησουν εςαρη λιαν ην

γαρ ψελων εξ ικανου ιδειν αυτον δια το ακουειν

πολλα περι αυτου και ηλπιζεν τι σηµειον ιδειν

υπ αυτου γινοµενον

9. επηρωτα δε αυτον εν λογοι ικανοι αυτο δε

ουδεν απεκρινατο αυτω

10. ειστηκεισαν δε οι αρςιερει και οι γραµµα-

τει ευτονω κατηγορουντε αυτου

11. εξουψενησα δε αυτον ο ηρωδη συν τοι

στρατευµασιν αυτου και εµπαιξα περιβαλων

αυτον εσψητα λαµπραν ανεπεµχεν αυτον τω

πιλατω

12. εγενοντο δε ϕιλοι ο τε πιλατο και ο ηρωδη

εν αυτη τη ηµερα µετ αλληλων προυπηρςον

γαρ εν εςψρα οντε προ εαυτου

13. πιλατο δε συγκαλεσαµενο του αρςιερει

και του αρςοντα και τον λαον

14. ειπεν προ αυτου προσηνεγκατε µοι τον

ανψρωπον τουτον ω αποστρεφοντα τον λαον

και ιδου εγω ενωπιον υµων ανακρινα ουδεν

ευρον εν τω ανψρωπω τουτω αιτιον ων κατη-

γορειτε κατ αυτου

15. αλλ ουδε ηρωδη ανεπεµχα γαρ υµα προ

αυτον και ιδου ουδεν αξιον ψανατου εστιν πε-

πραγµενον αυτω

16. παιδευσα ουν αυτον απολυσω

17. αναγκην δε ειςεν απολυειν αυτοι κατα

εορτην ενα

18. ανεκραξαν δε παµπληψει λεγοντε αιρε το-

υτον απολυσον δε ηµιν τον ϐαραββαν

19. οστι ην δια στασιν τινα γενοµενην εν τη

πολει και ϕονον ϐεβληµενο ει ϕυλακην

20. παλιν ουν ο πιλατο προσεφωνησεν ψελων

απολυσαι τον ιησουν

21. οι δε επεφωνουν λεγοντε σταυρωσον

σταυρωσον αυτον

22. ο δε τριτον ειπεν προ αυτου τι γαρ κακον

εποιησεν ουτο ουδεν αιτιον ψανατου ευρον εν

αυτω παιδευσα ουν αυτον απολυσω

23. οι δε επεκειντο ϕωναι µεγαλαι αιτουµενοι

αυτον σταυρωψηναι και κατισςυον αι ϕωναι αυ-

των και των αρςιερεων

24. ο δε πιλατο επεκρινεν γενεσψαι το αιτηµα

αυτων

25. απελυσεν δε αυτοι τον δια στασιν και ϕο-

νον ϐεβληµενον ει την ϕυλακην ον ητουντο τον

δε ιησουν παρεδωκεν τω ψεληµατι αυτων

26. και ω απηγαγον αυτον επιλαβοµενοι σιµω-

νο τινο κυρηναιου του ερςοµενου απ αγρου

επεψηκαν αυτω τον σταυρον ϕερειν οπισψεν

του ιησου

27. ηκολουψει δε αυτω πολυ πληψο του λαου

και γυναικων αι και εκοπτοντο και εψρηνουν

αυτον

28. στραφει δε προ αυτα ο ιησου ειπεν ψυγα-

τερε ιερουσαληµ µη κλαιετε επ εµε πλην εφ

εαυτα κλαιετε και επι τα τεκνα υµων

29. οτι ιδου ερςονται ηµεραι εν αι ερουσιν µα-

καριαι αι στειραι και κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν

και µαστοι οι ουκ εψηλασαν

30. τοτε αρξονται λεγειν τοι ορεσιν πεσετε εφ

ηµα και τοι ϐουνοι καλυχατε ηµα

31. οτι ει εν τω υγρω ξυλω ταυτα ποιουσιν εν

τω ξηρω τι γενηται

32. ηγοντο δε και ετεροι δυο κακουργοι συν

αυτω αναιρεψηναι

33. και οτε απηλψον επι τον τοπον τον καλο-

υµενον κρανιον εκει εσταυρωσαν αυτον και του

κακουργου ον µεν εκ δεξιων ον δε εξ αριστερων

34. ο δε ιησου ελεγεν πατερ αφε αυτοι ου γαρ

οιδασιν τι ποιουσιν διαµεριζοµενοι δε τα ιµατια

αυτου εβαλον κληρον

35. και ειστηκει ο λαο ψεωρων εξεµυκτηρι-

Ϲον δε και οι αρςοντε συν αυτοι λεγοντε αλλου

εσωσεν σωσατω εαυτον ει ουτο εστιν ο ςριστο ο

του ψεου εκλεκτο

36. ενεπαιζον δε αυτω και οι στρατιωται προ-

σερςοµενοι και οξο προσφεροντε αυτω

37. και λεγοντε ει συ ει ο ϐασιλευ των ιουδα-

ιων σωσον σεαυτον

38. ην δε και επιγραφη γεγραµµενη επ αυτω

γραµµασιν ελληνικοι και ϱωµαικοι και εβρα-

ικοι ουτο εστιν ο ϐασιλευ των ιουδαιων

39. ει δε των κρεµασψεντων κακουργων

εβλασφηµει αυτον λεγων ει συ ει ο ςριστο

σωσον σεαυτον και ηµα

40. αποκριψει δε ο ετερο επετιµα αυτω λεγων

ουδε ϕοβη συ τον ψεον οτι εν τω αυτω κριµατι

ει
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41. και ηµει µεν δικαιω αξια γαρ ων επρα-

ξαµεν απολαµβανοµεν ουτο δε ουδεν ατοπον

επραξεν

42. και ελεγεν τω ιησου µνησψητι µου κυριε

οταν ελψη εν τη ϐασιλεια σου

43. και ειπεν αυτω ο ιησου αµην λεγω σοι

σηµερον µετ εµου εση εν τω παραδεισω

44. ην δε ωσει ωρα εκτη και σκοτο εγενετο εφ

ολην την γην εω ωρα εννατη

45. και εσκοτισψη ο ηλιο και εσςισψη το κα-

ταπετασµα του ναου µεσον

46. και ϕωνησα ϕωνη µεγαλη ο ιησου ειπεν

πατερ ει ςειρα σου παραψησοµαι το πνευµα µου

και ταυτα ειπων εξεπνευσεν

47. ιδων δε ο εκατονταρςο το γενοµενον εδο-

ξασεν τον ψεον λεγων οντω ο ανψρωπο ουτο

δικαιο ην

48. και παντε οι συµπαραγενοµενοι οςλοι επι

την ψεωριαν ταυτην ψεωρουντε τα γενοµενα

τυπτοντε εαυτων τα στηψη υπεστρεφον

49. ειστηκεισαν δε παντε οι γνωστοι αυτου

µακροψεν και γυναικε αι συνακολουψησασαι

αυτω απο τη γαλιλαια ορωσαι ταυτα

50. και ιδου ανηρ ονοµατι ιωσηφ ϐουλευτη

υπαρςων ανηρ αγαψο και δικαιο

51. ουτο ουκ ην συγκατατεψειµενο τη ϐουλη

και τη πραξει αυτων απο αριµαψαια πολεω των

ιουδαιων ο και προσεδεςετο και αυτο την ϐασι-

λειαν του ψεου

52. ουτο προσελψων τω πιλατω ητησατο το

σωµα του ιησου

53. και καψελων αυτο ενετυλιξεν αυτο σινδο-

νι και εψηκεν αυτο εν µνηµατι λαξευτω ου ουκ

ην ουδεπω ουδει κειµενο

54. και ηµερα ην παρασκευη και σαββατον

επεφωσκεν

55. κατακολουψησασαι δε και γυναικε αιτι-

νε ησαν συνεληλυψυιαι αυτω εκ τη γαλιλαια

εψεασαντο το µνηµειον και ω ετεψη το σωµα

αυτου

56. υποστρεχασαι δε ητοιµασαν αρωµατα και

µυρα και το µεν σαββατον ησυςασαν κατα την

εντολην

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-lk24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

24 τη δε µια των σαββατων ορψρου ϐαψ-

εο ηλψον επι το µνηµα ϕερουσαι α ητοιµασαν

αρωµατα και τινε συν αυται

2. ευρον δε τον λιψον αποκεκυλισµενον απο

του µνηµειου

3. και εισελψουσαι ους ευρον το σωµα του κυ-

ϱιου ιησου

4. και εγενετο εν τω διαπορεισψαι αυτα περι

τουτου και ιδου δυο ανδρε επεστησαν αυται εν

εσψησεσιν αστραπτουσαι

5. εµφοβων δε γενοµενων αυτων και κλινο-

υσων το προσωπον ει την γην ειπον προ αυτα τι

Ϲητειτε τον Ϲωντα µετα των νεκρων

6. ουκ εστιν ωδε αλλ ηγερψη µνησψητε ω

ελαλησεν υµιν ετι ων εν τη γαλιλαια

7. λεγων οτι δει τον υιον του ανψρωπου πα-

ϱαδοψηναι ει ςειρα ανψρωπων αµαρτωλων και

σταυρωψηναι και τη τριτη ηµερα αναστηναι

8. και εµνησψησαν των ϱηµατων αυτου

9. και υποστρεχασαι απο του µνηµειου απηγ-

γειλαν ταυτα παντα τοι ενδεκα και πασιν τοι

λοιποι

10. ησαν δε η µαγδαληνη µαρια και ιωαννα

και µαρια ιακωβου και αι λοιπαι συν αυται αι

ελεγον προ του αποστολου ταυτα

11. και εφανησαν ενωπιον αυτων ωσει ληρο

τα ϱηµατα αυτων και ηπιστουν αυται

12. ο δε πετρο αναστα εδραµεν επι το µνη-

µειον και παρακυχα ϐλεπει τα οψονια κειµενα

µονα και απηλψεν προ εαυτον ψαυµαζων το

γεγονο

13. και ιδου δυο εξ αυτων ησαν πορευοµενοι

εν αυτη τη ηµερα ει κωµην απεςουσαν σταδιου

εξηκοντα απο ιερουσαληµ η ονοµα εµµαου

14. και αυτοι ωµιλουν προ αλληλου περι παν-

των των συµβεβηκοτων τουτων

15. και εγενετο εν τω οµιλειν αυτου και συ-

Ϲητειν και αυτο ο ιησου εγγισα συνεπορευετο

αυτοι

16. οι δε οφψαλµοι αυτων εκρατουντο του µη

επιγνωναι αυτον
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17. ειπεν δε προ αυτου τινε οι λογοι ουτοι

ου αντιβαλλετε προ αλληλου περιπατουντε και

εστε σκυψρωποι

18. αποκριψει δε ο ει ω ονοµα κλεοπα ειπεν

προ αυτον συ µονο παροικει εν ιερουσαληµ και

ουκ εγνω τα γενοµενα εν αυτη εν ται ηµεραι

ταυται

19. και ειπεν αυτοι ποια οι δε ειπον αυτω τα

περι ιησου του ναζωραιου ο εγενετο ανηρ προ-

ϕητη δυνατο εν εργω και λογω εναντιον του

ψεου και παντο του λαου

20. οπω τε παρεδωκαν αυτον οι αρςιερει και οι

αρςοντε ηµων ει κριµα ψανατου και εσταυρω-

σαν αυτον

21. ηµει δε ηλπιζοµεν οτι αυτο εστιν ο µελλων

λυτρουσψαι τον ισραηλ αλλα γε συν πασιν το-

υτοι τριτην ταυτην ηµεραν αγει σηµερον αφ ου

ταυτα εγενετο

22. αλλα και γυναικε τινε εξ ηµων εξεστησαν

ηµα γενοµεναι ορψριαι επι το µνηµειον

23. και µη ευρουσαι το σωµα αυτου ηλψον

λεγουσαι και οπτασιαν αγγελων εωρακεναι οι

λεγουσιν αυτον Ϲην

24. και απηλψον τινε των συν ηµιν επι το

µνηµειον και ευρον ουτω καψω και αι γυναικε

ειπον αυτον δε ουκ ειδον

25. και αυτο ειπεν προ αυτου ω ανοητοι και

ϐραδει τη καρδια του πιστευειν επι πασιν οι

ελαλησαν οι προφηται

26. ουςι ταυτα εδει παψειν τον ςριστον και

εισελψειν ει την δοξαν αυτου

27. και αρξαµενο απο µωσεω και απο παντων

των προφητων διηρµηνευεν αυτοι εν πασαι ται

γραφαι τα περι εαυτου

28. και ηγγισαν ει την κωµην ου επορευοντο

και αυτο προσεποιειτο πορρωτερω πορευεσψαι

29. και παρεβιασαντο αυτον λεγοντε µεινον

µεψ ηµων οτι προ εσπεραν εστιν και κεκλικεν

η ηµερα και εισηλψεν του µειναι συν αυτοι

30. και εγενετο εν τω κατακλιψηναι αυτον µετ

αυτων λαβων τον αρτον ευλογησεν και κλασα

επεδιδου αυτοι

31. αυτων δε διηνοιςψησαν οι οφψαλµοι και

επεγνωσαν αυτον και αυτο αφαντο εγενετο απ

αυτων

32. και ειπον προ αλληλου ουςι η καρδια

ηµων καιοµενη ην εν ηµιν ω ελαλει ηµιν εν

τη οδω και ω διηνοιγεν ηµιν τα γραφα

33. και ανασταντε αυτη τη ωρα υπεστρεχαν

ει ιερουσαληµ και ευρον συνηψροισµενου του

ενδεκα και του συν αυτοι

34. λεγοντα οτι ηγερψη ο κυριο οντω και

ωφψη σιµωνι

35. και αυτοι εξηγουντο τα εν τη οδω και ω

εγνωσψη αυτοι εν τη κλασει του αρτου

36. ταυτα δε αυτων λαλουντων αυτο ο ιησου

εστη εν µεσω αυτων και λεγει αυτοι ειρηνη υµιν

37. πτοηψεντε δε και εµφοβοι γενοµενοι εδο-

κουν πνευµα ψεωρειν

38. και ειπεν αυτοι τι τεταραγµενοι εστε και

διατι διαλογισµοι αναβαινουσιν εν ται καρδιαι

υµων

39. ιδετε τα ςειρα µου και του ποδα µου οτι αυ-

το εγω ειµι χηλαφησατε µε και ιδετε οτι πνευµα

σαρκα και οστεα ουκ εςει καψω εµε ψεωρειτε

εςοντα

40. και τουτο ειπων επεδειξεν αυτοι τα ςειρα

και του ποδα

41. ετι δε απιστουντων αυτων απο τη ςαρα

και ψαυµαζοντων ειπεν αυτοι εςετε τι ϐρωσιµον

ενψαδε

42. οι δε επεδωκαν αυτω ιςψυο οπτου µερο

και απο µελισσιου κηριου

43. και λαβων ενωπιον αυτων εφαγεν

44. ειπεν δε αυτοι ουτοι οι λογοι ου ελαλησα

προ υµα ετι ων συν υµιν οτι δει πληρωψηναι

παντα τα γεγραµµενα εν τω νοµω µωσεω και

προφηται και χαλµοι περι εµου

45. τοτε διηνοιξεν αυτων τον νουν του συνιεναι

τα γραφα

46. και ειπεν αυτοι οτι ουτω γεγραπται και

ουτω εδει παψειν τον ςριστον και αναστηναι εκ

νεκρων τη τριτη ηµερα

47. και κηρυςψηναι επι τω ονοµατι αυτου µε-

τανοιαν και αφεσιν αµαρτιων ει παντα τα εψνη

αρξαµενον απο ιερουσαληµ

48. υµει δε εστε µαρτυρε τουτων

49. και ιδου εγω αποστελλω την επαγγελιαν

του πατρο µου εφ υµα υµει δε καψισατε εν τη

πολει ιερουσαληµ εω ου ενδυσησψε δυναµιν εξ

υχου
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50. εξηγαγεν δε αυτου εξω εω ει ϐηψανιαν και

επαρα τα ςειρα αυτου ευλογησεν αυτου

51. και εγενετο εν τω ευλογειν αυτον αυτου

διεστη απ αυτων και ανεφερετο ει τον ουρανον

52. και αυτοι προσκυνησαντε αυτον υπεστρε-

χαν ει ιερουσαληµ µετα ςαρα µεγαλη

53. και ησαν διαπαντο εν τω ιερω αινουντε

και ευλογουντε τον ψεον αµην
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-j1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 εν αρςη ην ο λογο και ο λογο ην προ τον

ψεον και ψεο ην ο λογο

2. ουτο ην εν αρςη προ τον ψεον

3. παντα δι αυτου εγενετο και ςωρι αυτου εγε-

νετο ουδε εν ο γεγονεν

4. εν αυτω Ϲωη ην και η Ϲωη ην το ϕω των

ανψρωπων

5. και το ϕω εν τη σκοτια ϕαινει και η σκοτια

αυτο ου κατελαβεν

6. εγενετο ανψρωπο απεσταλµενο παρα ψεου

ονοµα αυτω ιωαννη

7. ουτο ηλψεν ει µαρτυριαν ινα µαρτυρηση

περι του ϕωτο ινα παντε πιστευσωσιν δι αυτου

8. ουκ ην εκεινο το ϕω αλλ ινα µαρτυρηση

περι του ϕωτο

9. ην το ϕω το αληψινον ο ϕωτιζει παντα

ανψρωπον ερςοµενον ει τον κοσµον

10. εν τω κοσµω ην και ο κοσµο δι αυτου εγε-

νετο και ο κοσµο αυτον ουκ εγνω

11. ει τα ιδια ηλψεν και οι ιδιοι αυτον ου πα-

ϱελαβον

12. οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοι εξο-

υσιαν τεκνα ψεου γενεσψαι τοι πιστευουσιν ει

το ονοµα αυτου

13. οι ουκ εξ αιµατων ουδε εκ ψεληµατο σαρ-

κο ουδε εκ ψεληµατο ανδρο αλλ εκ ψεου εγεν-

νηψησαν

14. και ο λογο σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν

εν ηµιν και εψεασαµεψα την δοξαν αυτου δο-

ξαν ω µονογενου παρα πατρο πληρη ςαριτο και

αληψεια

15. ιωαννη µαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν

λεγων ουτο ην ον ειπον ο οπισω µου ερςοµενο

εµπροσψεν µου γεγονεν οτι πρωτο µου ην

16. και εκ του πληρωµατο αυτου ηµει παντε

ελαβοµεν και ςαριν αντι ςαριτο

17. οτι ο νοµο δια µωσεω εδοψη η ςαρι και η

αληψεια δια ιησου ςριστου εγενετο

18. ψεον ουδει εωρακεν πωποτε ο µονογενη

υιο ο ων ει τον κολπον του πατρο εκεινο εξηγη-

σατο

19. και αυτη εστιν η µαρτυρια του ιωαννου

οτε απεστειλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροσολυµων ιερει

και λευιτα ινα ερωτησωσιν αυτον συ τι ει

20. και ωµολογησεν και ουκ ηρνησατο και

ωµολογησεν οτι ουκ ειµι εγω ο ςριστο

21. και ηρωτησαν αυτον τι ουν ηλια ει συ και

λεγει ουκ ειµι ο προφητη ει συ και απεκριψη ου

22. ειπον ουν αυτω τι ει ινα αποκρισιν δωµεν

τοι πεµχασιν ηµα τι λεγει περι σεαυτου

23. εφη εγω ϕωνη ϐοωντο εν τη ερηµω ευψ-

υνατε την οδον κυριου καψω ειπεν ησαια ο προ-

ϕητη

24. και οι απεσταλµενοι ησαν εκ των ϕαρισα-

ιων

25. και ηρωτησαν αυτον και ειπον αυτω τι ουν

ϐαπτιζει ει συ ουκ ει ο ςριστο ουτε ηλια ουτε ο

προφητη

26. απεκριψη αυτοι ο ιωαννη λεγων εγω ϐαπ-

τιζω εν υδατι µεσο δε υµων εστηκεν ον υµει ουκ

οιδατε

27. αυτο εστιν ο οπισω µου ερςοµενο ο εµπρο-

σψεν µου γεγονεν ου εγω ουκ ειµι αξιο ινα λυσω

αυτου τον ιµαντα του υποδηµατο

28. ταυτα εν ϐηψαβαρα εγενετο περαν του

ιορδανου οπου ην ιωαννη ϐαπτιζων

29. τη επαυριον ϐλεπει ο ιωαννη τον ιησουν

ερςοµενον προ αυτον και λεγει ιδε ο αµνο του

ψεου ο αιρων την αµαρτιαν του κοσµου

30. ουτο εστιν περι ου εγω ειπον οπισω µου ερ-

ςεται ανηρ ο εµπροσψεν µου γεγονεν οτι πρωτο

µου ην

31. καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα ϕανερωψη

τω ισραηλ δια τουτο ηλψον εγω εν τω υδατι

ϐαπτιζων

32. και εµαρτυρησεν ιωαννη λεγων οτι τεψ-

εαµαι το πνευµα καταβαινον ωσει περιστεραν

εξ ουρανου και εµεινεν επ αυτον

33. καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεµχα µε

ϐαπτιζειν εν υδατι εκεινο µοι ειπεν εφ ον αν ιδη

το πνευµα καταβαινον και µενον επ αυτον ουτο

εστιν ο ϐαπτιζων εν πνευµατι αγιω

34. καγω εωρακα και µεµαρτυρηκα οτι ουτο

εστιν ο υιο του ψεου

35. τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννη και

εκ των µαψητων αυτου δυο
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36. και εµβλεχα τω ιησου περιπατουντι λεγει

ιδε ο αµνο του ψεου

37. και ηκουσαν αυτου οι δυο µαψηται λαλο-

υντο και ηκολουψησαν τω ιησου

38. στραφει δε ο ιησου και ψεασαµενο αυτου

ακολουψουντα λεγει αυτοι τι Ϲητειτε οι δε ειπον

αυτω ϱαββι ο λεγεται ερµηνευοµενον διδασκα-

λε που µενει

39. λεγει αυτοι ερςεσψε και ιδετε ηλψον και

ειδον που µενει και παρ αυτω εµειναν την ηµε-

ϱαν εκεινην ωρα δε ην ω δεκατη

40. ην ανδρεα ο αδελφο σιµωνο πετρου ει εκ

των δυο των ακουσαντων παρα ιωαννου και

ακολουψησαντων αυτω

41. ευρισκει ουτο πρωτο τον αδελφον τον ιδιον

σιµωνα και λεγει αυτω ευρηκαµεν τον µεσσιαν

ο εστιν µεψερµηνευοµενον ο ςριστο

42. και ηγαγεν αυτον προ τον ιησουν εµβλεχα

δε αυτω ο ιησου ειπεν συ ει σιµων ο υιο ιωνα συ

κληψηση κηφα ο ερµηνευεται πετρο

43. τη επαυριον ηψελησεν ο ιησου εξελψειν ει

την γαλιλαιαν και ευρισκει ϕιλιππον και λεγει

αυτω ακολουψει µοι

44. ην δε ο ϕιλιππο απο ϐηψσαιδα εκ τη πο-

λεω ανδρεου και πετρου

45. ευρισκει ϕιλιππο τον ναψαναηλ και λεγει

αυτω ον εγραχεν µωση εν τω νοµω και οι προ-

ϕηται ευρηκαµεν ιησουν τον υιον του ιωσηφ τον

απο ναζαρετ

46. και ειπεν αυτω ναψαναηλ εκ ναζαρετ δυ-

ναται τι αγαψον ειναι λεγει αυτω ϕιλιππο ερςου

και ιδε

47. ειδεν ο ιησου τον ναψαναηλ ερςοµενον

προ αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληψω

ισραηλιτη εν ω δολο ουκ εστιν

48. λεγει αυτω ναψαναηλ ποψεν µε γινωσκει

απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτω προ του σε

ϕιλιππον ϕωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε

49. απεκριψη ναψαναηλ και λεγει αυτω ϱαβ-

ϐι συ ει ο υιο του ψεου συ ει ο ϐασιλευ του

ισραηλ

50. απεκριψη ιησου και ειπεν αυτω οτι ειπον

σοι ειδον σε υποκατω τη συκη πιστευει µειζω

τουτων οχει

51. και λεγει αυτω αµην αµην λεγω υµιν απ

αρτι οχεσψε τον ουρανον ανεωγοτα και του αγ-

γελου του ψεου αναβαινοντα και καταβαινοντα

επι τον υιον του ανψρωπου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-j2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 και τη ηµερα τη τριτη γαµο εγενετο εν κανα

τη γαλιλαια και ην η µητηρ του ιησου εκει

2. εκληψη δε και ο ιησου και οι µαψηται αυτου

ει τον γαµον

3. και υστερησαντο οινου λεγει η µητηρ του

ιησου προ αυτον οινον ουκ εςουσιν

4. λεγει αυτη ο ιησου τι εµοι και σοι γυναι

ουπω ηκει η ωρα µου

5. λεγει η µητηρ αυτου τοι διακονοι ο τι αν

λεγη υµιν ποιησατε

6. ησαν δε εκει υδριαι λιψιναι εξ κειµεναι κα-

τα τον καψαρισµον των ιουδαιων ςωρουσαι ανα

µετρητα δυο η τρει

7. λεγει αυτοι ο ιησου γεµισατε τα υδρια υδατο

και εγεµισαν αυτα εω ανω

8. και λεγει αυτοι αντλησατε νυν και ϕερετε

τω αρςιτρικλινω και ηνεγκαν

9. ω δε εγευσατο ο αρςιτρικλινο το υδωρ οινον

γεγενηµενον και ουκ ηδει ποψεν εστιν οι δε δια-

κονοι ηδεισαν οι ηντληκοτε το υδωρ ϕωνει τον

νυµφιον ο αρςιτρικλινο

10. και λεγει αυτω πα ανψρωπο πρωτον τον

καλον οινον τιψησιν και οταν µεψυσψωσιν τοτε

τον ελασσω συ τετηρηκα τον καλον οινον εω

αρτι

11. ταυτην εποιησεν την αρςην των σηµειων ο

ιησου εν κανα τη γαλιλαια και εφανερωσεν την

δοξαν αυτου και επιστευσαν ει αυτον οι µαψη-

ται αυτου

12. µετα τουτο κατεβη ει καπερναουµ αυτο

και η µητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και

οι µαψηται αυτου και εκει εµειναν ου πολλα

ηµερα

13. και εγγυ ην το πασςα των ιουδαιων και

ανεβη ει ιεροσολυµα ο ιησου

14. και ευρεν εν τω ιερω του πωλουντα ϐοα

και προβατα και περιστερα και του κερµατιστα

καψηµενου
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15. και ποιησα ϕραγελλιον εκ σςοινιων παντα

εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και του

ϐοα και των κολλυβιστων εξεςεεν το κερµα και

τα τραπεζα ανεστρεχεν

16. και τοι τα περιστερα πωλουσιν ειπεν αρατε

ταυτα εντευψεν µη ποιειτε τον οικον του πατρο

µου οικον εµποριου

17. εµνησψησαν δε οι µαψηται αυτου οτι γε-

γραµµενον εστιν ο Ϲηλο του οικου σου κατεφα-

γεν µε

18. απεκριψησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον

αυτω τι σηµειον δεικνυει ηµιν οτι ταυτα ποιει

19. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτοι λυσα-

τε τον ναον τουτον και εν τρισιν ηµεραι εγερω

αυτον

20. ειπον ουν οι ιουδαιοι τεσσαρακοντα και εξ

ετεσιν ωκοδοµηψη ο ναο ουτο και συ εν τρισιν

ηµεραι εγερει αυτον

21. εκεινο δε ελεγεν περι του ναου του σωµατο

αυτου

22. οτε ουν ηγερψη εκ νεκρων εµνησψησαν

οι µαψηται αυτου οτι τουτο ελεγεν αυτοι και

επιστευσαν τη γραφη και τω λογω ω ειπεν ο

ιησου

23. ω δε ην εν ιεροσολυµοι εν τω πασςα εν

τη εορτη πολλοι επιστευσαν ει το ονοµα αυτου

ψεωρουντε αυτου τα σηµεια α εποιει

24. αυτο δε ο ιησου ουκ επιστευεν εαυτον αυ-

τοι δια το αυτον γινωσκειν παντα

25. και οτι ου ςρειαν ειςεν ινα τι µαρτυρηση

περι του ανψρωπου αυτο γαρ εγινωσκεν τι ην

εν τω ανψρωπω

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-j3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 ην δε ανψρωπο εκ των ϕαρισαιων νικοδηµο

ονοµα αυτω αρςων των ιουδαιων

2. ουτο ηλψεν προ τον ιησουν νυκτο και ειπεν

αυτω ϱαββι οιδαµεν οτι απο ψεου εληλυψα δι-

δασκαλο ουδει γαρ ταυτα τα σηµεια δυναται

ποιειν α συ ποιει εαν µη η ο ψεο µετ αυτου

3. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτω αµην

αµην λεγω σοι εαν µη τι γεννηψη ανωψεν ου

δυναται ιδειν την ϐασιλειαν του ψεου

4. λεγει προ αυτον ο νικοδηµο πω δυναται

ανψρωπο γεννηψηναι γερων ων µη δυναται ει

την κοιλιαν τη µητρο αυτου δευτερον εισελψειν

και γεννηψηναι

5. απεκριψη ο ιησου αµην αµην λεγω σοι εαν

µη τι γεννηψη εξ υδατο και πνευµατο ου δυνα-

ται εισελψειν ει την ϐασιλειαν του ψεου

6. το γεγεννηµενον εκ τη σαρκο σαρξ εστιν και

το γεγεννηµενον εκ του πνευµατο πνευµα εστιν

7. µη ψαυµαση οτι ειπον σοι δει υµα γεννηψη-

ναι ανωψεν

8. το πνευµα οπου ψελει πνει και την ϕωνην

αυτου ακουει αλλ ουκ οιδα ποψεν ερςεται και

που υπαγει ουτω εστιν πα ο γεγεννηµενο εκ του

πνευµατο

9. απεκριψη νικοδηµο και ειπεν αυτω πω δυ-

ναται ταυτα γενεσψαι

10. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτω συ ει ο

διδασκαλο του ισραηλ και ταυτα ου γινωσκει

11. αµην αµην λεγω σοι οτι ο οιδαµεν λα-

λουµεν και ο εωρακαµεν µαρτυρουµεν και την

µαρτυριαν ηµων ου λαµβανετε

12. ει τα επιγεια ειπον υµιν και ου πιστευετε

πω εαν ειπω υµιν τα επουρανια πιστευσετε

13. και ουδει αναβεβηκεν ει τον ουρανον ει µη

ο εκ του ουρανου καταβα ο υιο του ανψρωπου

ο ων εν τω ουρανω

14. και καψω µωση υχωσεν τον οφιν εν τη

ερηµω ουτω υχωψηναι δει τον υιον του ανψρω-

που

15. ινα πα ο πιστευων ει αυτον µη αποληται

αλλ εςη Ϲωην αιωνιον

16. ουτω γαρ ηγαπησεν ο ψεο τον κοσµον ωστε

τον υιον αυτου τον µονογενη εδωκεν ινα πα ο

πιστευων ει αυτον µη αποληται αλλ εςη Ϲωην

αιωνιον

17. ου γαρ απεστειλεν ο ψεο τον υιον αυτου

ει τον κοσµον ινα κρινη τον κοσµον αλλ ινα

σωψη ο κοσµο δι αυτου

18. ο πιστευων ει αυτον ου κρινεται ο δε µη

πιστευων ηδη κεκριται οτι µη πεπιστευκεν ει το

ονοµα του µονογενου υιου του ψεου

19. αυτη δε εστιν η κρισι οτι το ϕω εληλυψεν ει

τον κοσµον και ηγαπησαν οι ανψρωποι µαλλον

το σκοτο η το ϕω ην γαρ πονηρα αυτων τα εργα
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20. πα γαρ ο ϕαυλα πρασσων µισει το ϕω και

ουκ ερςεται προ το ϕω ινα µη ελεγςψη τα εργα

αυτου

21. ο δε ποιων την αληψειαν ερςεται προ το

ϕω ινα ϕανερωψη αυτου τα εργα οτι εν ψεω

εστιν ειργασµενα

22. µετα ταυτα ηλψεν ο ιησου και οι µαψηται

αυτου ει την ιουδαιαν γην και εκει διετριβεν µετ

αυτων και εβαπτιζεν

23. ην δε και ιωαννη ϐαπτιζων εν αινων εγγυ

του σαλειµ οτι υδατα πολλα ην εκει και παρε-

γινοντο και εβαπτιζοντο

24. ουπω γαρ ην ϐεβληµενο ει την ϕυλακην

ο ιωαννη

25. εγενετο ουν Ϲητησι εκ των µαψητων ιωαν-

νου µετα ιουδαιων περι καψαρισµου

26. και ηλψον προ τον ιωαννην και ειπον

αυτω ϱαββι ο ην µετα σου περαν του ιορδανου

ω συ µεµαρτυρηκα ιδε ουτο ϐαπτιζει και παντε

ερςονται προ αυτον

27. απεκριψη ιωαννη και ειπεν ου δυναται

ανψρωπο λαµβανειν ουδεν εαν µη η δεδοµενον

αυτω εκ του ουρανου

28. αυτοι υµει µοι µαρτυρειτε οτι ειπον ουκ

ειµι εγω ο ςριστο αλλ οτι απεσταλµενο ειµι εµ-

προσψεν εκεινου

29. ο εςων την νυµφην νυµφιο εστιν ο δε ϕιλο

του νυµφιου ο εστηκω και ακουων αυτου ςαρα

ςαιρει δια την ϕωνην του νυµφιου αυτη ουν η

ςαρα η εµη πεπληρωται

30. εκεινον δει αυξανειν εµε δε ελαττουσψαι

31. ο ανωψεν ερςοµενο επανω παντων εστιν ο

ων εκ τη γη εκ τη γη εστιν και εκ τη γη λαλει ο

εκ του ουρανου ερςοµενο επανω παντων εστιν

32. και ο εωρακεν και ηκουσεν τουτο µαρτυ-

ϱει και την µαρτυριαν αυτου ουδει λαµβανει

33. ο λαβων αυτου την µαρτυριαν εσφραγισεν

οτι ο ψεο αληψη εστιν

34. ον γαρ απεστειλεν ο ψεο τα ϱηµατα του

ψεου λαλει ου γαρ εκ µετρου διδωσιν ο ψεο το

πνευµα

35. ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδω-

κεν εν τη ςειρι αυτου

36. ο πιστευων ει τον υιον εςει Ϲωην αιωνιον ο

δε απειψων τω υιω ουκ οχεται Ϲωην αλλ η οργη

του ψεου µενει επ αυτον

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-j4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ω ουν εγνω ο κυριο οτι ηκουσαν οι ϕαρισα-

ιοι οτι ιησου πλειονα µαψητα ποιει και ϐαπτιζει

η ιωαννη

2. καιτοιγε ιησου αυτο ουκ εβαπτιζεν αλλ οι

µαψηται αυτου

3. αφηκεν την ιουδαιαν και απηλψεν παλιν

ει την γαλιλαιαν

4. εδει δε αυτον διερςεσψαι δια τη σαµαρεια

5. ερςεται ουν ει πολιν τη σαµαρεια λεγοµενην

συςαρ πλησιον του ςωριου ο εδωκεν ιακωβ ιω-

σηφ τω υιω αυτου

6. ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ιησου κε-

κοπιακω εκ τη οδοιπορια εκαψεζετο ουτω επι τη

πηγη ωρα ην ωσει εκτη

7. ερςεται γυνη εκ τη σαµαρεια αντλησαι

υδωρ λεγει αυτη ο ιησου δο µοι πιειν

8. οι γαρ µαψηται αυτου απεληλυψεισαν ει

την πολιν ινα τροφα αγορασωσιν

9. λεγει ουν αυτω η γυνη η σαµαρειτι πω συ

ιουδαιο ων παρ εµου πιειν αιτει ουση γυναικο

σαµαρειτιδο ου γαρ συγςρωνται ιουδαιοι σαµα-

ϱειται

10. απεκριψη ιησου και ειπεν αυτη ει ηδει την

δωρεαν του ψεου και τι εστιν ο λεγων σοι δο

µοι πιειν συ αν ητησα αυτον και εδωκεν αν σοι

υδωρ Ϲων

11. λεγει αυτω η γυνη κυριε ουτε αντληµα

εςει και το ϕρεαρ εστιν ϐαψυ ποψεν ουν εςει το

υδωρ το Ϲων

12. µη συ µειζων ει του πατρο ηµων ιακωβ ο

εδωκεν ηµιν το ϕρεαρ και αυτο εξ αυτου επιεν

και οι υιοι αυτου και τα ψρεµµατα αυτου

13. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτη πα ο

πινων εκ του υδατο τουτου διχησει παλιν

14. ο δ αν πιη εκ του υδατο ου εγω δωσω

αυτω ου µη διχηση ει τον αιωνα αλλα το υδωρ

ο δωσω αυτω γενησεται εν αυτω πηγη υδατο

αλλοµενου ει Ϲωην αιωνιον

15. λεγει προ αυτον η γυνη κυριε δο µοι το-

υτο το υδωρ ινα µη διχω µηδε ερςωµαι ενψαδε

αντλειν
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16. λεγει αυτη ο ιησου υπαγε ϕωνησον τον

ανδρα σου και ελψε ενψαδε

17. απεκριψη η γυνη και ειπεν ουκ εςω ανδρα

λεγει αυτη ο ιησου καλω ειπα οτι ανδρα ουκ

εςω

18. πεντε γαρ ανδρα εσςε και νυν ον εςει ουκ

εστιν σου ανηρ τουτο αληψε ειρηκα

19. λεγει αυτω η γυνη κυριε ψεωρω οτι προ-

ϕητη ει συ

20. οι πατερε ηµων εν τουτω τω ορει προσε-

κυνησαν και υµει λεγετε οτι εν ιεροσολυµοι εσ-

τιν ο τοπο οπου δει προσκυνειν

21. λεγει αυτη ο ιησου γυναι πιστευσον µοι οτι

ερςεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν

ιεροσολυµοι προσκυνησετε τω πατρι

22. υµει προσκυνειτε ο ουκ οιδατε ηµει προ-

σκυνουµεν ο οιδαµεν οτι η σωτηρια εκ των ιο-

υδαιων εστιν

23. αλλ ερςεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αλ-

ηψινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι

εν πνευµατι και αληψεια και γαρ ο πατηρ τοιο-

υτου Ϲητει του προσκυνουντα αυτον

24. πνευµα ο ψεο και του προσκυνουντα αυ-

τον εν πνευµατι και αληψεια δει προσκυνειν

25. λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι µεσσια ερςεται

ο λεγοµενο ςριστο οταν ελψη εκεινο αναγγελει

ηµιν παντα

26. λεγει αυτη ο ιησου εγω ειµι ο λαλων σοι

27. και επι τουτω ηλψον οι µαψηται αυτου

και εψαυµασαν οτι µετα γυναικο ελαλει ουδει

µεντοι ειπεν τι Ϲητει η τι λαλει µετ αυτη

28. αφηκεν ουν την υδριαν αυτη η γυνη και

απηλψεν ει την πολιν και λεγει τοι ανψρωποι

29. δευτε ιδετε ανψρωπον ο ειπεν µοι παντα

οσα εποιησα µητι ουτο εστιν ο ςριστο

30. εξηλψον ουν εκ τη πολεω και ηρςοντο προ

αυτον

31. εν δε τω µεταξυ ηρωτων αυτον οι µαψηται

λεγοντε ϱαββι ϕαγε

32. ο δε ειπεν αυτοι εγω ϐρωσιν εςω ϕαγειν

ην υµει ουκ οιδατε

33. ελεγον ουν οι µαψηται προ αλληλου µη

τι ηνεγκεν αυτω ϕαγειν

34. λεγει αυτοι ο ιησου εµον ϐρωµα εστιν ινα

ποιω το ψεληµα του πεµχαντο µε και τελειωσω

αυτου το εργον

35. ους υµει λεγετε οτι ετι τετραµηνον εστιν

και ο ψερισµο ερςεται ιδου λεγω υµιν επαρατε

του οφψαλµου υµων και ψεασασψε τα ςωρα οτι

λευκαι εισιν προ ψερισµον ηδη

36. και ο ψεριζων µισψον λαµβανει και συνα-

γει καρπον ει Ϲωην αιωνιον ινα και ο σπειρων

οµου ςαιρη και ο ψεριζων

37. εν γαρ τουτω ο λογο εστιν ο αληψινο οτι

αλλο εστιν ο σπειρων και αλλο ο ψεριζων

38. εγω απεστειλα υµα ψεριζειν ο ους υµει

κεκοπιακατε αλλοι κεκοπιακασιν και υµει ει

τον κοπον αυτων εισεληλυψατε

39. εκ δε τη πολεω εκεινη πολλοι επιστευ-

σαν ει αυτον των σαµαρειτων δια τον λογον τη

γυναικο µαρτυρουση οτι ειπεν µοι παντα οσα

εποιησα

40. ω ουν ηλψον προ αυτον οι σαµαρειται

ηρωτων αυτον µειναι παρ αυτοι και εµεινεν εκει

δυο ηµερα

41. και πολλω πλειου επιστευσαν δια τον λο-

γον αυτου

42. τη τε γυναικι ελεγον οτι ουκετι δια την

σην λαλιαν πιστευοµεν αυτοι γαρ ακηκοαµεν

και οιδαµεν οτι ουτο εστιν αληψω ο σωτηρ του

κοσµου ο ςριστο

43. µετα δε τα δυο ηµερα εξηλψεν εκειψεν

και απηλψεν ει την γαλιλαιαν

44. αυτο γαρ ο ιησου εµαρτυρησεν οτι προ-

ϕητη εν τη ιδια πατριδι τιµην ουκ εςει

45. οτε ουν ηλψεν ει την γαλιλαιαν εδεξαντο

αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτε α εποιησεν

εν ιεροσολυµοι εν τη εορτη και αυτοι γαρ ηλψον

ει την εορτην

46. ηλψεν ουν ο ιησου παλιν ει την κανα τη

γαλιλαια οπου εποιησεν το υδωρ οινον και ην

τι ϐασιλικο ου ο υιο ησψενει εν καπερναουµ

47. ουτο ακουσα οτι ιησου ηκει εκ τη ιουδαια

ει την γαλιλαιαν απηλψεν προ αυτον και ηρω-

τα αυτον ινα καταβη και ιασηται αυτου τον υιον

ηµελλεν γαρ αποψνησκειν

48. ειπεν ουν ο ιησου προ αυτον εαν µη σηµεια

και τερατα ιδητε ου µη πιστευσητε

49. λεγει προ αυτον ο ϐασιλικο κυριε κατα-

ϐηψι πριν αποψανειν το παιδιον µου

50. λεγει αυτω ο ιησου πορευου ο υιο σου Ϲη

και επιστευσεν ο ανψρωπο τω λογω ω ειπεν

αυτω ιησου και επορευετο
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51. ηδη δε αυτου καταβαινοντο οι δουλοι αυ-

του απηντησαν αυτω και απηγγειλαν λεγοντε

οτι ο παι σου Ϲη

52. επυψετο ουν παρ αυτων την ωραν εν η

κοµχοτερον εσςεν και ειπον αυτω οτι ςψε ωραν

εβδοµην αφηκεν αυτον ο πυρετο

53. εγνω ουν ο πατηρ οτι εν εκεινη τη ωρα

εν η ειπεν αυτω ο ιησου οτι ο υιο σου Ϲη και

επιστευσεν αυτο και η οικια αυτου ολη

54. τουτο παλιν δευτερον σηµειον εποιησεν ο

ιησου ελψων εκ τη ιουδαια ει την γαλιλαιαν

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-j5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 µετα ταυτα ην εορτη των ιουδαιων και

ανεβη ο ιησου ει ιεροσολυµα

2. εστιν δε εν τοι ιεροσολυµοι επι τη προβατικη

κολυµβηψρα η επιλεγοµενη εβραιστι ϐηψεσδα

πεντε στοα εςουσα

3. εν ταυται κατεκειτο πληψο πολυ των ασψ-

ενουντων τυφλων ςωλων ξηρων εκδεςοµενων

την του υδατο κινησιν

4. αγγελο γαρ κατα καιρον κατεβαινεν εν

τη κολυµβηψρα και εταρασσεν το υδωρ ο ουν

πρωτο εµβα µετα την ταραςην του υδατο υγιη

εγινετο ω δηποτε κατειςετο νοσηµατι

5. ην δε τι ανψρωπο εκει τριακονταοκτω ετη

εςων εν τη ασψενεια

6. τουτον ιδων ο ιησου κατακειµενον και γνου

οτι πολυν ηδη ςρονον εςει λεγει αυτω ψελει

υγιη γενεσψαι

7. απεκριψη αυτω ο ασψενων κυριε ανψρω-

πον ουκ εςω ινα οταν ταραςψη το υδωρ ϐαλλη

µε ει την κολυµβηψραν εν ω δε ερςοµαι εγω

αλλο προ εµου καταβαινει

8. λεγει αυτω ο ιησου εγειραι αρον τον κραβ-

ϐατον σου και περιπατει

9. και ευψεω εγενετο υγιη ο ανψρωπο και ηρεν

τον κραββατον αυτου και περιεπατει ην δε σαβ-

ϐατον εν εκεινη τη ηµερα

10. ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεψεραπευµενω

σαββατον εστιν ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραβ-

ϐατον

11. απεκριψη αυτοι ο ποιησα µε υγιη εκεινο

µοι ειπεν αρον τον κραββατον σου και περιπα-

τει

12. ηρωτησαν ουν αυτον τι εστιν ο ανψρωπο

ο ειπων σοι αρον τον κραββατον σου και περι-

πατει

13. ο δε ιαψει ουκ ηδει τι εστιν ο γαρ ιησου

εξενευσεν οςλου οντο εν τω τοπω

14. µετα ταυτα ευρισκει αυτον ο ιησου εν τω

ιερω και ειπεν αυτω ιδε υγιη γεγονα µηκετι

αµαρτανε ινα µη ςειρον τι σοι γενηται

15. απηλψεν ο ανψρωπο και ανηγγειλεν τοι

ιουδαιοι οτι ιησου εστιν ο ποιησα αυτον υγιη

16. και δια τουτο εδιωκον τον ιησουν οι ιο-

υδαιοι και εζητουν αυτον αποκτειναι οτι ταυτα

εποιει εν σαββατω

17. ο δε ιησου απεκρινατο αυτοι ο πατηρ µου

εω αρτι εργαζεται καγω εργαζοµαι

18. δια τουτο ουν µαλλον εζητουν αυτον οι

ιουδαιοι αποκτειναι οτι ου µονον ελυεν το σαβ-

ϐατον αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν τον ψεον

ισον εαυτον ποιων τω ψεω

19. απεκρινατο ουν ο ιησου και ειπεν αυτοι

αµην αµην λεγω υµιν ου δυναται ο υιο ποιειν

αφ εαυτου ουδεν εαν µη τι ϐλεπη τον πατερα

ποιουντα α γαρ αν εκεινο ποιη ταυτα και ο υιο

οµοιω ποιει

20. ο γαρ πατηρ ϕιλει τον υιον και παντα δε-

ικνυσιν αυτω α αυτο ποιει και µειζονα τουτων

δειξει αυτω εργα ινα υµει ψαυµαζητε

21. ωσπερ γαρ ο πατηρ εγειρει του νεκρου και

Ϲωοποιει ουτω και ο υιο ου ψελει Ϲωοποιει

22. ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα αλλα την

κρισιν πασαν δεδωκεν τω υιω

23. ινα παντε τιµωσιν τον υιον καψω τιµωσιν

τον πατερα ο µη τιµων τον υιον ου τιµα τον πα-

τερα τον πεµχαντα αυτον

24. αµην αµην λεγω υµιν οτι ο τον λογον µου

ακουων και πιστευων τω πεµχαντι µε εςει Ϲωην

αιωνιον και ει κρισιν ουκ ερςεται αλλα µεταβε-

ϐηκεν εκ του ψανατου ει την Ϲωην

25. αµην αµην λεγω υµιν οτι ερςεται ωρα και

νυν εστιν οτε οι νεκροι ακουσονται τη ϕωνη του

υιου του ψεου και οι ακουσαντε Ϲησονται

26. ωσπερ γαρ ο πατηρ εςει Ϲωην εν εαυτω

ουτω εδωκεν και τω υιω Ϲωην εςειν εν εαυτω
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27. και εξουσιαν εδωκεν αυτω και κρισιν πο-

ιειν οτι υιο ανψρωπου εστιν

28. µη ψαυµαζετε τουτο οτι ερςεται ωρα εν η

παντε οι εν τοι µνηµειοι ακουσονται τη ϕωνη

αυτου

29. και εκπορευσονται οι τα αγαψα ποιησαντε

ει αναστασιν Ϲωη οι δε τα ϕαυλα πραξαντε ει

αναστασιν κρισεω

30. ου δυναµαι εγω ποιειν απ εµαυτου ουδεν

καψω ακουω κρινω και η κρισι η εµη δικαια

εστιν οτι ου Ϲητω το ψεληµα το εµον αλλα το

ψεληµα του πεµχαντο µε πατρο

31. εαν εγω µαρτυρω περι εµαυτου η µαρτυρια

µου ουκ εστιν αληψη

32. αλλο εστιν ο µαρτυρων περι εµου και οιδα

οτι αληψη εστιν η µαρτυρια ην µαρτυρει περι

εµου

33. υµει απεσταλκατε προ ιωαννην και µε-

µαρτυρηκεν τη αληψεια

34. εγω δε ου παρα ανψρωπου την µαρτυριαν

λαµβανω αλλα ταυτα λεγω ινα υµει σωψητε

35. εκεινο ην ο λυςνο ο καιοµενο και ϕαινων

υµει δε ηψελησατε αγαλλιασψηναι προ ωραν

εν τω ϕωτι αυτου

36. εγω δε εςω την µαρτυριαν µειζω του ιωαν-

νου τα γαρ εργα α εδωκεν µοι ο πατηρ ινα τελε-

ιωσω αυτα αυτα τα εργα α εγω ποιω µαρτυρει

περι εµου οτι ο πατηρ µε απεσταλκεν

37. και ο πεµχα µε πατηρ αυτο µεµαρτυρηκεν

περι εµου ουτε ϕωνην αυτου ακηκοατε πωποτε

ουτε ειδο αυτου εωρακατε

38. και τον λογον αυτου ουκ εςετε µενοντα

εν υµιν οτι ον απεστειλεν εκεινο τουτω υµει ου

πιστευετε

39. ερευνατε τα γραφα οτι υµει δοκειτε εν αυ-

ται Ϲωην αιωνιον εςειν και εκειναι εισιν αι µαρ-

τυρουσαι περι εµου

40. και ου ψελετε ελψειν προ µε ινα Ϲωην

εςητε

41. δοξαν παρα ανψρωπων ου λαµβανω

42. αλλ εγνωκα υµα οτι την αγαπην του ψεου

ουκ εςετε εν εαυτοι

43. εγω εληλυψα εν τω ονοµατι του πατρο

µου και ου λαµβανετε µε εαν αλλο ελψη εν τω

ονοµατι τω ιδιω εκεινον ληχεσψε

44. πω δυνασψε υµει πιστευσαι δοξαν παρα

αλληλων λαµβανοντε και την δοξαν την παρα

του µονου ψεου ου Ϲητειτε

45. µη δοκειτε οτι εγω κατηγορησω υµων προ

τον πατερα εστιν ο κατηγορων υµων µωση ει ον

υµει ηλπικατε

46. ει γαρ επιστευετε µωση επιστευετε αν εµοι

περι γαρ εµου εκεινο εγραχεν

47. ει δε τοι εκεινου γραµµασιν ου πιστευετε

πω τοι εµοι ϱηµασιν πιστευσετε

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-j6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 µετα ταυτα απηλψεν ο ιησου περαν τη

ψαλασση τη γαλιλαια τη τιβεριαδο

2. και ηκολουψει αυτω οςλο πολυ οτι εωρων

αυτου τα σηµεια α εποιει επι των ασψενουντων

3. ανηλψεν δε ει το ορο ο ιησου και εκει

εκαψητο µετα των µαψητων αυτου

4. ην δε εγγυ το πασςα η εορτη των ιουδαιων

5. επαρα ουν ο ιησου του οφψαλµου και

ψεασαµενο οτι πολυ οςλο ερςεται προ αυτον

λεγει προ τον ϕιλιππον ποψεν αγορασοµεν αρ-

του ινα ϕαγωσιν ουτοι

6. τουτο δε ελεγεν πειραζων αυτον αυτο γαρ

ηδει τι εµελλεν ποιειν

7. απεκριψη αυτω ϕιλιππο διακοσιων δηνα-

ϱιων αρτοι ουκ αρκουσιν αυτοι ινα εκαστο αυ-

των ϐραςυ τι λαβη

8. λεγει αυτω ει εκ των µαψητων αυτου αν-

δρεα ο αδελφο σιµωνο πετρου

9. εστιν παιδαριον εν ωδε ο εςει πεντε αρτου

κριψινου και δυο οχαρια αλλα ταυτα τι εστιν ει

τοσουτου

10. ειπεν δε ο ιησου ποιησατε του ανψρωπου

αναπεσειν ην δε ςορτο πολυ εν τω τοπω ανεπε-

σον ουν οι ανδρε τον αριψµον ωσει πεντακισςι-

λιοι

11. ελαβεν δε του αρτου ο ιησου και ευςαρι-

στησα διεδωκεν τοι µαψηται οι δε µαψηται τοι

ανακειµενοι οµοιω και εκ των οχαριων οσον

ηψελον

12. ω δε ενεπλησψησαν λεγει τοι µαψηται

αυτου συναγαγετε τα περισσευσαντα κλασµατα

ινα µη τι αποληται
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13. συνηγαγον ουν και εγεµισαν δωδεκα κο-

ϕινου κλασµατων εκ των πεντε αρτων των

κριψινων α επερισσευσεν τοι ϐεβρωκοσιν

14. οι ουν ανψρωποι ιδοντε ο εποιησεν σηµε-

ιον ο ιησου ελεγον οτι ουτο εστιν αληψω ο προ-

ϕητη ο ερςοµενο ει τον κοσµον

15. ιησου ουν γνου οτι µελλουσιν ερςεσψαι

και αρπαζειν αυτον ινα ποιησωσιν αυτον ϐασι-

λεα ανεςωρησεν παλιν ει το ορο αυτο µονο

16. ω δε οχια εγενετο κατεβησαν οι µαψηται

αυτου επι την ψαλασσαν

17. και εµβαντε ει το πλοιον ηρςοντο περαν τη

ψαλασση ει καπερναουµ και σκοτια ηδη εγεγο-

νει και ουκ εληλυψει προ αυτου ο ιησου

18. η τε ψαλασσα ανεµου µεγαλου πνεοντο

διηγειρετο

19. εληλακοτε ουν ω σταδιου εικοσιπεντε η

τριακοντα ψεωρουσιν τον ιησουν περιπατουντα

επι τη ψαλασση και εγγυ του πλοιου γινοµενον

και εφοβηψησαν

20. ο δε λεγει αυτοι εγω ειµι µη ϕοβεισψε

21. ηψελον ουν λαβειν αυτον ει το πλοιον και

ευψεω το πλοιον εγενετο επι τη γη ει ην υπηγον

22. τη επαυριον ο οςλο ο εστηκω περαν τη

ψαλασση ιδων οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει

ει µη εν εκεινο ει ο ενεβησαν οι µαψηται αυτου

και οτι ου συνεισηλψεν τοι µαψηται αυτου ο

ιησου ει το πλοιαριον αλλα µονοι οι µαψηται

αυτου απηλψον

23. αλλα δε ηλψεν πλοιαρια εκ τιβεριαδο εγ-

γυ του τοπου οπου εφαγον τον αρτον ευςαρι-

στησαντο του κυριου

24. οτε ουν ειδεν ο οςλο οτι ιησου ουκ εστιν

εκει ουδε οι µαψηται αυτου ενεβησαν και αυτοι

ει τα πλοια και ηλψον ει καπερναουµ Ϲητουντε

τον ιησουν

25. και ευροντε αυτον περαν τη ψαλασση

ειπον αυτω ϱαββι ποτε ωδε γεγονα

26. απεκριψη αυτοι ο ιησου και ειπεν αµην

αµην λεγω υµιν Ϲητειτε µε ους οτι ειδετε σηµεια

αλλ οτι εφαγετε εκ των αρτων και εςορτασψητε

27. εργαζεσψε µη την ϐρωσιν την απολλυ-

µενην αλλα την ϐρωσιν την µενουσαν ει Ϲωην

αιωνιον ην ο υιο του ανψρωπου υµιν δωσει το-

υτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο ψεο

28. ειπον ουν προ αυτον τι ποιουµεν ινα εργα-

Ϲωµεψα τα εργα του ψεου

29. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτοι τουτο

εστιν το εργον του ψεου ινα πιστευσητε ει ον

απεστειλεν εκεινο

30. ειπον ουν αυτω τι ουν ποιει συ σηµειον ινα

ιδωµεν και πιστευσωµεν σοι τι εργαζη

31. οι πατερε ηµων το µαννα εφαγον εν τη

ερηµω καψω εστιν γεγραµµενον αρτον εκ του

ουρανου εδωκεν αυτοι ϕαγειν

32. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου αµην αµην λεγω

υµιν ου µωση δεδωκεν υµιν τον αρτον εκ του

ουρανου αλλ ο πατηρ µου διδωσιν υµιν τον αρ-

τον εκ του ουρανου τον αληψινον

33. ο γαρ αρτο του ψεου εστιν ο καταβαινων

εκ του ουρανου και Ϲωην διδου τω κοσµω

34. ειπον ουν προ αυτον κυριε παντοτε δο ηµιν

τον αρτον τουτον

35. ειπεν δε αυτοι ο ιησου εγω ειµι ο αρτο τη

Ϲωη ο ερςοµενο προ µε ου µη πειναση και ο

πιστευων ει εµε ου µη διχηση πωποτε

36. αλλ ειπον υµιν οτι και εωρακατε µε και

ου πιστευετε

37. παν ο διδωσιν µοι ο πατηρ προ εµε ηξει

και τον ερςοµενον προ µε ου µη εκβαλω εξω

38. οτι καταβεβηκα εκ του ουρανου ους ινα

ποιω το ψεληµα το εµον αλλα το ψεληµα του

πεµχαντο µε

39. τουτο δε εστιν το ψεληµα του πεµχαντο

µε πατρο ινα παν ο δεδωκεν µοι µη απολεσω εξ

αυτου αλλα αναστησω αυτο εν τη εσςατη ηµερα

40. τουτο δε εστιν το ψεληµα του πεµχαντο µε

ινα πα ο ψεωρων τον υιον και πιστευων ει αυτον

εςη Ϲωην αιωνιον και αναστησω αυτον εγω τη

εσςατη ηµερα

41. εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι

ειπεν εγω ειµι ο αρτο ο καταβα εκ του ουρανου

42. και ελεγον ους ουτο εστιν ιησου ο υιο ιω-

σηφ ου ηµει οιδαµεν τον πατερα και την µητερα

πω ουν λεγει ουτο οτι εκ του ουρανου καταβε-

ϐηκα

43. απεκριψη ουν ο ιησου και ειπεν αυτοι µη

γογγυζετε µετ αλληλων

44. ουδει δυναται ελψειν προ µε εαν µη ο πα-

τηρ ο πεµχα µε ελκυση αυτον και εγω ανα-

στησω αυτον τη εσςατη ηµερα
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45. εστιν γεγραµµενον εν τοι προφηται και

εσονται παντε διδακτοι του ψεου πα ουν ο ακο-

υσα παρα του πατρο και µαψων ερςεται προ µε

46. ους οτι τον πατερα τι εωρακεν ει µη ο ων

παρα του ψεου ουτο εωρακεν τον πατερα

47. αµην αµην λεγω υµιν ο πιστευων ει εµε

εςει Ϲωην αιωνιον

48. εγω ειµι ο αρτο τη Ϲωη

49. οι πατερε υµων εφαγον το µαννα εν τη

ερηµω και απεψανον

50. ουτο εστιν ο αρτο ο εκ του ουρανου κατα-

ϐαινων ινα τι εξ αυτου ϕαγη και µη αποψανη

51. εγω ειµι ο αρτο ο Ϲων ο εκ του ουρανου

καταβα εαν τι ϕαγη εκ τουτου του αρτου Ϲησεται

ει τον αιωνα και ο αρτο δε ον εγω δωσω η σαρξ

µου εστιν ην εγω δωσω υπερ τη του κοσµου Ϲωη

52. εµαςοντο ουν προ αλληλου οι ιουδαιοι λε-

γοντε πω δυναται ουτο ηµιν δουναι την σαρκα

ϕαγειν

53. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου αµην αµην λεγω

υµιν εαν µη ϕαγητε την σαρκα του υιου του

ανψρωπου και πιητε αυτου το αιµα ουκ εςετε

Ϲωην εν εαυτοι

54. ο τρωγων µου την σαρκα και πινων µου

το αιµα εςει Ϲωην αιωνιον και εγω αναστησω

αυτον τη εσςατη ηµερα

55. η γαρ σαρξ µου αληψω εστιν ϐρωσι και το

αιµα µου αληψω εστιν ποσι

56. ο τρωγων µου την σαρκα και πινων µου το

αιµα εν εµοι µενει καγω εν αυτω

57. καψω απεστειλεν µε ο Ϲων πατηρ καγω Ϲω

δια τον πατερα και ο τρωγων µε κακεινο Ϲησεται

δι εµε

58. ουτο εστιν ο αρτο ο εκ του ουρανου καταβα

ου καψω εφαγον οι πατερε υµων το µαννα και

απεψανον ο τρωγων τουτον τον αρτον Ϲησεται

ει τον αιωνα

59. ταυτα ειπεν εν συναγωγη διδασκων εν κα-

περναουµ

60. πολλοι ουν ακουσαντε εκ των µαψητων

αυτου ειπον σκληρο εστιν ουτο ο λογο τι δυνα-

ται αυτου ακουειν

61. ειδω δε ο ιησου εν εαυτω οτι γογγυζουσιν

περι τουτου οι µαψηται αυτου ειπεν αυτοι τουτο

υµα σκανδαλιζει

62. εαν ουν ψεωρητε τον υιον του ανψρωπου

αναβαινοντα οπου ην το προτερον

63. το πνευµα εστιν το Ϲωοποιουν η σαρξ ουκ

ωφελει ουδεν τα ϱηµατα α εγω λαλω υµιν

πνευµα εστιν και Ϲωη εστιν

64. αλλ εισιν εξ υµων τινε οι ου πιστευουσιν

ηδει γαρ εξ αρςη ο ιησου τινε εισιν οι µη πιστευ-

οντε και τι εστιν ο παραδωσων αυτον

65. και ελεγεν δια τουτο ειρηκα υµιν οτι ουδει

δυναται ελψειν προ µε εαν µη η δεδοµενον

αυτω εκ του πατρο µου

66. εκ τουτου πολλοι απηλψον των µαψητων

αυτου ει τα οπισω και ουκετι µετ αυτου περιε-

πατουν

67. ειπεν ουν ο ιησου τοι δωδεκα µη και υµει

ψελετε υπαγειν

68. απεκριψη ουν αυτω σιµων πετρο κυριε

προ τινα απελευσοµεψα ϱηµατα Ϲωη αιωνιου

εςει

69. και ηµει πεπιστευκαµεν και εγνωκαµεν οτι

συ ει ο ςριστο ο υιο του ψεου του Ϲωντο

70. απεκριψη αυτοι ο ιησου ουκ εγω υµα του

δωδεκα εξελεξαµην και εξ υµων ει διαβολο εσ-

τιν

71. ελεγεν δε τον ιουδαν σιµωνο ισκαριωτην

ουτο γαρ ηµελλεν αυτον παραδιδοναι ει ων εκ

των δωδεκα

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-j7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 και περιεπατει ο ιησου µετα ταυτα εν τη γα-

λιλαια ου γαρ ηψελεν εν τη ιουδαια περιπατειν

οτι εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι

2. ην δε εγγυ η εορτη των ιουδαιων η σκηνο-

πηγια

3. ειπον ουν προ αυτον οι αδελφοι αυτου µε-

ταβηψι εντευψεν και υπαγε ει την ιουδαιαν ινα

και οι µαψηται σου ψεωρησωσιν τα εργα σου α

ποιει

4. ουδει γαρ εν κρυπτω τι ποιει και Ϲητει αυ-

το εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιει ϕανερωσον

σεαυτον τω κοσµω

5. ουδε γαρ οι αδελφοι αυτου επιστευον ει αυ-

τον
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6. λεγει ουν αυτοι ο ιησου ο καιρο ο εµο ουπω

παρεστιν ο δε καιρο ο υµετερο παντοτε εστιν

ετοιµο

7. ου δυναται ο κοσµο µισειν υµα εµε δε µισει

οτι εγω µαρτυρω περι αυτου οτι τα εργα αυτου

πονηρα εστιν

8. υµει αναβητε ει την εορτην ταυτην εγω ουπω

αναβαινω ει την εορτην ταυτην οτι ο καιρο ο εµο

ουπω πεπληρωται

9. ταυτα δε ειπων αυτοι εµεινεν εν τη γαλιλαια

10. ω δε ανεβησαν οι αδελφοι αυτου τοτε και

αυτο ανεβη ει την εορτην ου ϕανερω αλλ ω εν

κρυπτω

11. οι ουν ιουδαιοι εζητουν αυτον εν τη εορτη

και ελεγον που εστιν εκεινο

12. και γογγυσµο πολυ περι αυτου ην εν τοι

οςλοι οι µεν ελεγον οτι αγαψο εστιν αλλοι δε

ελεγον ου αλλα πλανα τον οςλον

13. ουδει µεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου

δια τον ϕοβον των ιουδαιων

14. ηδη δε τη εορτη µεσουση ανεβη ο ιησου ει

το ιερον και εδιδασκεν

15. και εψαυµαζον οι ιουδαιοι λεγοντε πω

ουτο γραµµατα οιδεν µη µεµαψηκω

16. απεκριψη αυτοι ο ιησου και ειπεν η εµη

διδαςη ουκ εστιν εµη αλλα του πεµχαντο µε

17. εαν τι ψελη το ψεληµα αυτου ποιειν γνω-

σεται περι τη διδαςη ποτερον εκ του ψεου εστιν

η εγω απ εµαυτου λαλω

18. ο αφ εαυτου λαλων την δοξαν την ιδιαν

Ϲητει ο δε Ϲητων την δοξαν του πεµχαντο αυτον

ουτο αληψη εστιν και αδικια εν αυτω ουκ εστιν

19. ου µωση δεδωκεν υµιν τον νοµον και ουδει

εξ υµων ποιει τον νοµον τι µε Ϲητειτε αποκτειναι

20. απεκριψη ο οςλο και ειπεν δαιµονιον εςει

τι σε Ϲητει αποκτειναι

21. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτοι εν εργον

εποιησα και παντε ψαυµαζετε

22. δια τουτο µωση δεδωκεν υµιν την περι-

τοµην ους οτι εκ του µωσεω εστιν αλλ εκ των

πατερων και εν σαββατω περιτεµνετε ανψρω-

πον

23. ει περιτοµην λαµβανει ανψρωπο εν σαβ-

ϐατω ινα µη λυψη ο νοµο µωσεω εµοι ςολατε

οτι ολον ανψρωπον υγιη εποιησα εν σαββατω

24. µη κρινετε κατ οχιν αλλα την δικαιαν κρι-

σιν κρινατε

25. ελεγον ουν τινε εκ των ιεροσολυµιτων ους

ουτο εστιν ον Ϲητουσιν αποκτειναι

26. και ιδε παρρησια λαλει και ουδεν αυτω

λεγουσιν µηποτε αληψω εγνωσαν οι αρςοντε

οτι ουτο εστιν αληψω ο ςριστο

27. αλλα τουτον οιδαµεν ποψεν εστιν ο δε

ςριστο οταν ερςηται ουδει γινωσκει ποψεν εστιν

28. εκραξεν ουν εν τω ιερω διδασκων ο ιη-

σου και λεγων καµε οιδατε και οιδατε ποψεν

ειµι και απ εµαυτου ουκ εληλυψα αλλ εστιν

αληψινο ο πεµχα µε ον υµει ουκ οιδατε

29. εγω δε οιδα αυτον οτι παρ αυτου ειµι κα-

κεινο µε απεστειλεν

30. εζητουν ουν αυτον πιασαι και ουδει επε-

ϐαλεν επ αυτον την ςειρα οτι ουπω εληλυψει η

ωρα αυτου

31. πολλοι δε εκ του οςλου επιστευσαν ει αυ-

τον και ελεγον οτι ο ςριστο οταν ελψη µητι πλε-

ιονα σηµεια τουτων ποιησει ων ουτο εποιησεν

32. ηκουσαν οι ϕαρισαιοι του οςλου γογγυζον-

το περι αυτου ταυτα και απεστειλαν οι ϕαρισα-

ιοι και οι αρςιερει υπηρετα ινα πιασωσιν αυτον

33. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου ετι µικρον ςρονον

µεψ υµων ειµι και υπαγω προ τον πεµχαντα µε

34. Ϲητησετε µε και ους ευρησετε και οπου ειµι

εγω υµει ου δυνασψε ελψειν

35. ειπον ουν οι ιουδαιοι προ εαυτου που ουτο

µελλει πορευεσψαι οτι ηµει ους ευρησοµεν αυ-

τον µη ει την διασποραν των ελληνων µελλει

πορευεσψαι και διδασκειν του ελληνα

36. τι εστιν ουτο ο λογο ον ειπεν Ϲητησετε µε

και ους ευρησετε και οπου ειµι εγω υµει ου δυ-

νασψε ελψειν

37. εν δε τη εσςατη ηµερα τη µεγαλη τη εορτη

ειστηκει ο ιησου και εκραξεν λεγων εαν τι διχα

ερςεσψω προ µε και πινετω

38. ο πιστευων ει εµε καψω ειπεν η γραφη

ποταµοι εκ τη κοιλια αυτου ϱευσουσιν υδατο

Ϲωντο

39. τουτο δε ειπεν περι του πνευµατο ου εµελ-

λον λαµβανειν οι πιστευοντε ει αυτον ουπω γαρ

ην πνευµα αγιον οτι ο ιησου ουδεπω εδοξασψη

40. πολλοι ουν εκ του οςλου ακουσαντε τον

λογον ελεγον ουτο εστιν αληψω ο προφητη
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41. αλλοι ελεγον ουτο εστιν ο ςριστο αλλοι δε

ελεγον µη γαρ εκ τη γαλιλαια ο ςριστο ερςεται

42. ουςι η γραφη ειπεν οτι εκ του σπερµατο

δαβιδ και απο ϐηψλεεµ τη κωµη οπου ην δαβιδ

ο ςριστο ερςεται

43. σςισµα ουν εν τω οςλω εγενετο δι αυτον

44. τινε δε ηψελον εξ αυτων πιασαι αυτον αλλ

ουδει επεβαλεν επ αυτον τα ςειρα

45. ηλψον ουν οι υπηρεται προ του αρςιερει

και ϕαρισαιου και ειπον αυτοι εκεινοι διατι ουκ

ηγαγετε αυτον

46. απεκριψησαν οι υπηρεται ουδεποτε ουτω

ελαλησεν ανψρωπο ω ουτο ο ανψρωπο

47. απεκριψησαν ουν αυτοι οι ϕαρισαιοι µη

και υµει πεπλανησψε

48. µη τι εκ των αρςοντων επιστευσεν ει αυτον

η εκ των ϕαρισαιων

49. αλλ ο οςλο ουτο ο µη γινωσκων τον νοµον

επικαταρατοι εισιν

50. λεγει νικοδηµο προ αυτου ο ελψων νυκτο

προ αυτον ει ων εξ αυτων

51. µη ο νοµο ηµων κρινει τον ανψρωπον εαν

µη ακουση παρ αυτου προτερον και γνω τι ποιει

52. απεκριψησαν και ειπον αυτω µη και συ εκ

τη γαλιλαια ει ερευνησον και ιδε οτι προφητη

εκ τη γαλιλαια ουκ εγηγερται

53. και επορευψη εκαστο ει τον οικον αυτου

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-j8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 ιησου δε επορευψη ει το ορο των ελαιων

2. ορψρου δε παλιν παρεγενετο ει το ιερον

και πα ο λαο ηρςετο προ αυτον και καψισα

εδιδασκεν αυτου

3. αγουσιν δε οι γραµµατει και οι ϕαρισαιοι

προ αυτον γυναικα εν µοιςεια κατειληµµενην

και στησαντε αυτην εν µεσω

4. λεγουσιν αυτω διδασκαλε αυτη η γυνη κα-

τειληφψη επαυτοφωρω µοιςευοµενη

5. εν δε τω νοµω µωση ηµιν ενετειλατο τα το-

ιαυτα λιψοβολεισψαι συ ουν τι λεγει

6. τουτο δε ελεγον πειραζοντε αυτον ινα εςω-

σιν κατηγορειν αυτου ο δε ιησου κατω κυχα τω

δακτυλω εγραφεν ει την γην

7. ω δε επεµενον ερωτωντε αυτον ανακυχα

ειπεν προ αυτου ο αναµαρτητο υµων πρωτο τον

λιψον επ αυτη ϐαλετω

8. και παλιν κατω κυχα εγραφεν ει την γην

9. οι δε ακουσαντε και υπο τη συνειδησεω

ελεγςοµενοι εξηρςοντο ει καψ ει αρξαµενοι απο

των πρεσβυτερων εω των εσςατων και κατελε-

ιφψη µονο ο ιησου και η γυνη εν µεσω εστωσα

10. ανακυχα δε ο ιησου και µηδενα ψεασαµε-

νο πλην τη γυναικο ειπεν αυτη η γυνη που εισιν

εκεινοι οι κατηγοροι σου ουδει σε κατεκρινεν

11. η δε ειπεν ουδει κυριε ειπεν δε αυτη ο ιη-

σου ουδε εγω σε κατακρινω πορευου και µηκετι

αµαρτανε

12. παλιν ουν ο ιησου αυτοι ελαλησεν λεγων

εγω ειµι το ϕω του κοσµου ο ακολουψων εµοι

ου µη περιπατησει εν τη σκοτια αλλ εξει το ϕω

τη Ϲωη

13. ειπον ουν αυτω οι ϕαρισαιοι συ περι σεαυ-

του µαρτυρει η µαρτυρια σου ουκ εστιν αληψη

14. απεκριψη ιησου και ειπεν αυτοι καν εγω

µαρτυρω περι εµαυτου αληψη εστιν η µαρτυρια

µου οτι οιδα ποψεν ηλψον και που υπαγω υµει

δε ουκ οιδατε ποψεν ερςοµαι και που υπαγω

15. υµει κατα την σαρκα κρινετε εγω ου κρινω

ουδενα

16. και εαν κρινω δε εγω η κρισι η εµη αληψη

εστιν οτι µονο ουκ ειµι αλλ εγω και ο πεµχα µε

πατηρ

17. και εν τω νοµω δε τω υµετερω γεγραπται

οτι δυο ανψρωπων η µαρτυρια αληψη εστιν

18. εγω ειµι ο µαρτυρων περι εµαυτου και

µαρτυρει περι εµου ο πεµχα µε πατηρ

19. ελεγον ουν αυτω που εστιν ο πατηρ σου

απεκριψη ο ιησου ουτε εµε οιδατε ουτε τον πα-

τερα µου ει εµε ηδειτε και τον πατερα µου ηδειτε

αν

20. ταυτα τα ϱηµατα ελαλησεν ο ιησου εν τω

γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω και ουδει

επιασεν αυτον οτι ουπω εληλυψει η ωρα αυτου

21. ειπεν ουν παλιν αυτοι ο ιησου εγω υπαγω

και Ϲητησετε µε και εν τη αµαρτια υµων αποψ-

ανεισψε οπου εγω υπαγω υµει ου δυνασψε ελψ-

ειν

22. ελεγον ουν οι ιουδαιοι µητι αποκτενει εαυ-

τον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υµει ου δυνασψε

ελψειν
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23. και ειπεν αυτοι υµει εκ των κατω εστε εγω

εκ των ανω ειµι υµει εκ του κοσµου τουτου εστε

εγω ουκ ειµι εκ του κοσµου τουτου

24. ειπον ουν υµιν οτι αποψανεισψε εν ται

αµαρτιαι υµων εαν γαρ µη πιστευσητε οτι εγω

ειµι αποψανεισψε εν ται αµαρτιαι υµων

25. ελεγον ουν αυτω συ τι ει και ειπεν αυτοι ο

ιησου την αρςην ο τι και λαλω υµιν

26. πολλα εςω περι υµων λαλειν και κρινειν

αλλ ο πεµχα µε αληψη εστιν καγω α ηκουσα

παρ αυτου ταυτα λεγω ει τον κοσµον

27. ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα αυτοι ελεγεν

28. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου οταν υχωσητε τον

υιον του ανψρωπου τοτε γνωσεσψε οτι εγω ειµι

και απ εµαυτου ποιω ουδεν αλλα καψω εδιδα-

ξεν µε ο πατηρ µου ταυτα λαλω

29. και ο πεµχα µε µετ εµου εστιν ουκ αφηκεν

µε µονον ο πατηρ οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω

παντοτε

30. ταυτα αυτου λαλουντο πολλοι επιστευσαν

ει αυτον

31. ελεγεν ουν ο ιησου προ του πεπιστευκοτα

αυτω ιουδαιου εαν υµει µεινητε εν τω λογω τω

εµω αληψω µαψηται µου εστε

32. και γνωσεσψε την αληψειαν και η αληψ-

εια ελευψερωσει υµα

33. απεκριψησαν αυτω σπερµα αβρααµ εσµεν

και ουδενι δεδουλευκαµεν πωποτε πω συ λεγει

οτι ελευψεροι γενησεσψε

34. απεκριψη αυτοι ο ιησου αµην αµην λεγω

υµιν οτι πα ο ποιων την αµαρτιαν δουλο εστιν

τη αµαρτια

35. ο δε δουλο ου µενει εν τη οικια ει τον

αιωνα ο υιο µενει ει τον αιωνα

36. εαν ουν ο υιο υµα ελευψερωση οντω

ελευψεροι εσεσψε

37. οιδα οτι σπερµα αβρααµ εστε αλλα Ϲητειτε

µε αποκτειναι οτι ο λογο ο εµο ου ςωρει εν υµιν

38. εγω ο εωρακα παρα τω πατρι µου λαλω

και υµει ουν ο εωρακατε παρα τω πατρι υµων

ποιειτε

39. απεκριψησαν και ειπον αυτω ο πατηρ

ηµων αβρααµ εστιν λεγει αυτοι ο ιησου ει τεκνα

του αβρααµ ητε τα εργα του αβρααµ εποιειτε αν

40. νυν δε Ϲητειτε µε αποκτειναι ανψρωπον ο

την αληψειαν υµιν λελαληκα ην ηκουσα παρα

του ψεου τουτο αβρααµ ουκ εποιησεν

41. υµει ποιειτε τα εργα του πατρο υµων ειπον

ουν αυτω ηµει εκ πορνεια ου γεγεννηµεψα ενα

πατερα εςοµεν τον ψεον

42. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου ει ο ψεο πατηρ

υµων ην ηγαπατε αν εµε εγω γαρ εκ του ψεου

εξηλψον και ηκω ουδε γαρ απ εµαυτου ελη-

λυψα αλλ εκεινο µε απεστειλεν

43. διατι την λαλιαν την εµην ου γινωσκετε

οτι ου δυνασψε ακουειν τον λογον τον εµον

44. υµει εκ πατρο του διαβολου εστε και τα

επιψυµια του πατρο υµων ψελετε ποιειν εκεινο

ανψρωποκτονο ην απ αρςη και εν τη αληψεια

ους εστηκεν οτι ουκ εστιν αληψεια εν αυτω οταν

λαλη το χευδο εκ των ιδιων λαλει οτι χευστη

εστιν και ο πατηρ αυτου

45. εγω δε οτι την αληψειαν λεγω ου πιστευετε

µοι

46. τι εξ υµων ελεγςει µε περι αµαρτια ει δε

αληψειαν λεγω διατι υµει ου πιστευετε µοι

47. ο ων εκ του ψεου τα ϱηµατα του ψεου

ακουει δια τουτο υµει ουκ ακουετε οτι εκ του

ψεου ουκ εστε

48. απεκριψησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον

αυτω ου καλω λεγοµεν ηµει οτι σαµαρειτη ει

συ και δαιµονιον εςει

49. απεκριψη ιησου εγω δαιµονιον ουκ εςω

αλλα τιµω τον πατερα µου και υµει ατιµαζετε

µε

50. εγω δε ου Ϲητω την δοξαν µου εστιν ο Ϲητων

και κρινων

51. αµην αµην λεγω υµιν εαν τι τον λογον τον

εµον τηρηση ψανατον ου µη ψεωρηση ει τον

αιωνα

52. ειπον ουν αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκα-

µεν οτι δαιµονιον εςει αβρααµ απεψανεν και

οι προφηται και συ λεγει εαν τι τον λογον µου

τηρηση ου µη γευσεται ψανατου ει τον αιωνα

53. µη συ µειζων ει του πατρο ηµων αβρααµ

οστι απεψανεν και οι προφηται απεψανον τινα

σεαυτον συ ποιει

54. απεκριψη ιησου εαν εγω δοξαζω εµαυτον

η δοξα µου ουδεν εστιν εστιν ο πατηρ µου ο

δοξαζων µε ον υµει λεγετε οτι ψεο υµων εστιν
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55. και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον

και εαν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εσοµαι οµοιο

υµων χευστη αλλ οιδα αυτον και τον λογον

αυτου τηρω

56. αβρααµ ο πατηρ υµων ηγαλλιασατο ινα

ιδη την ηµεραν την εµην και ειδεν και εςαρη

57. ειπον ουν οι ιουδαιοι προ αυτον πεντηκον-

τα ετη ουπω εςει και αβρααµ εωρακα

58. ειπεν αυτοι ο ιησου αµην αµην λεγω υµιν

πριν αβρααµ γενεσψαι εγω ειµι

59. ηραν ουν λιψου ινα ϐαλωσιν επ αυτον

ιησου δε εκρυβη και εξηλψεν εκ του ιερου διε-

λψων δια µεσου αυτων και παρηγεν ουτω

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-j9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 και παραγων ειδεν ανψρωπον τυφλον εκ

γενετη

2. και ηρωτησαν αυτον οι µαψηται αυτου λε-

γοντε ϱαββι τι ηµαρτεν ουτο η οι γονει αυτου

ινα τυφλο γεννηψη

3. απεκριψη ο ιησου ουτε ουτο ηµαρτεν ουτε

οι γονει αυτου αλλ ινα ϕανερωψη τα εργα του

ψεου εν αυτω

4. εµε δει εργαζεσψαι τα εργα του πεµχαντο

µε εω ηµερα εστιν ερςεται νυξ οτε ουδει δυναται

εργαζεσψαι

5. οταν εν τω κοσµω ω ϕω ειµι του κοσµου

6. ταυτα ειπων επτυσεν ςαµαι και εποιη-

σεν πηλον εκ του πτυσµατο και επεςρισεν τον

πηλον επι του οφψαλµου του τυφλου

7. και ειπεν αυτω υπαγε νιχαι ει την κολυµ-

ϐηψραν του σιλωαµ ο ερµηνευεται απεσταλµε-

νο απηλψεν ουν και ενιχατο και ηλψεν ϐλεπων

8. οι ουν γειτονε και οι ψεωρουντε αυτον το

προτερον οτι τυφλο ην ελεγον ους ουτο εστιν ο

καψηµενο και προσαιτων

9. αλλοι ελεγον οτι ουτο εστιν αλλοι δε οτι

οµοιο αυτω εστιν εκεινο ελεγεν οτι εγω ειµι

10. ελεγον ουν αυτω πω ανεωςψησαν σου οι

οφψαλµοι

11. απεκριψη εκεινο και ειπεν ανψρωπο λε-

γοµενο ιησου πηλον εποιησεν και επεςρισεν

µου του οφψαλµου και ειπεν µοι υπαγε ει την

κολυµβηψραν του σιλωαµ και νιχαι απελψων

δε και νιχαµενο ανεβλεχα

12. ειπον ουν αυτω που εστιν εκεινο λεγει ουκ

οιδα

13. αγουσιν αυτον προ του ϕαρισαιου τον ποτε

τυφλον

14. ην δε σαββατον οτε τον πηλον εποιησεν ο

ιησου και ανεωξεν αυτου του οφψαλµου

15. παλιν ουν ηρωτων αυτον και οι ϕαρισαιοι

πω ανεβλεχεν ο δε ειπεν αυτοι πηλον επεψηκεν

επι του οφψαλµου µου και ενιχαµην και ϐλεπω

16. ελεγον ουν εκ των ϕαρισαιων τινε ουτο

ο ανψρωπο ουκ εστιν παρα του ψεου οτι το

σαββατον ου τηρει αλλοι ελεγον πω δυναται

ανψρωπο αµαρτωλο τοιαυτα σηµεια ποιειν και

σςισµα ην εν αυτοι

17. λεγουσιν τω τυφλω παλιν συ τι λεγει περι

αυτου οτι ηνοιξεν σου του οφψαλµου ο δε ειπεν

οτι προφητη εστιν

18. ουκ επιστευσαν ουν οι ιουδαιοι περι αυτου

οτι τυφλο ην και ανεβλεχεν εω οτου εφωνησαν

του γονει αυτου του αναβλεχαντο

19. και ηρωτησαν αυτου λεγοντε ουτο εστιν ο

υιο υµων ον υµει λεγετε οτι τυφλο εγεννηψη πω

ουν αρτι ϐλεπει

20. απεκριψησαν αυτοι οι γονει αυτου και

ειπον οιδαµεν οτι ουτο εστιν ο υιο ηµων και οτι

τυφλο εγεννηψη

21. πω δε νυν ϐλεπει ουκ οιδαµεν η τι ηνοιξεν

αυτου του οφψαλµου ηµει ουκ οιδαµεν αυτο

ηλικιαν εςει αυτον ερωτησατε αυτο περι αυτου

λαλησει

22. ταυτα ειπον οι γονει αυτου οτι εφοβουντο

του ιουδαιου ηδη γαρ συνετεψειντο οι ιουδαιοι

ινα εαν τι αυτον οµολογηση ςριστον αποσυνα-

γωγο γενηται

23. δια τουτο οι γονει αυτου ειπον οτι ηλικιαν

εςει αυτον ερωτησατε

24. εφωνησαν ουν εκ δευτερου τον ανψρω-

πον ο ην τυφλο και ειπον αυτω δο δοξαν τω

ψεω ηµει οιδαµεν οτι ο ανψρωπο ουτο αµαρτω-

λο εστιν

25. απεκριψη ουν εκεινο και ειπεν ει αµαρ-

τωλο εστιν ουκ οιδα εν οιδα οτι τυφλο ων αρτι

ϐλεπω
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26. ειπον δε αυτω παλιν τι εποιησεν σοι πω

ηνοιξεν σου του οφψαλµου

27. απεκριψη αυτοι ειπον υµιν ηδη και ουκ

ηκουσατε τι παλιν ψελετε ακουειν µη και υµει

ψελετε αυτου µαψηται γενεσψαι

28. ελοιδορησαν ουν αυτον και ειπον συ ει

µαψητη εκεινου ηµει δε του µωσεω εσµεν µαψη-

ται

29. ηµει οιδαµεν οτι µωση λελαληκεν ο ψεο

τουτον δε ουκ οιδαµεν ποψεν εστιν

30. απεκριψη ο ανψρωπο και ειπεν αυτοι εν

γαρ τουτω ψαυµαστον εστιν οτι υµει ουκ οιδατε

ποψεν εστιν και ανεωξεν µου του οφψαλµου

31. οιδαµεν δε οτι αµαρτωλων ο ψεο ουκ ακο-

υει αλλ εαν τι ψεοσεβη η και το ψεληµα αυτου

ποιη τουτου ακουει

32. εκ του αιωνο ουκ ηκουσψη οτι ηνοιξεν τι

οφψαλµου τυφλου γεγεννηµενου

33. ει µη ην ουτο παρα ψεου ουκ ηδυνατο

ποιειν ουδεν

34. απεκριψησαν και ειπον αυτω εν αµαρτιαι

συ εγεννηψη ολο και συ διδασκει ηµα και εξε-

ϐαλον αυτον εξω

35. ηκουσεν ο ιησου οτι εξεβαλον αυτον εξω

και ευρων αυτον ειπεν αυτω συ πιστευει ει τον

υιον του ψεου

36. απεκριψη εκεινο και ειπεν τι εστιν κυριε

ινα πιστευσω ει αυτον

37. ειπεν δε αυτω ο ιησου και εωρακα αυτον

και ο λαλων µετα σου εκεινο εστιν

38. ο δε εφη πιστευω κυριε και προσεκυνησεν

αυτω

39. και ειπεν ο ιησου ει κριµα εγω ει τον κο-

σµον τουτον ηλψον ινα οι µη ϐλεποντε ϐλεπω-

σιν και οι ϐλεποντε τυφλοι γενωνται

40. και ηκουσαν εκ των ϕαρισαιων ταυτα οι

οντε µετ αυτου και ειπον αυτω µη και ηµει τυ-

ϕλοι εσµεν

41. ειπεν αυτοι ο ιησου ει τυφλοι ητε ουκ αν

ειςετε αµαρτιαν νυν δε λεγετε οτι ϐλεποµεν η

ουν αµαρτια υµων µενει

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-j10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 αµην αµην λεγω υµιν ο µη εισερςοµενο

δια τη ψυρα ει την αυλην των προβατων αλλα

αναβαινων αλλαςοψεν εκεινο κλεπτη εστιν και

ληστη

2. ο δε εισερςοµενο δια τη ψυρα ποιµην εστιν

των προβατων

3. τουτω ο ψυρωρο ανοιγει και τα προβατα τη

ϕωνη αυτου ακουει και τα ιδια προβατα καλει

κατ ονοµα και εξαγει αυτα

4. και οταν τα ιδια προβατα εκβαλη εµπρο-

σψεν αυτων πορευεται και τα προβατα αυτω

ακολουψει οτι οιδασιν την ϕωνην αυτου

5. αλλοτριω δε ου µη ακολουψησωσιν αλλα

ϕευξονται απ αυτου οτι ουκ οιδασιν των αλλο-

τριων την ϕωνην

6. ταυτην την παροιµιαν ειπεν αυτοι ο ιησου

εκεινοι δε ουκ εγνωσαν τινα ην α ελαλει αυτοι

7. ειπεν ουν παλιν αυτοι ο ιησου αµην αµην

λεγω υµιν οτι εγω ειµι η ψυρα των προβατων

8. παντε οσοι προ εµου ηλψον κλεπται εισιν

και λησται αλλ ουκ ηκουσαν αυτων τα προβα-

τα

9. εγω ειµι η ψυρα δι εµου εαν τι εισελψη

σωψησεται και εισελευσεται και εξελευσεται

και νοµην ευρησει

10. ο κλεπτη ουκ ερςεται ει µη ινα κλεχη και

ψυση και απολεση εγω ηλψον ινα Ϲωην εςωσιν

και περισσον εςωσιν

11. εγω ειµι ο ποιµην ο καλο ο ποιµην ο καλο

την χυςην αυτου τιψησιν υπερ των προβατων

12. ο µισψωτο δε και ουκ ων ποιµην ου ουκ

εισιν τα προβατα ιδια ψεωρει τον λυκον ερςο-

µενον και αφιησιν τα προβατα και ϕευγει και ο

λυκο αρπαζει αυτα και σκορπιζει τα προβατα

13. ο δε µισψωτο ϕευγει οτι µισψωτο εστιν και

ου µελει αυτω περι των προβατων

14. εγω ειµι ο ποιµην ο καλο και γινωσκω τα

εµα και γινωσκοµαι υπο των εµων

15. καψω γινωσκει µε ο πατηρ καγω γινωσκω

τον πατερα και την χυςην µου τιψηµι υπερ των

προβατων

16. και αλλα προβατα εςω α ουκ εστιν εκ

τη αυλη ταυτη κακεινα µε δει αγαγειν και τη

ϕωνη µου ακουσουσιν και γενησεται µια ποιµνη

ει ποιµην

17. δια τουτο ο πατηρ µε αγαπα οτι εγω τιψηµι

την χυςην µου ινα παλιν λαβω αυτην

1054 L R Biblia Grecka



Ewangelia Jana L R Rozdział 11

18. ουδει αιρει αυτην απ εµου αλλ εγω τιψηµι

αυτην απ εµαυτου εξουσιαν εςω ψειναι αυτην

και εξουσιαν εςω παλιν λαβειν αυτην ταυτην

την εντολην ελαβον παρα του πατρο µου

19. σςισµα ουν παλιν εγενετο εν τοι ιουδαιοι

δια του λογου τουτου

20. ελεγον δε πολλοι εξ αυτων δαιµονιον εςει

και µαινεται τι αυτου ακουετε

21. αλλοι ελεγον ταυτα τα ϱηµατα ουκ εστιν

δαιµονιζοµενου µη δαιµονιον δυναται τυφλων

οφψαλµου ανοιγειν

22. εγενετο δε τα εγκαινια εν τοι ιεροσολυµοι

και ςειµων ην

23. και περιεπατει ο ιησου εν τω ιερω εν τη

στοα του σολοµωντο

24. εκυκλωσαν ουν αυτον οι ιουδαιοι και ελε-

γον αυτω εω ποτε την χυςην ηµων αιρει ει συ ει

ο ςριστο ειπε ηµιν παρρησια

25. απεκριψη αυτοι ο ιησου ειπον υµιν και ου

πιστευετε τα εργα α εγω ποιω εν τω ονοµατι του

πατρο µου ταυτα µαρτυρει περι εµου

26. αλλ υµει ου πιστευετε ου γαρ εστε εκ των

προβατων των εµων καψω ειπον υµιν

27. τα προβατα τα εµα τη ϕωνη µου ακουει

καγω γινωσκω αυτα και ακολουψουσιν µοι

28. καγω Ϲωην αιωνιον διδωµι αυτοι και ου

µη απολωνται ει τον αιωνα και ους αρπασει τι

αυτα εκ τη ςειρο µου

29. ο πατηρ µου ο δεδωκεν µοι µειζων παντων

εστιν και ουδει δυναται αρπαζειν εκ τη ςειρο

του πατρο µου

30. εγω και ο πατηρ εν εσµεν

31. εβαστασαν ουν παλιν λιψου οι ιουδαιοι

ινα λιψασωσιν αυτον

32. απεκριψη αυτοι ο ιησου πολλα καλα εργα

εδειξα υµιν εκ του πατρο µου δια ποιον αυτων

εργον λιψαζετε µε

33. απεκριψησαν αυτω οι ιουδαιοι λεγοντε πε-

ϱι καλου εργου ου λιψαζοµεν σε αλλα περι

ϐλασφηµια και οτι συ ανψρωπο ων ποιει σεαυ-

τον ψεον

34. απεκριψη αυτοι ο ιησου ουκ εστιν γεγραµ-

µενον εν τω νοµω υµων εγω ειπα ψεοι εστε

35. ει εκεινου ειπεν ψεου προ ου ο λογο του

ψεου εγενετο και ου δυναται λυψηναι η γραφη

36. ον ο πατηρ ηγιασεν και απεστειλεν ει τον

κοσµον υµει λεγετε οτι ϐλασφηµει οτι ειπον υιο

του ψεου ειµι

37. ει ου ποιω τα εργα του πατρο µου µη πι-

στευετε µοι

38. ει δε ποιω καν εµοι µη πιστευητε τοι εργοι

πιστευσατε ινα γνωτε και πιστευσητε οτι εν εµοι

ο πατηρ καγω εν αυτω

39. εζητουν ουν παλιν αυτον πιασαι και εξη-

λψεν εκ τη ςειρο αυτων

40. και απηλψεν παλιν περαν του ιορδανου ει

τον τοπον οπου ην ιωαννη το πρωτον ϐαπτιζων

και εµεινεν εκει

41. και πολλοι ηλψον προ αυτον και ελεγον

οτι ιωαννη µεν σηµειον εποιησεν ουδεν παντα

δε οσα ειπεν ιωαννη περι τουτου αληψη ην

42. και επιστευσαν πολλοι εκει ει αυτον

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-j11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 ην δε τι ασψενων λαζαρο απο ϐηψανια

εκ τη κωµη µαρια και µαρψα τη αδελφη αυτη

2. ην δε µαρια η αλειχασα τον κυριον µυρω

και εκµαξασα του ποδα αυτου ται ψριξιν αυτη

η ο αδελφο λαζαρο ησψενει

3. απεστειλαν ουν αι αδελφαι προ αυτον λε-

γουσαι κυριε ιδε ον ϕιλει ασψενει

4. ακουσα δε ο ιησου ειπεν αυτη η ασψενεια

ουκ εστιν προ ψανατον αλλ υπερ τη δοξη του

ψεου ινα δοξασψη ο υιο του ψεου δι αυτη

5. ηγαπα δε ο ιησου την µαρψαν και την αδελ-

ϕην αυτη και τον λαζαρον

6. ω ουν ηκουσεν οτι ασψενει τοτε µεν εµεινεν

εν ω ην τοπω δυο ηµερα

7. επειτα µετα τουτο λεγει τοι µαψηται αγωµεν

ει την ιουδαιαν παλιν

8. λεγουσιν αυτω οι µαψηται ϱαββι νυν εζη-

τουν σε λιψασαι οι ιουδαιοι και παλιν υπαγει

εκει

9. απεκριψη ο ιησου ουςι δωδεκα εισιν ωραι

τη ηµερα εαν τι περιπατη εν τη ηµερα ου προ-

σκοπτει οτι το ϕω του κοσµου τουτου ϐλεπει

10. εαν δε τι περιπατη εν τη νυκτι προσκοπτει

οτι το ϕω ουκ εστιν εν αυτω
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11. ταυτα ειπεν και µετα τουτο λεγει αυτοι λα-

Ϲαρο ο ϕιλο ηµων κεκοιµηται αλλα πορευοµαι

ινα εξυπνισω αυτον

12. ειπον ουν οι µαψηται αυτου κυριε ει κεκο-

ιµηται σωψησεται

13. ειρηκει δε ο ιησου περι του ψανατου αυ-

του εκεινοι δε εδοξαν οτι περι τη κοιµησεω του

υπνου λεγει

14. τοτε ουν ειπεν αυτοι ο ιησου παρρησια λα-

Ϲαρο απεψανεν

15. και ςαιρω δι υµα ινα πιστευσητε οτι ουκ

ηµην εκει αλλ αγωµεν προ αυτον

16. ειπεν ουν ψωµα ο λεγοµενο διδυµο τοι

συµµαψηται αγωµεν και ηµει ινα αποψανωµεν

µετ αυτου

17. ελψων ουν ο ιησου ευρεν αυτον τεσσαρα

ηµερα ηδη εςοντα εν τω µνηµειω

18. ην δε η ϐηψανια εγγυ των ιεροσολυµων ω

απο σταδιων δεκαπεντε

19. και πολλοι εκ των ιουδαιων εληλυψεισαν

προ τα περι µαρψαν και µαριαν ινα παραµυψη-

σωνται αυτα περι του αδελφου αυτων

20. η ουν µαρψα ω ηκουσεν οτι ο ιησου ερςε-

ται υπηντησεν αυτω µαρια δε εν τω οικω εκαψ-

εζετο

21. ειπεν ουν η µαρψα προ τον ιησουν κυριε

ει η ωδε ο αδελφο µου ουκ αν ετεψνηκει

22. αλλα και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον

ψεον δωσει σοι ο ψεο

23. λεγει αυτη ο ιησου αναστησεται ο αδελφο

σου

24. λεγει αυτω µαρψα οιδα οτι αναστησεται

εν τη αναστασει εν τη εσςατη ηµερα

25. ειπεν αυτη ο ιησου εγω ειµι η αναστασι και

η Ϲωη ο πιστευων ει εµε καν αποψανη Ϲησεται

26. και πα ο Ϲων και πιστευων ει εµε ου µη

αποψανη ει τον αιωνα πιστευει τουτο

27. λεγει αυτω ναι κυριε εγω πεπιστευκα οτι

συ ει ο ςριστο ο υιο του ψεου ο ει τον κοσµον

ερςοµενο

28. και ταυτα ειπουσα απηλψεν και εφωνησεν

µαριαν την αδελφην αυτη λαψρα ειπουσα ο

διδασκαλο παρεστιν και ϕωνει σε

29. εκεινη ω ηκουσεν εγειρεται ταςυ και ερςε-

ται προ αυτον

30. ουπω δε εληλυψει ο ιησου ει την κωµην

αλλ ην εν τω τοπω οπου υπηντησεν αυτω η µα-

ϱψα

31. οι ουν ιουδαιοι οι οντε µετ αυτη εν τη

οικια και παραµυψουµενοι αυτην ιδοντε την µα-

ϱιαν οτι ταςεω ανεστη και εξηλψεν ηκολουψη-

σαν αυτη λεγοντε οτι υπαγει ει το µνηµειον ινα

κλαυση εκει

32. η ουν µαρια ω ηλψεν οπου ην ο ιησου ιδο-

υσα αυτον επεσεν ει του ποδα αυτου λεγουσα

αυτω κυριε ει η ωδε ουκ αν απεψανεν µου ο

αδελφο

33. ιησου ουν ω ειδεν αυτην κλαιουσαν και

του συνελψοντα αυτη ιουδαιου κλαιοντα ενε-

ϐριµησατο τω πνευµατι και εταραξεν εαυτον

34. και ειπεν που τεψεικατε αυτον λεγουσιν

αυτω κυριε ερςου και ιδε

35. εδακρυσεν ο ιησου

36. ελεγον ουν οι ιουδαιοι ιδε πω εφιλει αυτον

37. τινε δε εξ αυτων ειπον ουκ ηδυνατο ουτο ο

ανοιξα του οφψαλµου του τυφλου ποιησαι ινα

και ουτο µη αποψανη

38. ιησου ουν παλιν εµβριµωµενο εν εαυτω

ερςεται ει το µνηµειον ην δε σπηλαιον και λιψο

επεκειτο επ αυτω

39. λεγει ο ιησου αρατε τον λιψον λεγει αυτω

η αδελφη του τεψνηκοτο µαρψα κυριε ηδη οζει

τεταρταιο γαρ εστιν

40. λεγει αυτη ο ιησου ουκ ειπον σοι οτι εαν

πιστευση οχει την δοξαν του ψεου

41. ηραν ουν τον λιψον ου ην ο τεψνηκω κε-

ιµενο ο δε ιησου ηρεν του οφψαλµου ανω και

ειπεν πατερ ευςαριστω σοι οτι ηκουσα µου

42. εγω δε ηδειν οτι παντοτε µου ακουει αλλα

δια τον οςλον τον περιεστωτα ειπον ινα πιστευ-

σωσιν οτι συ µε απεστειλα

43. και ταυτα ειπων ϕωνη µεγαλη εκραυγα-

σεν λαζαρε δευρο εξω

44. και εξηλψεν ο τεψνηκω δεδεµενο του πο-

δα και τα ςειρα κειριαι και η οχι αυτου σουδα-

ϱιω περιεδεδετο λεγει αυτοι ο ιησου λυσατε αυ-

τον και αφετε υπαγειν

45. πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελψοντε

προ την µαριαν και ψεασαµενοι α εποιησεν ο

ιησου επιστευσαν ει αυτον
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46. τινε δε εξ αυτων απηλψον προ του ϕαρι-

σαιου και ειπον αυτοι α εποιησεν ο ιησου

47. συνηγαγον ουν οι αρςιερει και οι ϕαρισα-

ιοι συνεδριον και ελεγον τι ποιουµεν οτι ουτο ο

ανψρωπο πολλα σηµεια ποιει

48. εαν αφωµεν αυτον ουτω παντε πιστευσο-

υσιν ει αυτον και ελευσονται οι ϱωµαιοι και

αρουσιν ηµων και τον τοπον και το εψνο

49. ει δε τι εξ αυτων καιαφα αρςιερευ ων του

ενιαυτου εκεινου ειπεν αυτοι υµει ουκ οιδατε

ουδεν

50. ουδε διαλογιζεσψε οτι συµφερει ηµιν ινα

ει ανψρωπο αποψανη υπερ του λαου και µη

ολον το εψνο αποληται

51. τουτο δε αφ εαυτου ουκ ειπεν αλλα αρςιε-

ϱευ ων του ενιαυτου εκεινου προεφητευσεν οτι

εµελλεν ο ιησου αποψνησκειν υπερ του εψνου

52. και ους υπερ του εψνου µονον αλλ ινα και

τα τεκνα του ψεου τα διεσκορπισµενα συναγαγη

ει εν

53. απ εκεινη ουν τη ηµερα συνεβουλευσαντο

ινα αποκτεινωσιν αυτον

54. ιησου ουν ουκ ετι παρρησια περιεπατει

εν τοι ιουδαιοι αλλα απηλψεν εκειψεν ει την

ςωραν εγγυ τη ερηµου ει εφραιµ λεγοµενην πο-

λιν κακει διετριβεν µετα των µαψητων αυτου

55. ην δε εγγυ το πασςα των ιουδαιων και ανε-

ϐησαν πολλοι ει ιεροσολυµα εκ τη ςωρα προ

του πασςα ινα αγνισωσιν εαυτου

56. εζητουν ουν τον ιησουν και ελεγον µετ

αλληλων εν τω ιερω εστηκοτε τι δοκει υµιν οτι

ου µη ελψη ει την εορτην

57. δεδωκεισαν δε και οι αρςιερει και οι ϕαρι-

σαιοι εντολην ινα εαν τι γνω που εστιν µηνυση

οπω πιασωσιν αυτον

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-j12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 ο ουν ιησου προ εξ ηµερων του πασςα

ηλψεν ει ϐηψανιαν οπου ην λαζαρο ο τεψνηκω

ον ηγειρεν εκ νεκρων

2. εποιησαν ουν αυτω δειπνον εκει και η µα-

ϱψα διηκονει ο δε λαζαρο ει ην των συνανακε-

ιµενων αυτω

3. η ουν µαρια λαβουσα λιτραν µυρου ναρδου

πιστικη πολυτιµου ηλειχεν του ποδα του ιησου

και εξεµαξεν ται ψριξιν αυτη του ποδα αυτου η

δε οικια επληρωψη εκ τη οσµη του µυρου

4. λεγει ουν ει εκ των µαψητων αυτου ιουδα

σιµωνο ισκαριωτη ο µελλων αυτον παραδιδο-

ναι

5. διατι τουτο το µυρον ουκ επραψη τριακο-

σιων δηναριων και εδοψη πτωςοι

6. ειπεν δε τουτο ους οτι περι των πτωςων εµε-

λεν αυτω αλλ οτι κλεπτη ην και το γλωσσοκο-

µον ειςεν και τα ϐαλλοµενα εβασταζεν

7. ειπεν ουν ο ιησου αφε αυτην ει την ηµεραν

του ενταφιασµου µου τετηρηκεν αυτο

8. του πτωςου γαρ παντοτε εςετε µεψ εαυτων

εµε δε ου παντοτε εςετε

9. εγνω ουν οςλο πολυ εκ των ιουδαιων οτι

εκει εστιν και ηλψον ου δια τον ιησουν µονον

αλλ ινα και τον λαζαρον ιδωσιν ον ηγειρεν εκ

νεκρων

10. εβουλευσαντο δε οι αρςιερει ινα και τον

λαζαρον αποκτεινωσιν

11. οτι πολλοι δι αυτον υπηγον των ιουδαιων

και επιστευον ει τον ιησουν

12. τη επαυριον οςλο πολυ ο ελψων ει την

εορτην ακουσαντε οτι ερςεται ο ιησου ει ιεροσο-

λυµα

13. ελαβον τα ϐαια των ϕοινικων και εξηλψον

ει υπαντησιν αυτω και εκραζον ωσαννα ευλο-

γηµενο ο ερςοµενο εν ονοµατι κυριου ο ϐασιλευ

του ισραηλ

14. ευρων δε ο ιησου οναριον εκαψισεν επ

αυτο καψω εστιν γεγραµµενον

15. µη ϕοβου ψυγατερ σιων ιδου ο ϐασιλευ

σου ερςεται καψηµενο επι πωλον ονου

16. ταυτα δε ουκ εγνωσαν οι µαψηται αυτου

το πρωτον αλλ οτε εδοξασψη ο ιησου τοτε εµνη-

σψησαν οτι ταυτα ην επ αυτω γεγραµµενα και

ταυτα εποιησαν αυτω

17. εµαρτυρει ουν ο οςλο ο ων µετ αυτου οτε

τον λαζαρον εφωνησεν εκ του µνηµειου και

ηγειρεν αυτον εκ νεκρων

18. δια τουτο και υπηντησεν αυτω ο οςλο οτι

ηκουσεν τουτο αυτον πεποιηκεναι το σηµειον

19. οι ουν ϕαρισαιοι ειπον προ εαυτου ψεωρε-

ιτε οτι ουκ ωφελειτε ουδεν ιδε ο κοσµο οπισω

αυτου απηλψεν
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20. ησαν δε τινε ελληνε εκ των αναβαινοντων

ινα προσκυνησωσιν εν τη εορτη

21. ουτοι ουν προσηλψον ϕιλιππω τω απο

ϐηψσαιδα τη γαλιλαια και ηρωτων αυτον λε-

γοντε κυριε ψελοµεν τον ιησουν ιδειν

22. ερςεται ϕιλιππο και λεγει τω ανδρεα και

παλιν ανδρεα και ϕιλιππο λεγουσιν τω ιησου

23. ο δε ιησου απεκρινατο αυτοι λεγων ελη-

λυψεν η ωρα ινα δοξασψη ο υιο του ανψρωπου

24. αµην αµην λεγω υµιν εαν µη ο κοκκο του

σιτου πεσων ει την γην αποψανη αυτο µονο µε-

νει εαν δε αποψανη πολυν καρπον ϕερει

25. ο ϕιλων την χυςην αυτου απολεσει αυτην

και ο µισων την χυςην αυτου εν τω κοσµω τουτω

ει Ϲωην αιωνιον ϕυλαξει αυτην

26. εαν εµοι διακονη τι εµοι ακολουψειτω και

οπου ειµι εγω εκει και ο διακονο ο εµο εσται και

εαν τι εµοι διακονη τιµησει αυτον ο πατηρ

27. νυν η χυςη µου τεταρακται και τι ειπω

πατερ σωσον µε εκ τη ωρα ταυτη αλλα δια τουτο

ηλψον ει την ωραν ταυτην

28. πατερ δοξασον σου το ονοµα ηλψεν ουν

ϕωνη εκ του ουρανου και εδοξασα και παλιν

δοξασω

29. ο ουν οςλο ο εστω και ακουσα ελεγεν

ϐροντην γεγονεναι αλλοι ελεγον αγγελο αυτω

λελαληκεν

30. απεκριψη ο ιησου και ειπεν ου δι εµε αυτη

η ϕωνη γεγονεν αλλα δι υµα

31. νυν κρισι εστιν του κοσµου τουτου νυν ο

αρςων του κοσµου τουτου εκβληψησεται εξω

32. καγω εαν υχωψω εκ τη γη παντα ελκυσω

προ εµαυτον

33. τουτο δε ελεγεν σηµαινων ποιω ψανατω

ηµελλεν αποψνησκειν

34. απεκριψη αυτω ο οςλο ηµει ηκουσαµεν

εκ του νοµου οτι ο ςριστο µενει ει τον αιωνα

και πω συ λεγει οτι δει υχωψηναι τον υιον του

ανψρωπου τι εστιν ουτο ο υιο του ανψρωπου

35. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου ετι µικρον ςρονον

το ϕω µεψ υµων εστιν περιπατειτε εω το ϕω εςετε

ινα µη σκοτια υµα καταλαβη και ο περιπατων

εν τη σκοτια ουκ οιδεν που υπαγει

36. εω το ϕω εςετε πιστευετε ει το ϕω ινα υιοι

ϕωτο γενησψε ταυτα ελαλησεν ο ιησου και απε-

λψων εκρυβη απ αυτων

37. τοσαυτα δε αυτου σηµεια πεποιηκοτο εµ-

προσψεν αυτων ουκ επιστευον ει αυτον

38. ινα ο λογο ησαιου του προφητου πληρωψη

ον ειπεν κυριε τι επιστευσεν τη ακοη ηµων και

ο ϐραςιων κυριου τινι απεκαλυφψη

39. δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι πα-

λιν ειπεν ησαια

40. τετυφλωκεν αυτων του οφψαλµου και πε-

πωρωκεν αυτων την καρδιαν ινα µη ιδωσιν τοι

οφψαλµοι και νοησωσιν τη καρδια και επιστρα-

ϕωσιν και ιασωµαι αυτου

41. ταυτα ειπεν ησαια οτε ειδεν την δοξαν αυ-

του και ελαλησεν περι αυτου

42. οµω µεντοι και εκ των αρςοντων πολλοι

επιστευσαν ει αυτον αλλα δια του ϕαρισαιου

ους ωµολογουν ινα µη αποσυναγωγοι γενωνται

43. ηγαπησαν γαρ την δοξαν των ανψρωπων

µαλλον ηπερ την δοξαν του ψεου

44. ιησου δε εκραξεν και ειπεν ο πιστευων ει

εµε ου πιστευει ει εµε αλλ ει τον πεµχαντα µε

45. και ο ψεωρων εµε ψεωρει τον πεµχαντα

µε

46. εγω ϕω ει τον κοσµον εληλυψα ινα πα ο

πιστευων ει εµε εν τη σκοτια µη µεινη

47. και εαν τι µου ακουση των ϱηµατων και µη

πιστευση εγω ου κρινω αυτον ου γαρ ηλψον ινα

κρινω τον κοσµον αλλ ινα σωσω τον κοσµον

48. ο αψετων εµε και µη λαµβανων τα ϱηµατα

µου εςει τον κρινοντα αυτον ο λογο ον ελαλησα

εκεινο κρινει αυτον εν τη εσςατη ηµερα

49. οτι εγω εξ εµαυτου ουκ ελαλησα αλλ ο

πεµχα µε πατηρ αυτο µοι εντολην εδωκεν τι

ειπω και τι λαλησω

50. και οιδα οτι η εντολη αυτου Ϲωη αιωνιο εσ-

τιν α ουν λαλω εγω καψω ειρηκεν µοι ο πατηρ

ουτω λαλω

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-j13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 προ δε τη εορτη του πασςα ειδω ο ιησου

οτι εληλυψεν αυτου η ωρα ινα µεταβη εκ του

κοσµου τουτου προ τον πατερα αγαπησα του

ιδιου του εν τω κοσµω ει τελο ηγαπησεν αυτου
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2. και δειπνου γενοµενου του διαβολου ηδη

ϐεβληκοτο ει την καρδιαν ιουδα σιµωνο ισκα-

ϱιωτου ινα αυτον παραδω

3. ειδω ο ιησου οτι παντα δεδωκεν αυτω ο πα-

τηρ ει τα ςειρα και οτι απο ψεου εξηλψεν και

προ τον ψεον υπαγει

4. εγειρεται εκ του δειπνου και τιψησιν τα ιµα-

τια και λαβων λεντιον διεζωσεν εαυτον

5. ειτα ϐαλλει υδωρ ει τον νιπτηρα και ηρξατο

νιπτειν του ποδα των µαψητων και εκµασσειν

τω λεντιω ω ην διεζωσµενο

6. ερςεται ουν προ σιµωνα πετρον και λεγει

αυτω εκεινο κυριε συ µου νιπτει του ποδα

7. απεκριψη ιησου και ειπεν αυτω ο εγω ποιω

συ ουκ οιδα αρτι γνωση δε µετα ταυτα

8. λεγει αυτω πετρο ου µη νιχη του ποδα µου

ει τον αιωνα απεκριψη αυτω ο ιησου εαν µη

νιχω σε ουκ εςει µερο µετ εµου

9. λεγει αυτω σιµων πετρο κυριε µη του ποδα

µου µονον αλλα και τα ςειρα και την κεφαλην

10. λεγει αυτω ο ιησου ο λελουµενο ου ςρειαν

εςει η του ποδα νιχασψαι αλλ εστιν καψαρο

ολο και υµει καψαροι εστε αλλ ουςι παντε

11. ηδει γαρ τον παραδιδοντα αυτον δια τουτο

ειπεν ουςι παντε καψαροι εστε

12. οτε ουν ενιχεν του ποδα αυτων και ελαβεν

τα ιµατια αυτου αναπεσων παλιν ειπεν αυτοι

γινωσκετε τι πεποιηκα υµιν

13. υµει ϕωνειτε µε ο διδασκαλο και ο κυριο

και καλω λεγετε ειµι γαρ

14. ει ουν εγω ενιχα υµων του ποδα ο κυριο

και ο διδασκαλο και υµει οφειλετε αλληλων

νιπτειν του ποδα

15. υποδειγµα γαρ εδωκα υµιν ινα καψω εγω

εποιησα υµιν και υµει ποιητε

16. αµην αµην λεγω υµιν ουκ εστιν δουλο

µειζων του κυριου αυτου ουδε αποστολο µειζων

του πεµχαντο αυτον

17. ει ταυτα οιδατε µακαριοι εστε εαν ποιητε

αυτα

18. ου περι παντων υµων λεγω εγω οιδα ου

εξελεξαµην αλλ ινα η γραφη πληρωψη ο τρω-

γων µετ εµου τον αρτον επηρεν επ εµε την πτερ-

ναν αυτου

19. απ αρτι λεγω υµιν προ του γενεσψαι ινα

οταν γενηται πιστευσητε οτι εγω ειµι

20. αµην αµην λεγω υµιν ο λαµβανων εαν

τινα πεµχω εµε λαµβανει ο δε εµε λαµβανων

λαµβανει τον πεµχαντα µε

21. ταυτα ειπων ο ιησου εταραςψη τω πνευµα-

τι και εµαρτυρησεν και ειπεν αµην αµην λεγω

υµιν οτι ει εξ υµων παραδωσει µε

22. εβλεπον ουν ει αλληλου οι µαψηται απο-

ϱουµενοι περι τινο λεγει

23. ην δε ανακειµενο ει των µαψητων αυτου

εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα ο ιησου

24. νευει ουν τουτω σιµων πετρο πυψεσψαι τι

αν ειη περι ου λεγει

25. επιπεσων δε εκεινο επι το στηψο του ιησου

λεγει αυτω κυριε τι εστιν

26. αποκρινεται ο ιησου εκεινο εστιν ω εγω

ϐαχα το χωµιον επιδωσω και εµβαχα το χωµιον

διδωσιν ιουδα σιµωνο ισκαριωτη

27. και µετα το χωµιον τοτε εισηλψεν ει εκε-

ινον ο σατανα λεγει ουν αυτω ο ιησου ο ποιει

ποιησον ταςιον

28. τουτο δε ουδει εγνω των ανακειµενων προ

τι ειπεν αυτω

29. τινε γαρ εδοκουν επει το γλωσσοκοµον

ειςεν ο ιουδα οτι λεγει αυτω ο ιησου αγορασον

ων ςρειαν εςοµεν ει την εορτην η τοι πτωςοι ινα

τι δω

30. λαβων ουν το χωµιον εκεινο ευψεω εξη-

λψεν ην δε νυξ

31. οτε εξηλψεν λεγει ο ιησου νυν εδοξασψη ο

υιο του ανψρωπου και ο ψεο εδοξασψη εν αυτω

32. ει ο ψεο εδοξασψη εν αυτω και ο ψεο δο-

ξασει αυτον εν εαυτω και ευψυ δοξασει αυτον

33. τεκνια ετι µικρον µεψ υµων ειµι Ϲητησετε

µε και καψω ειπον τοι ιουδαιοι οτι οπου υπαγω

εγω υµει ου δυνασψε ελψειν και υµιν λεγω αρτι

34. εντολην καινην διδωµι υµιν ινα αγαπα-

τε αλληλου καψω ηγαπησα υµα ινα και υµει

αγαπατε αλληλου

35. εν τουτω γνωσονται παντε οτι εµοι µαψηται

εστε εαν αγαπην εςητε εν αλληλοι

36. λεγει αυτω σιµων πετρο κυριε που υπαγει

απεκριψη αυτω ο ιησου οπου υπαγω ου δυνασαι

µοι νυν ακολουψησαι υστερον δε ακολουψησει

µοι
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37. λεγει αυτω ο πετρο κυριε διατι ου δυναµαι

σοι ακολουψησαι αρτι την χυςην µου υπερ σου

ψησω

38. απεκριψη αυτω ο ιησου την χυςην σου

υπερ εµου ψησει αµην αµην λεγω σοι ου µη

αλεκτωρ ϕωνησει εω ου απαρνηση µε τρι

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-j14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 µη ταρασσεσψω υµων η καρδια πιστευ-

ετε ει τον ψεον και ει εµε πιστευετε

2. εν τη οικια του πατρο µου µοναι πολλαι

εισιν ει δε µη ειπον αν υµιν πορευοµαι ετοιµασαι

τοπον υµιν

3. και εαν πορευψω και ετοιµασω υµιν τοπον

παλιν ερςοµαι και παραληχοµαι υµα προ εµαυ-

τον ινα οπου ειµι εγω και υµει ητε

4. και οπου εγω υπαγω οιδατε και την οδον

οιδατε

5. λεγει αυτω ψωµα κυριε ουκ οιδαµεν που

υπαγει και πω δυναµεψα την οδον ειδεναι

6. λεγει αυτω ο ιησου εγω ειµι η οδο και η αλ-

ηψεια και η Ϲωη ουδει ερςεται προ τον πατερα

ει µη δι εµου

7. ει εγνωκειτε µε και τον πατερα µου εγνωκε-

ιτε αν και απ αρτι γινωσκετε αυτον και εωρα-

κατε αυτον

8. λεγει αυτω ϕιλιππο κυριε δειξον ηµιν τον

πατερα και αρκει ηµιν

9. λεγει αυτω ο ιησου τοσουτον ςρονον µεψ

υµων ειµι και ουκ εγνωκα µε ϕιλιππε ο εωρακω

εµε εωρακεν τον πατερα και πω συ λεγει δειξον

ηµιν τον πατερα

10. ου πιστευει οτι εγω εν τω πατρι και ο πατηρ

εν εµοι εστιν τα ϱηµατα α εγω λαλω υµιν απ

εµαυτου ου λαλω ο δε πατηρ ο εν εµοι µενων

αυτο ποιει τα εργα

11. πιστευετε µοι οτι εγω εν τω πατρι και ο πα-

τηρ εν εµοι ει δε µη δια τα εργα αυτα πιστευετε

µοι

12. αµην αµην λεγω υµιν ο πιστευων ει εµε

τα εργα α εγω ποιω κακεινο ποιησει και µειζο-

να τουτων ποιησει οτι εγω προ τον πατερα µου

πορευοµαι

13. και ο τι αν αιτησητε εν τω ονοµατι µου

τουτο ποιησω ινα δοξασψη ο πατηρ εν τω υιω

14. εαν τι αιτησητε εν τω ονοµατι µου εγω πο-

ιησω

15. εαν αγαπατε µε τα εντολα τα εµα τηρησατε

16. και εγω ερωτησω τον πατερα και αλλον

παρακλητον δωσει υµιν ινα µενη µεψ υµων ει

τον αιωνα

17. το πνευµα τη αληψεια ο ο κοσµο ου δυ-

ναται λαβειν οτι ου ψεωρει αυτο ουδε γινωσκει

αυτο υµει δε γινωσκετε αυτο οτι παρ υµιν µενει

και εν υµιν εσται

18. ουκ αφησω υµα ορφανου ερςοµαι προ υµα

19. ετι µικρον και ο κοσµο µε ουκ ετι ψεωρει

υµει δε ψεωρειτε µε οτι εγω Ϲω και υµει Ϲησεσψε

20. εν εκεινη τη ηµερα γνωσεσψε υµει οτι εγω

εν τω πατρι µου και υµει εν εµοι καγω εν υµιν

21. ο εςων τα εντολα µου και τηρων αυτα

εκεινο εστιν ο αγαπων µε ο δε αγαπων µε αγα-

πηψησεται υπο του πατρο µου και εγω αγαπησω

αυτον και εµφανισω αυτω εµαυτον

22. λεγει αυτω ιουδα ους ο ισκαριωτη κυριε τι

γεγονεν οτι ηµιν µελλει εµφανιζειν σεαυτον και

ουςι τω κοσµω

23. απεκριψη ο ιησου και ειπεν αυτω εαν τι

αγαπα µε τον λογον µου τηρησει και ο πατηρ

µου αγαπησει αυτον και προ αυτον ελευσοµεψα

και µονην παρ αυτω ποιησοµεν

24. ο µη αγαπων µε του λογου µου ου τηρει

και ο λογο ον ακουετε ουκ εστιν εµο αλλα του

πεµχαντο µε πατρο

25. ταυτα λελαληκα υµιν παρ υµιν µενων

26. ο δε παρακλητο το πνευµα το αγιον ο πε-

µχει ο πατηρ εν τω ονοµατι µου εκεινο υµα δι-

δαξει παντα και υποµνησει υµα παντα α ειπον

υµιν

27. ειρηνην αφιηµι υµιν ειρηνην την εµην δι-

δωµι υµιν ου καψω ο κοσµο διδωσιν εγω διδωµι

υµιν µη ταρασσεσψω υµων η καρδια µηδε δε-

ιλιατω

28. ηκουσατε οτι εγω ειπον υµιν υπαγω και

ερςοµαι προ υµα ει ηγαπατε µε εςαρητε αν οτι

ειπον πορευοµαι προ τον πατερα οτι ο πατηρ

µου µειζων µου εστιν

29. και νυν ειρηκα υµιν πριν γενεσψαι ινα

οταν γενηται πιστευσητε
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30. ουκ ετι πολλα λαλησω µεψ υµων ερςεται

γαρ ο του κοσµου τουτου αρςων και εν εµοι ουκ

εςει ουδεν

31. αλλ ινα γνω ο κοσµο οτι αγαπω τον πατε-

ϱα και καψω ενετειλατο µοι ο πατηρ ουτω ποιω

εγειρεσψε αγωµεν εντευψεν

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-j15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 εγω ειµι η αµπελο η αληψινη και ο πα-

τηρ µου ο γεωργο εστιν

2. παν κληµα εν εµοι µη ϕερον καρπον αιρει

αυτο και παν το καρπον ϕερον καψαιρει αυτο

ινα πλειονα καρπον ϕερη

3. ηδη υµει καψαροι εστε δια τον λογον ον

λελαληκα υµιν

4. µεινατε εν εµοι καγω εν υµιν καψω το κλη-

µα ου δυναται καρπον ϕερειν αφ εαυτου εαν

µη µεινη εν τη αµπελω ουτω ουδε υµει εαν µη

εν εµοι µεινητε

5. εγω ειµι η αµπελο υµει τα κληµατα ο µενων

εν εµοι καγω εν αυτω ουτο ϕερει καρπον πολυν

οτι ςωρι εµου ου δυνασψε ποιειν ουδεν

6. εαν µη τι µεινη εν εµοι εβληψη εξω ω το

κληµα και εξηρανψη και συναγουσιν αυτα και

ει πυρ ϐαλλουσιν και καιεται

7. εαν µεινητε εν εµοι και τα ϱηµατα µου εν

υµιν µεινη ο εαν ψελητε αιτησεσψε και γενησε-

ται υµιν

8. εν τουτω εδοξασψη ο πατηρ µου ινα καρπον

πολυν ϕερητε και γενησεσψε εµοι µαψηται

9. καψω ηγαπησεν µε ο πατηρ καγω ηγαπησα

υµα µεινατε εν τη αγαπη τη εµη

10. εαν τα εντολα µου τηρησητε µενειτε εν τη

αγαπη µου καψω εγω τα εντολα του πατρο µου

τετηρηκα και µενω αυτου εν τη αγαπη

11. ταυτα λελαληκα υµιν ινα η ςαρα η εµη εν

υµιν µεινη και η ςαρα υµων πληρωψη

12. αυτη εστιν η εντολη η εµη ινα αγαπατε

αλληλου καψω ηγαπησα υµα

13. µειζονα ταυτη αγαπην ουδει εςει ινα τι την

χυςην αυτου ψη υπερ των ϕιλων αυτου

14. υµει ϕιλοι µου εστε εαν ποιητε οσα εγω

εντελλοµαι υµιν

15. ουκετι υµα λεγω δουλου οτι ο δουλο ουκ

οιδεν τι ποιει αυτου ο κυριο υµα δε ειρηκα ϕι-

λου οτι παντα α ηκουσα παρα του πατρο µου

εγνωρισα υµιν

16. ους υµει µε εξελεξασψε αλλ εγω εξελε-

ξαµην υµα και εψηκα υµα ινα υµει υπαγητε

και καρπον ϕερητε και ο καρπο υµων µενη ινα

ο τι αν αιτησητε τον πατερα εν τω ονοµατι µου

δω υµιν

17. ταυτα εντελλοµαι υµιν ινα αγαπατε αλ-

ληλου

18. ει ο κοσµο υµα µισει γινωσκετε οτι εµε

πρωτον υµων µεµισηκεν

19. ει εκ του κοσµου ητε ο κοσµο αν το ιδιον

εφιλει οτι δε εκ του κοσµου ουκ εστε αλλ εγω

εξελεξαµην υµα εκ του κοσµου δια τουτο µισει

υµα ο κοσµο

20. µνηµονευετε του λογου ου εγω ειπον υµιν

ουκ εστιν δουλο µειζων του κυριου αυτου ει εµε

εδιωξαν και υµα διωξουσιν ει τον λογον µου

ετηρησαν και τον υµετερον τηρησουσιν

21. αλλα ταυτα παντα ποιησουσιν υµιν δια το

ονοµα µου οτι ουκ οιδασιν τον πεµχαντα µε

22. ει µη ηλψον και ελαλησα αυτοι αµαρτιαν

ουκ ειςον νυν δε προφασιν ουκ εςουσιν περι τη

αµαρτια αυτων

23. ο εµε µισων και τον πατερα µου µισει

24. ει τα εργα µη εποιησα εν αυτοι α ουδει

αλλο πεποιηκεν αµαρτιαν ουκ ειςον νυν δε και

εωρακασιν και µεµισηκασιν και εµε και τον πα-

τερα µου

25. αλλ ινα πληρωψη ο λογο ο γεγραµµενο

εν τω νοµω αυτων οτι εµισησαν µε δωρεαν

26. οταν δε ελψη ο παρακλητο ον εγω πεµχω

υµιν παρα του πατρο το πνευµα τη αληψεια ο

παρα του πατρο εκπορευεται εκεινο µαρτυρησει

περι εµου

27. και υµει δε µαρτυρειτε οτι απ αρςη µετ

εµου εστε

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-j16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 ταυτα λελαληκα υµιν ινα µη σκανδαλι-

σψητε
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2. αποσυναγωγου ποιησουσιν υµα αλλ ερςε-

ται ωρα ινα πα ο αποκτεινα υµα δοξη λατρειαν

προσφερειν τω ψεω

3. και ταυτα ποιησουσιν υµιν οτι ουκ εγνωσαν

τον πατερα ουδε εµε

4. αλλα ταυτα λελαληκα υµιν ινα οταν ελψη

η ωρα µνηµονευητε αυτων οτι εγω ειπον υµιν

ταυτα δε υµιν εξ αρςη ουκ ειπον οτι µεψ υµων

ηµην

5. νυν δε υπαγω προ τον πεµχαντα µε και

ουδει εξ υµων ερωτα µε που υπαγει

6. αλλ οτι ταυτα λελαληκα υµιν η λυπη πε-

πληρωκεν υµων την καρδιαν

7. αλλ εγω την αληψειαν λεγω υµιν συµφε-

ϱει υµιν ινα εγω απελψω εαν γαρ µη απελψω

ο παρακλητο ουκ ελευσεται προ υµα εαν δε

πορευψω πεµχω αυτον προ υµα

8. και ελψων εκεινο ελεγξει τον κοσµον περι

αµαρτια και περι δικαιοσυνη και περι κρισεω

9. περι αµαρτια µεν οτι ου πιστευουσιν ει εµε

10. περι δικαιοσυνη δε οτι προ τον πατερα µου

υπαγω και ουκ ετι ψεωρειτε µε

11. περι δε κρισεω οτι ο αρςων του κοσµου

τουτου κεκριται

12. ετι πολλα εςω λεγειν υµιν αλλ ου δυνα-

σψε ϐασταζειν αρτι

13. οταν δε ελψη εκεινο το πνευµα τη αληψ-

εια οδηγησει υµα ει πασαν την αληψειαν ου

γαρ λαλησει αφ εαυτου αλλ οσα αν ακουση

λαλησει και τα ερςοµενα αναγγελει υµιν

14. εκεινο εµε δοξασει οτι εκ του εµου ληχεται

και αναγγελει υµιν

15. παντα οσα εςει ο πατηρ εµα εστιν δια τουτο

ειπον οτι εκ του εµου ληχεται και αναγγελει

υµιν

16. µικρον και ου ψεωρειτε µε και παλιν µι-

κρον και οχεσψε µε οτι εγω υπαγω προ τον πα-

τερα

17. ειπον ουν εκ των µαψητων αυτου προ αλ-

ληλου τι εστιν τουτο ο λεγει ηµιν µικρον και ου

ψεωρειτε µε και παλιν µικρον και οχεσψε µε

και οτι εγω υπαγω προ τον πατερα

18. ελεγον ουν τουτο τι εστιν ο λεγει το µικρον

ουκ οιδαµεν τι λαλει

19. εγνω ουν ο ιησου οτι ηψελον αυτον ερω-

ταν και ειπεν αυτοι περι τουτου Ϲητειτε µετ αλ-

ληλων οτι ειπον µικρον και ου ψεωρειτε µε και

παλιν µικρον και οχεσψε µε

20. αµην αµην λεγω υµιν οτι κλαυσετε και

ψρηνησετε υµει ο δε κοσµο ςαρησεται υµει δε

λυπηψησεσψε αλλ η λυπη υµων ει ςαραν γενη-

σεται

21. η γυνη οταν τικτη λυπην εςει οτι ηλψεν η

ωρα αυτη οταν δε γεννηση το παιδιον ουκ ετι

µνηµονευει τη ψλιχεω δια την ςαραν οτι εγενν-

ηψη ανψρωπο ει τον κοσµον

22. και υµει ουν λυπην µεν νυν εςετε παλιν

δε οχοµαι υµα και ςαρησεται υµων η καρδια

και την ςαραν υµων ουδει αιρει αφ υµων

23. και εν εκεινη τη ηµερα εµε ουκ ερωτησετε

ουδεν αµην αµην λεγω υµιν οτι οσα αν αιτησητε

τον πατερα εν τω ονοµατι µου δωσει υµιν

24. εω αρτι ουκ ητησατε ουδεν εν τω ονοµατι

µου αιτειτε και ληχεσψε ινα η ςαρα υµων η

πεπληρωµενη

25. ταυτα εν παροιµιαι λελαληκα υµιν αλλ

ερςεται ωρα οτε ουκ ετι εν παροιµιαι λαλησω

υµιν αλλα παρρησια περι του πατρο αναγγελω

υµιν

26. εν εκεινη τη ηµερα εν τω ονοµατι µου αιτη-

σεσψε και ου λεγω υµιν οτι εγω ερωτησω τον

πατερα περι υµων

27. αυτο γαρ ο πατηρ ϕιλει υµα οτι υµει εµε

πεφιληκατε και πεπιστευκατε οτι εγω παρα του

ψεου εξηλψον

28. εξηλψον παρα του πατρο και εληλυψα ει

τον κοσµον παλιν αφιηµι τον κοσµον και πο-

ϱευοµαι προ τον πατερα

29. λεγουσιν αυτω οι µαψηται αυτου ιδε νυν

παρρησια λαλει και παροιµιαν ουδεµιαν λεγει

30. νυν οιδαµεν οτι οιδα παντα και ου ςρειαν

εςει ινα τι σε ερωτα εν τουτω πιστευοµεν οτι απο

ψεου εξηλψε

31. απεκριψη αυτοι ο ιησου αρτι πιστευετε

32. ιδου ερςεται ωρα και νυν εληλυψεν ινα

σκορπισψητε εκαστο ει τα ιδια και εµε µονον

αφητε και ουκ ειµι µονο οτι ο πατηρ µετ εµου

εστιν

33. ταυτα λελαληκα υµιν ινα εν εµοι ειρηνην

εςητε εν τω κοσµω ψλιχιν εςετε αλλα ψαρσειτε

εγω νενικηκα τον κοσµον
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Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-j17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

17 ταυτα ελαλησεν ο ιησου και επηρεν του

οφψαλµου αυτου ει τον ουρανον και ειπεν πα-

τερ εληλυψεν η ωρα δοξασον σου τον υιον ινα

και ο υιο σου δοξαση σε

2. καψω εδωκα αυτω εξουσιαν παση σαρκο

ινα παν ο δεδωκα αυτω δωση αυτοι Ϲωην αιω-

νιον

3. αυτη δε εστιν η αιωνιο Ϲωη ινα γινωσκωσιν

σε τον µονον αληψινον ψεον και ον απεστειλα

ιησουν ςριστον

4. εγω σε εδοξασα επι τη γη το εργον ετελειω-

σα ο δεδωκα µοι ινα ποιησω

5. και νυν δοξασον µε συ πατερ παρα σεαυτω

τη δοξη η ειςον προ του τον κοσµον ειναι παρα

σοι

6. εφανερωσα σου το ονοµα τοι ανψρωποι ου

δεδωκα µοι εκ του κοσµου σοι ησαν και εµοι

αυτου δεδωκα και τον λογον σου τετηρηκασιν

7. νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκα µοι πα-

ϱα σου εστιν

8. οτι τα ϱηµατα α δεδωκα µοι δεδωκα αυτοι

και αυτοι ελαβον και εγνωσαν αληψω οτι παρα

σου εξηλψον και επιστευσαν οτι συ µε απεστε-

ιλα

9. εγω περι αυτων ερωτω ου περι του κοσµου

ερωτω αλλα περι ων δεδωκα µοι οτι σοι εισιν

10. και τα εµα παντα σα εστιν και τα σα εµα

και δεδοξασµαι εν αυτοι

11. και ουκ ετι ειµι εν τω κοσµω και ουτοι εν τω

κοσµω εισιν και εγω προ σε ερςοµαι πατερ αγιε

τηρησον αυτου εν τω ονοµατι σου ου δεδωκα

µοι ινα ωσιν εν καψω ηµει

12. οτε ηµην µετ αυτων εν τω κοσµω εγω ετη-

ϱουν αυτου εν τω ονοµατι σου ου δεδωκα µοι

εφυλαξα και ουδει εξ αυτων απωλετο ει µη ο

υιο τη απωλεια ινα η γραφη πληρωψη

13. νυν δε προ σε ερςοµαι και ταυτα λαλω

εν τω κοσµω ινα εςωσιν την ςαραν την εµην

πεπληρωµενην εν αυτοι

14. εγω δεδωκα αυτοι τον λογον σου και ο κο-

σµο εµισησεν αυτου οτι ουκ εισιν εκ του κοσµου

καψω εγω ουκ ειµι εκ του κοσµου

15. ουκ ερωτω ινα αρη αυτου εκ του κοσµου

αλλ ινα τηρηση αυτου εκ του πονηρου

16. εκ του κοσµου ουκ εισιν καψω εγω εκ του

κοσµου ουκ ειµι

17. αγιασον αυτου εν τη αληψεια σου ο λογο

ο σο αληψεια εστιν

18. καψω εµε απεστειλα ει τον κοσµον καγω

απεστειλα αυτου ει τον κοσµον

19. και υπερ αυτων εγω αγιαζω εµαυτον ινα

και αυτοι ωσιν ηγιασµενοι εν αληψεια

20. ου περι τουτων δε ερωτω µονον αλλα και

περι των πιστευσοντων δια του λογου αυτων ει

εµε

21. ινα παντε εν ωσιν καψω συ πατερ εν εµοι

καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ηµιν εν ωσιν ινα ο

κοσµο πιστευση οτι συ µε απεστειλα

22. και εγω την δοξαν ην δεδωκα µοι δεδωκα

αυτοι ινα ωσιν εν καψω ηµει εν εσµεν

23. εγω εν αυτοι και συ εν εµοι ινα ωσιν τε-

τελειωµενοι ει εν και ινα γινωσκη ο κοσµο οτι

συ µε απεστειλα και ηγαπησα αυτου καψω εµε

ηγαπησα

24. πατερ ου δεδωκα µοι ψελω ινα οπου ειµι

εγω κακεινοι ωσιν µετ εµου ινα ψεωρωσιν την

δοξαν την εµην ην εδωκα µοι οτι ηγαπησα µε

προ καταβολη κοσµου

25. πατερ δικαιε και ο κοσµο σε ουκ εγνω

εγω δε σε εγνων και ουτοι εγνωσαν οτι συ µε

απεστειλα

26. και εγνωρισα αυτοι το ονοµα σου και γνω-

ϱισω ινα η αγαπη ην ηγαπησα µε εν αυτοι η

καγω εν αυτοι

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-j18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

18 ταυτα ειπων ο ιησου εξηλψεν συν τοι

µαψηται αυτου περαν του ςειµαρρου των κε-

δρων οπου ην κηπο ει ον εισηλψεν αυτο και οι

µαψηται αυτου

2. ηδει δε και ιουδα ο παραδιδου αυτον τον

τοπον οτι πολλακι συνηςψη ο ιησου εκει µετα

των µαψητων αυτου

3. ο ουν ιουδα λαβων την σπειραν και εκ των

αρςιερεων και ϕαρισαιων υπηρετα ερςεται εκει

µετα ϕανων και λαµπαδων και οπλων
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4. ιησου ουν ειδω παντα τα ερςοµενα επ αυτον

εξελψων ειπεν αυτοι τινα Ϲητειτε

5. απεκριψησαν αυτω ιησουν τον ναζωραιον

λεγει αυτοι ο ιησου εγω ειµι ειστηκει δε και ιο-

υδα ο παραδιδου αυτον µετ αυτων

6. ω ουν ειπεν αυτοι οτι εγω ειµι απηλψον ει

τα οπισω και επεσον ςαµαι

7. παλιν ουν αυτου επηρωτησεν τινα Ϲητειτε οι

δε ειπον ιησουν τον ναζωραιον

8. απεκριψη ο ιησου ειπον υµιν οτι εγω ειµι ει

ουν εµε Ϲητειτε αφετε τουτου υπαγειν

9. ινα πληρωψη ο λογο ον ειπεν οτι ου δεδωκα

µοι ουκ απωλεσα εξ αυτων ουδενα

10. σιµων ουν πετρο εςων µαςαιραν ειλκυσεν

αυτην και επαισεν τον του αρςιερεω δουλον και

απεκοχεν αυτου το ωτιον το δεξιον ην δε ονοµα

τω δουλω µαλςο

11. ειπεν ουν ο ιησου τω πετρω ϐαλε την µα-

ςαιραν σου ει την ψηκην το ποτηριον ο δεδωκεν

µοι ο πατηρ ου µη πιω αυτο

12. η ουν σπειρα και ο ςιλιαρςο και οι υπη-

ϱεται των ιουδαιων συνελαβον τον ιησουν και

εδησαν αυτον

13. και απηγαγον αυτον προ ανναν πρωτον

ην γαρ πενψερο του καιαφα ο ην αρςιερευ του

ενιαυτου εκεινου

14. ην δε καιαφα ο συµβουλευσα τοι ιουδαιοι

οτι συµφερει ενα ανψρωπον απολεσψαι υπερ

του λαου

15. ηκολουψει δε τω ιησου σιµων πετρο και

ο αλλο µαψητη ο δε µαψητη εκεινο ην γνωστο

τω αρςιερει και συνεισηλψεν τω ιησου ει την

αυλην του αρςιερεω

16. ο δε πετρο ειστηκει προ τη ψυρα εξω εξη-

λψεν ουν ο µαψητη ο αλλο ο ην γνωστο τω

αρςιερει και ειπεν τη ψυρωρω και εισηγαγεν

τον πετρον

17. λεγει ουν η παιδισκη η ψυρωρο τω πετρω

µη και συ εκ των µαψητων ει του ανψρωπου

τουτου λεγει εκεινο ουκ ειµι

18. ειστηκεισαν δε οι δουλοι και οι υπηρεται

ανψρακιαν πεποιηκοτε οτι χυςο ην και εψερµα-

ινοντο ην δε µετ αυτων ο πετρο εστω και ψερ-

µαινοµενο

19. ο ουν αρςιερευ ηρωτησεν τον ιησουν περι

των µαψητων αυτου και περι τη διδαςη αυτου

20. απεκριψη αυτω ο ιησου εγω παρρησια

ελαλησα τω κοσµω εγω παντοτε εδιδαξα εν τη

συναγωγη και εν τω ιερω οπου παντοτε οι ιουδα-

ιοι συνερςονται και εν κρυπτω ελαλησα ουδεν

21. τι µε επερωτα επερωτησον του ακηκοοτα

τι ελαλησα αυτοι ιδε ουτοι οιδασιν α ειπον εγω

22. ταυτα δε αυτου ειποντο ει των υπηρετων

παρεστηκω εδωκεν ϱαπισµα τω ιησου ειπων

ουτω αποκρινη τω αρςιερει

23. απεκριψη αυτω ο ιησου ει κακω ελαλησα

µαρτυρησον περι του κακου ει δε καλω τι µε

δερει

24. απεστειλεν αυτον ο αννα δεδεµενον προ

καιαφαν τον αρςιερεα

25. ην δε σιµων πετρο εστω και ψερµαινοµε-

νο ειπον ουν αυτω µη και συ εκ των µαψητων

αυτου ει ηρνησατο εκεινο και ειπεν ουκ ειµι

26. λεγει ει εκ των δουλων του αρςιερεω συγ-

γενη ων ου απεκοχεν πετρο το ωτιον ουκ εγω

σε ειδον εν τω κηπω µετ αυτου

27. παλιν ουν ηρνησατο ο πετρο και ευψεω

αλεκτωρ εφωνησεν

28. αγουσιν ουν τον ιησουν απο του καιαφα ει

το πραιτωριον ην δε πρωια και αυτοι ουκ ειση-

λψον ει το πραιτωριον ινα µη µιανψωσιν αλλ

ινα ϕαγωσιν το πασςα

29. εξηλψεν ουν ο πιλατο προ αυτου και ειπεν

τινα κατηγοριαν ϕερετε κατα του ανψρωπου το-

υτου

30. απεκριψησαν και ειπον αυτω ει µη ην ουτο

κακοποιο ουκ αν σοι παρεδωκαµεν αυτον

31. ειπεν ουν αυτοι ο πιλατο λαβετε αυτον

υµει και κατα τον νοµον υµων κρινατε αυτον

ειπον ουν αυτω οι ιουδαιοι ηµιν ουκ εξεστιν

αποκτειναι ουδενα

32. ινα ο λογο του ιησου πληρωψη ον ειπεν

σηµαινων ποιω ψανατω ηµελλεν αποψνησκειν

33. εισηλψεν ουν ει το πραιτωριον παλιν ο

πιλατο και εφωνησεν τον ιησουν και ειπεν αυτω

συ ει ο ϐασιλευ των ιουδαιων

34. απεκριψη αυτω ο ιησου αφ εαυτου συ το-

υτο λεγει η αλλοι σοι ειπον περι εµου

35. απεκριψη ο πιλατο µητι εγω ιουδαιο ειµι

το εψνο το σον και οι αρςιερει παρεδωκαν σε

εµοι τι εποιησα
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36. απεκριψη ο ιησου η ϐασιλεια η εµη ουκ

εστιν εκ του κοσµου τουτου ει εκ του κοσµου

τουτου ην η ϐασιλεια η εµη οι υπηρεται αν οι

εµοι ηγωνιζοντο ινα µη παραδοψω τοι ιουδαιοι

νυν δε η ϐασιλεια η εµη ουκ εστιν εντευψεν

37. ειπεν ουν αυτω ο πιλατο ουκουν ϐασιλευ

ει συ απεκριψη ο ιησου συ λεγει οτι ϐασιλευ

ειµι εγω εγω ει τουτο γεγεννηµαι και ει τουτο

εληλυψα ει τον κοσµον ινα µαρτυρησω τη αλ-

ηψεια πα ο ων εκ τη αληψεια ακουει µου τη

ϕωνη

38. λεγει αυτω ο πιλατο τι εστιν αληψεια και

τουτο ειπων παλιν εξηλψεν προ του ιουδαιου

και λεγει αυτοι εγω ουδεµιαν αιτιαν ευρισκω εν

αυτω

39. εστιν δε συνηψεια υµιν ινα ενα υµιν απο-

λυσω εν τω πασςα ϐουλεσψε ουν υµιν απολυσω

τον ϐασιλεα των ιουδαιων

40. εκραυγασαν ουν παλιν παντε λεγοντε µη

τουτον αλλα τον ϐαραββαν ην δε ο ϐαραββα

ληστη

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-j19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

19 τοτε ουν ελαβεν ο πιλατο τον ιησουν και

εµαστιγωσεν

2. και οι στρατιωται πλεξαντε στεφανον εξ

ακανψων επεψηκαν αυτου τη κεφαλη και ιµα-

τιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον

3. και ελεγον ςαιρε ο ϐασιλευ των ιουδαιων

και εδιδουν αυτω ϱαπισµατα

4. εξηλψεν ουν παλιν εξω ο πιλατο και λεγει

αυτοι ιδε αγω υµιν αυτον εξω ινα γνωτε οτι εν

αυτω ουδεµιαν αιτιαν ευρισκω

5. εξηλψεν ουν ο ιησου εξω ϕορων τον ακα-

νψινον στεφανον και το πορφυρουν ιµατιον και

λεγει αυτοι ιδε ο ανψρωπο

6. οτε ουν ειδον αυτον οι αρςιερει και οι υπη-

ϱεται εκραυγασαν λεγοντε σταυρωσον σταυρω-

σον λεγει αυτοι ο πιλατο λαβετε αυτον υµει

και σταυρωσατε εγω γαρ ους ευρισκω εν αυτω

αιτιαν

7. απεκριψησαν αυτω οι ιουδαιοι ηµει νοµον

εςοµεν και κατα τον νοµον ηµων οφειλει αποψ-

ανειν οτι εαυτον υιον ψεου εποιησεν

8. οτε ουν ηκουσεν ο πιλατο τουτον τον λογον

µαλλον εφοβηψη

9. και εισηλψεν ει το πραιτωριον παλιν και

λεγει τω ιησου ποψεν ει συ ο δε ιησου αποκρισιν

ουκ εδωκεν αυτω

10. λεγει ουν αυτω ο πιλατο εµοι ου λαλει

ουκ οιδα οτι εξουσιαν εςω σταυρωσαι σε και

εξουσιαν εςω απολυσαι σε

11. απεκριψη ο ιησου ουκ ειςε εξουσιαν ουδε-

µιαν κατ εµου ει µη ην σοι δεδοµενον ανωψεν

δια τουτο ο παραδιδου µε σοι µειζονα αµαρτιαν

εςει

12. εκ τουτου εζητει ο πιλατο απολυσαι αυ-

τον οι δε ιουδαιοι εκραζον λεγοντε εαν τουτον

απολυση ουκ ει ϕιλο του καισαρο πα ο ϐασιλεα

αυτον ποιων αντιλεγει τω καισαρι

13. ο ουν πιλατο ακουσα τουτον τον λογον

ηγαγεν εξω τον ιησουν και εκαψισεν επι του

ϐηµατο ει τοπον λεγοµενον λιψοστρωτον εβρα-

ιστι δε γαββαψα

14. ην δε παρασκευη του πασςα ωρα δε ωσει

εκτη και λεγει τοι ιουδαιοι ιδε ο ϐασιλευ υµων

15. οι δε εκραυγασαν αρον αρον σταυρωσον

αυτον λεγει αυτοι ο πιλατο τον ϐασιλεα υµων

σταυρωσω απεκριψησαν οι αρςιερει ουκ εςοµεν

ϐασιλεα ει µη καισαρα

16. τοτε ουν παρεδωκεν αυτον αυτοι ινα

σταυρωψη παρελαβον δε τον ιησουν και απη-

γαγον

17. και ϐασταζων τον σταυρον αυτου εξηλψ-

εν ει τον λεγοµενον κρανιου τοπον ο λεγεται

εβραιστι γολγοψα

18. οπου αυτον εσταυρωσαν και µετ αυτου αλ-

λου δυο εντευψεν και εντευψεν µεσον δε τον

ιησουν

19. εγραχεν δε και τιτλον ο πιλατο και εψη-

κεν επι του σταυρου ην δε γεγραµµενον ιησου

ο ναζωραιο ο ϐασιλευ των ιουδαιων

20. τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν

των ιουδαιων οτι εγγυ ην τη πολεω ο τοπο οπου

εσταυρωψη ο ιησου και ην γεγραµµενον εβρα-

ιστι ελληνιστι ϱωµαιστι

21. ελεγον ουν τω πιλατω οι αρςιερει των ιο-

υδαιων µη γραφε ο ϐασιλευ των ιουδαιων αλλ

οτι εκεινο ειπεν ϐασιλευ ειµι των ιουδαιων

22. απεκριψη ο πιλατο ο γεγραφα γεγραφα
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23. οι ουν στρατιωται οτε εσταυρωσαν τον ιη-

σουν ελαβον τα ιµατια αυτου και εποιησαν τεσ-

σαρα µερη εκαστω στρατιωτη µερο και τον ςιτω-

να ην δε ο ςιτων αρραφο εκ των ανωψεν υφαντο

δι ολου

24. ειπον ουν προ αλληλου µη σςισωµεν αυ-

τον αλλα λαςωµεν περι αυτου τινο εσται ινα

η γραφη πληρωψη η λεγουσα διεµερισαντο τα

ιµατια µου εαυτοι και επι τον ιµατισµον µου εβα-

λον κληρον οι µεν ουν στρατιωται ταυτα εποιη-

σαν

25. ειστηκεισαν δε παρα τω σταυρω του ιησου

η µητηρ αυτου και η αδελφη τη µητρο αυτου

µαρια η του κλωπα και µαρια η µαγδαληνη

26. ιησου ουν ιδων την µητερα και τον µαψη-

την παρεστωτα ον ηγαπα λεγει τη µητρι αυτου

γυναι ιδου ο υιο σου

27. ειτα λεγει τω µαψητη ιδου η µητηρ σου και

απ εκεινη τη ωρα ελαβεν αυτην ο µαψητη ει τα

ιδια

28. µετα τουτο ειδω ο ιησου οτι παντα ηδη

τετελεσται ινα τελειωψη η γραφη λεγει διχω

29. σκευο ουν εκειτο οξου µεστον οι δε πλη-

σαντε σπογγον οξου και υσσωπω περιψεντε

προσηνεγκαν αυτου τω στοµατι

30. οτε ουν ελαβεν το οξο ο ιησου ειπεν τετε-

λεσται και κλινα την κεφαλην παρεδωκεν το

πνευµα

31. οι ουν ιουδαιοι ινα µη µεινη επι του σταυ-

ϱου τα σωµατα εν τω σαββατω επει παρασκευη

ην ην γαρ µεγαλη η ηµερα εκεινου του σαβ-

ϐατου ηρωτησαν τον πιλατον ινα κατεαγωσιν

αυτων τα σκελη και αρψωσιν

32. ηλψον ουν οι στρατιωται και του µεν πρω-

του κατεαξαν τα σκελη και του αλλου του συ-

σταυρωψεντο αυτω

33. επι δε τον ιησουν ελψοντε ω ειδον αυτον

ηδη τεψνηκοτα ου κατεαξαν αυτου τα σκελη

34. αλλ ει των στρατιωτων λογςη αυτου την

πλευραν ενυξεν και ευψυ εξηλψεν αιµα και

υδωρ

35. και ο εωρακω µεµαρτυρηκεν και αληψ-

ινη αυτου εστιν η µαρτυρια κακεινο οιδεν οτι

αληψη λεγει ινα υµει πιστευσητε

36. εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη πληρωψη

οστουν ου συντριβησεται αυτου

37. και παλιν ετερα γραφη λεγει οχονται ει

ον εξεκεντησαν

38. µετα δε ταυτα ηρωτησεν τον πιλατον ο ιω-

σηφ ο απο αριµαψαια ων µαψητη του ιησου

κεκρυµµενο δε δια τον ϕοβον των ιουδαιων ινα

αρη το σωµα του ιησου και επετρεχεν ο πιλατο

ηλψεν ουν και ηρεν το σωµα του ιησου

39. ηλψεν δε και νικοδηµο ο ελψων προ τον

ιησουν νυκτο το πρωτον ϕερων µιγµα σµυρνη

και αλοη ωσει λιτρα εκατον

40. ελαβον ουν το σωµα του ιησου και εδησαν

αυτο οψονιοι µετα των αρωµατων καψω εψο

εστιν τοι ιουδαιοι ενταφιαζειν

41. ην δε εν τω τοπω οπου εσταυρωψη κηπο

και εν τω κηπω µνηµειον καινον εν ω ουδεπω

ουδει ετεψη

42. εκει ουν δια την παρασκευην των ιουδα-

ιων οτι εγγυ ην το µνηµειον εψηκαν τον ιησουν

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-j20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

20 τη δε µια των σαββατων µαρια η µαγ-

δαληνη ερςεται πρωι σκοτια ετι ουση ει το µνη-

µειον και ϐλεπει τον λιψον ηρµενον εκ του µνη-

µειου

2. τρεςει ουν και ερςεται προ σιµωνα πετρον

και προ τον αλλον µαψητην ον εφιλει ο ιησου

και λεγει αυτοι ηραν τον κυριον εκ του µνηµε-

ιου και ουκ οιδαµεν που εψηκαν αυτον

3. εξηλψεν ουν ο πετρο και ο αλλο µαψητη

και ηρςοντο ει το µνηµειον

4. ετρεςον δε οι δυο οµου και ο αλλο µαψητη

προεδραµεν ταςιον του πετρου και ηλψεν πρω-

το ει το µνηµειον

5. και παρακυχα ϐλεπει κειµενα τα οψονια

ου µεντοι εισηλψεν

6. ερςεται ουν σιµων πετρο ακολουψων αυτω

και εισηλψεν ει το µνηµειον και ψεωρει τα οψ-

ονια κειµενα

7. και το σουδαριον ο ην επι τη κεφαλη αυ-

του ου µετα των οψονιων κειµενον αλλα ςωρι

εντετυλιγµενον ει ενα τοπον

8. τοτε ουν εισηλψεν και ο αλλο µαψητη ο

ελψων πρωτο ει το µνηµειον και ειδεν και επι-

στευσεν
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9. ουδεπω γαρ ηδεισαν την γραφην οτι δει αυ-

τον εκ νεκρων αναστηναι

10. απηλψον ουν παλιν προ εαυτου οι µαψη-

ται

11. µαρια δε ειστηκει προ το µνηµειον κλαιο-

υσα εξω ω ουν εκλαιεν παρεκυχεν ει το µνηµε-

ιον

12. και ψεωρει δυο αγγελου εν λευκοι καψ-

εζοµενου ενα προ τη κεφαλη και ενα προ τοι

ποσιν οπου εκειτο το σωµα του ιησου

13. και λεγουσιν αυτη εκεινοι γυναι τι κλαιει

λεγει αυτοι οτι ηραν τον κυριον µου και ουκ

οιδα που εψηκαν αυτον

14. και ταυτα ειπουσα εστραφη ει τα οπισω

και ψεωρει τον ιησουν εστωτα και ουκ ηδει οτι

ο ιησου εστιν

15. λεγει αυτη ο ιησου γυναι τι κλαιει τινα

Ϲητει εκεινη δοκουσα οτι ο κηπουρο εστιν λεγει

αυτω κυριε ει συ εβαστασα αυτον ειπε µοι που

αυτον εψηκα καγω αυτον αρω

16. λεγει αυτη ο ιησου µαρια στραφεισα εκε-

ινη λεγει αυτω ϱαββουνι ο λεγεται διδασκαλε

17. λεγει αυτη ο ιησου µη µου απτου ουπω

γαρ αναβεβηκα προ τον πατερα µου πορευου δε

προ του αδελφου µου και ειπε αυτοι αναβαινω

προ τον πατερα µου και πατερα υµων και ψεον

µου και ψεον υµων

18. ερςεται µαρια η µαγδαληνη απαγγελλο-

υσα τοι µαψηται οτι εωρακεν τον κυριον και

ταυτα ειπεν αυτη

19. ουση ουν οχια τη ηµερα εκεινη τη µια των

σαββατων και των ψυρων κεκλεισµενων οπου

ησαν οι µαψηται συνηγµενοι δια τον ϕοβον των

ιουδαιων ηλψεν ο ιησου και εστη ει το µεσον

και λεγει αυτοι ειρηνη υµιν

20. και τουτο ειπων εδειξεν αυτοι τα ςειρα και

την πλευραν αυτου εςαρησαν ουν οι µαψηται

ιδοντε τον κυριον

21. ειπεν ουν αυτοι ο ιησου παλιν ειρηνη υµιν

καψω απεσταλκεν µε ο πατηρ καγω πεµπω υµα

22. και τουτο ειπων ενεφυσησεν και λεγει αυ-

τοι λαβετε πνευµα αγιον

23. αν τινων αφητε τα αµαρτια αφιενται αυτοι

αν τινων κρατητε κεκρατηνται

24. ψωµα δε ει εκ των δωδεκα ο λεγοµενο

διδυµο ουκ ην µετ αυτων οτε ηλψεν ο ιησου

25. ελεγον ουν αυτω οι αλλοι µαψηται εωρα-

καµεν τον κυριον ο δε ειπεν αυτοι εαν µη ιδω εν

ται ςερσιν αυτου τον τυπον των ηλων και ϐαλω

τον δακτυλον µου ει τον τυπον των ηλων και

ϐαλω την ςειρα µου ει την πλευραν αυτου ου

µη πιστευσω

26. και µεψ ηµερα οκτω παλιν ησαν εσω οι

µαψηται αυτου και ψωµα µετ αυτων ερςεται ο

ιησου των ψυρων κεκλεισµενων και εστη ει το

µεσον και ειπεν ειρηνη υµιν

27. ειτα λεγει τω ψωµα ϕερε τον δακτυλον

σου ωδε και ιδε τα ςειρα µου και ϕερε την ςειρα

σου και ϐαλε ει την πλευραν µου και µη γινου

απιστο αλλα πιστο

28. και απεκριψη ο ψωµα και ειπεν αυτω ο

κυριο µου και ο ψεο µου

29. λεγει αυτω ο ιησου οτι εωρακα µε ψωµα

πεπιστευκα µακαριοι οι µη ιδοντε και πιστευ-

σαντε

30. πολλα µεν ουν και αλλα σηµεια εποιη-

σεν ο ιησου ενωπιον των µαψητων αυτου α ουκ

εστιν γεγραµµενα εν τω ϐιβλιω τουτω

31. ταυτα δε γεγραπται ινα πιστευσητε οτι ο

ιησου εστιν ο ςριστο ο υιο του ψεου και ινα πι-

στευοντε Ϲωην εςητε εν τω ονοµατι αυτου

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-j21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

21 µετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο

ιησου τοι µαψηται επι τη ψαλασση τη τιβεριαδο

εφανερωσεν δε ουτω

2. ησαν οµου σιµων πετρο και ψωµα ο λεγο-

µενο διδυµο και ναψαναηλ ο απο κανα τη γα-

λιλαια και οι του Ϲεβεδαιου και αλλοι εκ των

µαψητων αυτου δυο

3. λεγει αυτοι σιµων πετρο υπαγω αλιευειν

λεγουσιν αυτω ερςοµεψα και ηµει συν σοι εξη-

λψον και ανεβησαν ει το πλοιον ευψυ και εν

εκεινη τη νυκτι επιασαν ουδεν

4. πρωια δε ηδη γενοµενη εστη ο ιησου ει τον

αιγιαλον ου µεντοι ηδεισαν οι µαψηται οτι ιησου

εστιν

5. λεγει ουν αυτοι ο ιησου παιδια µη τι προσ-

ϕαγιον εςετε απεκριψησαν αυτω ου
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6. ο δε ειπεν αυτοι ϐαλετε ει τα δεξια µερη του

πλοιου το δικτυον και ευρησετε εβαλον ουν και

ουκ ετι αυτο ελκυσαι ισςυσαν απο του πληψου

των ιςψυων

7. λεγει ουν ο µαψητη εκεινο ον ηγαπα ο ιησου

τω πετρω ο κυριο εστιν σιµων ουν πετρο ακουσα

οτι ο κυριο εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην

γαρ γυµνο και εβαλεν εαυτον ει την ψαλασσαν

8. οι δε αλλοι µαψηται τω πλοιαριω ηλψον ου

γαρ ησαν µακραν απο τη γη αλλ ω απο πηςων

διακοσιων συροντε το δικτυον των ιςψυων

9. ω ουν απεβησαν ει την γην ϐλεπουσιν ανψ-

ϱακιαν κειµενην και οχαριον επικειµενον και

αρτον

10. λεγει αυτοι ο ιησου ενεγκατε απο των οχα-

ϱιων ων επιασατε νυν

11. ανεβη σιµων πετρο και ειλκυσεν το δικ-

τυον επι τη γη µεστον ιςψυων µεγαλων εκατον

πεντηκοντατριων και τοσουτων οντων ουκ εσςι-

σψη το δικτυον

12. λεγει αυτοι ο ιησου δευτε αριστησατε ουδει

δε ετολµα των µαψητων εξετασαι αυτον συ τι ει

ειδοτε οτι ο κυριο εστιν

13. ερςεται ουν ο ιησου και λαµβανει τον αρ-

τον και διδωσιν αυτοι και το οχαριον οµοιω

14. τουτο ηδη τριτον εφανερωψη ο ιησου τοι

µαψηται αυτου εγερψει εκ νεκρων

15. οτε ουν ηριστησαν λεγει τω σιµωνι πετρω

ο ιησου σιµων ιωνα αγαπα µε πλειον τουτων

λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδα οτι ϕιλω σε λεγει

αυτω ϐοσκε τα αρνια µου

16. λεγει αυτω παλιν δευτερον σιµων ιωνα

αγαπα µε λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδα οτι ϕιλω

σε λεγει αυτω ποιµαινε τα προβατα µου

17. λεγει αυτω το τριτον σιµων ιωνα ϕιλει µε

ελυπηψη ο πετρο οτι ειπεν αυτω το τριτον ϕιλει

µε και ειπεν αυτω κυριε συ παντα οιδα συ γινω-

σκει οτι ϕιλω σε λεγει αυτω ο ιησου ϐοσκε τα

προβατα µου

18. αµην αµην λεγω σοι οτε η νεωτερο εζων-

νυε σεαυτον και περιεπατει οπου ηψελε οταν δε

γηραση εκτενει τα ςειρα σου και αλλο σε Ϲωσει

και οισει οπου ου ψελει

19. τουτο δε ειπεν σηµαινων ποιω ψανατω δο-

ξασει τον ψεον και τουτο ειπων λεγει αυτω ακο-

λουψει µοι

20. επιστραφει δε ο πετρο ϐλεπει τον µαψητην

ον ηγαπα ο ιησου ακολουψουντα ο και ανεπε-

σεν εν τω δειπνω επι το στηψο αυτου και ειπεν

κυριε τι εστιν ο παραδιδου σε

21. τουτον ιδων ο πετρο λεγει τω ιησου κυριε

ουτο δε τι

22. λεγει αυτω ο ιησου εαν αυτον ψελω µενειν

εω ερςοµαι τι προ σε συ ακολουψει µοι

23. εξηλψεν ουν ο λογο ουτο ει του αδελφου

οτι ο µαψητη εκεινο ουκ αποψνησκει και ουκ

ειπεν αυτω ο ιησου οτι ουκ αποψνησκει αλλ

εαν αυτον ψελω µενειν εω ερςοµαι τι προ σε

24. ουτο εστιν ο µαψητη ο µαρτυρων περι το-

υτων και γραχα ταυτα και οιδαµεν οτι αληψη

εστιν η µαρτυρια αυτου

25. εστιν δε και αλλα πολλα οσα εποιησεν ο

ιησου ατινα εαν γραφηται καψ εν ουδε αυτον

οιµαι τον κοσµον ςωρησαι τα γραφοµενα ϐιβλια

αµην
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Rozdział 2 L R Dzieje Apostolskie

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-dz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 τον µεν πρωτον λογον εποιησαµην περι

παντων ω ψεοφιλε ων ηρξατο ο ιησου ποιειν

τε και διδασκειν

2. αςρι η ηµερα εντειλαµενο τοι αποστολοι δια

πνευµατο αγιου ου εξελεξατο ανεληφψη

3. οι και παρεστησεν εαυτον Ϲωντα µετα το

παψειν αυτον εν πολλοι τεκµηριοι δι ηµερων

τεσσαρακοντα οπτανοµενο αυτοι και λεγων τα

περι τη ϐασιλεια του ψεου

4. και συναλιζοµενο παρηγγειλεν αυτοι απο

ιεροσολυµων µη ςωριζεσψαι αλλα περιµενειν

την επαγγελιαν του πατρο ην ηκουσατε µου

5. οτι ιωαννη µεν εβαπτισεν υδατι υµει δε ϐαπ-

τισψησεσψε εν πνευµατι αγιω ου µετα πολλα

ταυτα ηµερα

6. οι µεν ουν συνελψοντε επηρωτων αυτον λε-

γοντε κυριε ει εν τω ςρονω τουτω αποκαψιστα-

νει την ϐασιλειαν τω ισραηλ

7. ειπεν δε προ αυτου ους υµων εστιν γνωναι

ςρονου η καιρου ου ο πατηρ εψετο εν τη ιδια

εξουσια

8. αλλα ληχεσψε δυναµιν επελψοντο του

αγιου πνευµατο εφ υµα και εσεσψε µοι µαρ-

τυρε εν τε ιερουσαληµ και εν παση τη ιουδαια

και σαµαρεια και εω εσςατου τη γη

9. και ταυτα ειπων ϐλεποντων αυτων επη-

ϱψη και νεφελη υπελαβεν αυτον απο των οφψ-

αλµων αυτων

10. και ω ατενιζοντε ησαν ει τον ουρανον πο-

ϱευοµενου αυτου και ιδου ανδρε δυο παρειστη-

κεισαν αυτοι εν εσψητι λευκη

11. οι και ειπον ανδρε γαλιλαιοι τι εστηκα-

τε εµβλεποντε ει τον ουρανον ουτο ο ιησου ο

αναληφψει αφ υµων ει τον ουρανον ουτω ελευ-

σεται ον τροπον εψεασασψε αυτον πορευοµε-

νον ει τον ουρανον

12. τοτε υπεστρεχαν ει ιερουσαληµ απο ορου

του καλουµενου ελαιωνο ο εστιν εγγυ ιερο-

υσαληµ σαββατου εςον οδον

13. και οτε εισηλψον ανεβησαν ει το υπερωον

ου ησαν καταµενοντε ο τε πετρο και ιακωβο

και ιωαννη και ανδρεα ϕιλιππο και ψωµα ϐα-

ϱψολοµαιο και µατψαιο ιακωβο αλφαιου και

σιµων ο Ϲηλωτη και ιουδα ιακωβου

14. ουτοι παντε ησαν προσκαρτερουντε οµοψ-

υµαδον τη προσευςη και τη δεησει συν γυναιξιν

και µαρια τη µητρι του ιησου και συν τοι αδελ-

ϕοι αυτου

15. και εν ται ηµεραι ταυται αναστα πετρο εν

µεσω των µαψητων ειπεν ην τε οςλο ονοµατων

επι το αυτο ω εκατον εικοσιν

16. ανδρε αδελφοι εδει πληρωψηναι την γρα-

ϕην ταυτην ην προειπεν το πνευµα το αγιον

δια στοµατο δαβιδ περι ιουδα του γενοµενου

οδηγου τοι συλλαβουσιν τον ιησουν

17. οτι κατηριψµηµενο ην συν ηµιν και ελαςεν

τον κληρον τη διακονια ταυτη

18. ουτο µεν ουν εκτησατο ςωριον εκ του µι-

σψου τη αδικια και πρηνη γενοµενο ελακησεν

µεσο και εξεςυψη παντα τα σπλαγςνα αυτου

19. και γνωστον εγενετο πασιν τοι κατοικο-

υσιν ιερουσαληµ ωστε κληψηναι το ςωριον εκε-

ινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαµα τουτεστιν

ςωριον αιµατο

20. γεγραπται γαρ εν ϐιβλω χαλµων γεν-

ηψητω η επαυλι αυτου ερηµο και µη εστω ο

κατοικων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λα-

ϐοι ετερο

21. δει ουν των συνελψοντων ηµιν ανδρων εν

παντι ςρονω εν ω εισηλψεν και εξηλψεν εφ ηµα

ο κυριο ιησου

22. αρξαµενο απο του ϐαπτισµατο ιωαννου εω

τη ηµερα η ανεληφψη αφ ηµων µαρτυρα τη

αναστασεω αυτου γενεσψαι συν ηµιν ενα το-

υτων

23. και εστησαν δυο ιωσηφ τον καλουµενον

ϐαρσαβαν ο επεκληψη ιουστο και µατψιαν

24. και προσευξαµενοι ειπον συ κυριε καρδιο-

γνωστα παντων αναδειξον εκ τουτων των δυο

ενα ον εξελεξω

25. λαβειν τον κληρον τη διακονια ταυτη και

αποστολη εξ η παρεβη ιουδα πορευψηναι ει τον

τοπον τον ιδιον

26. και εδωκαν κληρου αυτων και επεσεν ο

κληρο επι µατψιαν και συγκατεχηφισψη µετα

των ενδεκα αποστολων
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Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-dz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 και εν τω συµπληρουσψαι την ηµεραν τη

πεντηκοστη ησαν απαντε οµοψυµαδον επι το

αυτο

2. και εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηςο

ωσπερ ϕεροµενη πνοη ϐιαια και επληρωσεν

ολον τον οικον ου ησαν καψηµενοι

3. και ωφψησαν αυτοι διαµεριζοµεναι γλωσ-

σαι ωσει πυρο εκαψισεν τε εφ ενα εκαστον αυ-

των

4. και επλησψησαν απαντε πνευµατο αγιου

και ηρξαντο λαλειν ετεραι γλωσσαι καψω το

πνευµα εδιδου αυτοι αποφψεγγεσψαι

5. ησαν δε εν ιερουσαληµ κατοικουντε ιουδα-

ιοι ανδρε ευλαβει απο παντο εψνου των υπο τον

ουρανον

6. γενοµενη δε τη ϕωνη ταυτη συνηλψεν το

πληψο και συνεςυψη οτι ηκουον ει εκαστο τη

ιδια διαλεκτω λαλουντων αυτων

7. εξισταντο δε παντε και εψαυµαζον λεγον-

τε προ αλληλου ουκ ιδου παντε ουτοι εισιν οι

λαλουντε γαλιλαιοι

8. και πω ηµει ακουοµεν εκαστο τη ιδια δια-

λεκτω ηµων εν η εγεννηψηµεν

9. παρψοι και µηδοι και ελαµιται και οι κατο-

ικουντε την µεσοποταµιαν ιουδαιαν τε και καπ-

παδοκιαν ποντον και την ασιαν

10. ϕρυγιαν τε και παµφυλιαν αιγυπτον και

τα µερη τη λιβυη τη κατα κυρηνην και οι επι-

δηµουντε ϱωµαιοι ιουδαιοι τε και προσηλυτοι

11. κρητε και αραβε ακουοµεν λαλουντων

αυτων ται ηµετεραι γλωσσαι τα µεγαλεια του

ψεου

12. εξισταντο δε παντε και διηπορουν αλλο

προ αλλον λεγοντε τι αν ψελοι τουτο ειναι

13. ετεροι δε ςλευαζοντε ελεγον οτι γλευκου

µεµεστωµενοι εισιν

14. σταψει δε πετρο συν τοι ενδεκα επηρεν

την ϕωνην αυτου και απεφψεγξατο αυτοι ανδρε

ιουδαιοι και οι κατοικουντε ιερουσαληµ απαν-

τε τουτο υµιν γνωστον εστω και ενωτισασψε τα

ϱηµατα µου

15. ου γαρ ω υµει υπολαµβανετε ουτοι µεψ-

υουσιν εστιν γαρ ωρα τριτη τη ηµερα

16. αλλα τουτο εστιν το ειρηµενον δια του

προφητου ιωηλ

17. και εσται εν ται εσςαται ηµεραι λεγει ο ψεο

εκςεω απο του πνευµατο µου επι πασαν σαρκα

και προφητευσουσιν οι υιοι υµων και αι ψυγατε-

ϱε υµων και οι νεανισκοι υµων ορασει οχονται

και οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνια ενυπνιασψη-

σονται

18. και γε επι του δουλου µου και επι τα δο-

υλα µου εν ται ηµεραι εκειναι εκςεω απο του

πνευµατο µου και προφητευσουσιν

19. και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω και

σηµεια επι τη γη κατω αιµα και πυρ και ατµιδα

καπνου

20. ο ηλιο µεταστραφησεται ει σκοτο και η

σεληνη ει αιµα πριν η ελψειν την ηµεραν κυ-

ϱιου την µεγαλην και επιφανη

21. και εσται πα ο αν επικαλεσηται το ονοµα

κυριου σωψησεται

22. ανδρε ισραηλιται ακουσατε του λογου το-

υτου ιησουν τον ναζωραιον ανδρα απο του ψεου

αποδεδειγµενον ει υµα δυναµεσιν και τερασιν

και σηµειοι οι εποιησεν δι αυτου ο ψεο εν µεσω

υµων καψω και αυτοι οιδατε

23. τουτον τη ωρισµενη ϐουλη και προγνωσει

του ψεου εκδοτον λαβοντε δια ςειρων ανοµων

προσπηξαντε ανειλετε

24. ον ο ψεο ανεστησεν λυσα τα ωδινα του

ψανατου καψοτι ουκ ην δυνατον κρατεισψαι

αυτον υπ αυτου

25. δαβιδ γαρ λεγει ει αυτον προωρωµην τον

κυριον ενωπιον µου δια παντο οτι εκ δεξιων µου

εστιν ινα µη σαλευψω

26. δια τουτο ευφρανψη η καρδια µου και

ηγαλλιασατο η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ

µου κατασκηνωσει επ ελπιδι

27. οτι ουκ εγκαταλειχει την χυςην µου ει

αδου ουδε δωσει τον οσιον σου ιδειν διαφψοραν

28. εγνωρισα µοι οδου Ϲωη πληρωσει µε ευ-

ϕροσυνη µετα του προσωπου σου

29. ανδρε αδελφοι εξον ειπειν µετα παρρησια

προ υµα περι του πατριαρςου δαβιδ οτι και ετε-

λευτησεν και εταφη και το µνηµα αυτου εστιν

εν ηµιν αςρι τη ηµερα ταυτη
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30. προφητη ουν υπαρςων και ειδω οτι ορκω

ωµοσεν αυτω ο ψεο εκ καρπου τη οσφυο αυτου

το κατα σαρκα αναστησειν τον ςριστον καψισαι

επι του ψρονου αυτου

31. προιδων ελαλησεν περι τη αναστασεω του

ςριστου οτι ου κατελειφψη η χυςη αυτου ει αδου

ουδε η σαρξ αυτου ειδεν διαφψοραν

32. τουτον τον ιησουν ανεστησεν ο ψεο ου

παντε ηµει εσµεν µαρτυρε

33. τη δεξια ουν του ψεου υχωψει την τε επαγ-

γελιαν του αγιου πνευµατο λαβων παρα του

πατρο εξεςεεν τουτο ο νυν υµει ϐλεπετε και

ακουετε

34. ου γαρ δαβιδ ανεβη ει του ουρανου λεγει

δε αυτο ειπεν ο κυριο τω κυριω µου καψου εκ

δεξιων µου

35. εω αν ψω του εςψρου σου υποποδιον των

ποδων σου

36. ασφαλω ουν γινωσκετω πα οικο ισραηλ

οτι και κυριον και ςριστον αυτον ο ψεο εποιησεν

τουτον τον ιησουν ον υµει εσταυρωσατε

37. ακουσαντε δε κατενυγησαν τη καρδια

ειπον τε προ τον πετρον και του λοιπου απο-

στολου τι ποιησοµεν ανδρε αδελφοι

38. πετρο δε εφη προ αυτου µετανοησατε και

ϐαπτισψητω εκαστο υµων επι τω ονοµατι ιησου

ςριστου ει αφεσιν αµαρτιων και ληχεσψε την

δωρεαν του αγιου πνευµατο

39. υµιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοι τεκνοι

υµων και πασιν τοι ει µακραν οσου αν προσκα-

λεσηται κυριο ο ψεο ηµων

40. ετεροι τε λογοι πλειοσιν διεµαρτυρετο και

παρεκαλει λεγων σωψητε απο τη γενεα τη σκο-

λια ταυτη

41. οι µεν ουν ασµενω αποδεξαµενοι τον λο-

γον αυτου εβαπτισψησαν και προσετεψησαν τη

ηµερα εκεινη χυςαι ωσει τρισςιλιαι

42. ησαν δε προσκαρτερουντε τη διδαςη των

αποστολων και τη κοινωνια και τη κλασει του

αρτου και ται προσευςαι

43. εγενετο δε παση χυςη ϕοβο πολλα τε τε-

ϱατα και σηµεια δια των αποστολων εγινετο

44. παντε δε οι πιστευοντε ησαν επι το αυτο

και ειςον απαντα κοινα

45. και τα κτηµατα και τα υπαρξει επιπρασκον

και διεµεριζον αυτα πασιν καψοτι αν τι ςρειαν

ειςεν

46. καψ ηµεραν τε προσκαρτερουντε οµοψ-

υµαδον εν τω ιερω κλωντε τε κατ οικον αρτον

µετελαµβανον τροφη εν αγαλλιασει και αφε-

λοτητι καρδια

47. αινουντε τον ψεον και εςοντε ςαριν προ

ολον τον λαον ο δε κυριο προσετιψει του σωζο-

µενου καψ ηµεραν τη εκκλησια

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-dz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 επι το αυτο δε πετρο και ιωαννη ανεβα-

ινον ει το ιερον επι την ωραν τη προσευςη την

εννατην

2. και τι ανηρ ςωλο εκ κοιλια µητρο αυτου

υπαρςων εβασταζετο ον ετιψουν καψ ηµεραν

προ την ψυραν του ιερου την λεγοµενην ωρα-

ιαν του αιτειν ελεηµοσυνην παρα των εισπορευ-

οµενων ει το ιερον

3. ο ιδων πετρον και ιωαννην µελλοντα εισιε-

ναι ει το ιερον ηρωτα ελεηµοσυνην λαβειν

4. ατενισα δε πετρο ει αυτον συν τω ιωαννη

ειπεν ϐλεχον ει ηµα

5. ο δε επειςεν αυτοι προσδοκων τι παρ αυτων

λαβειν

6. ειπεν δε πετρο αργυριον και ςρυσιον ους

υπαρςει µοι ο δε εςω τουτο σοι διδωµι εν τω

ονοµατι ιησου ςριστου του ναζωραιου εγειραι

και περιπατει

7. και πιασα αυτον τη δεξια ςειρο ηγειρεν πα-

ϱαςρηµα δε εστερεωψησαν αυτου αι ϐασει και

τα σφυρα

8. και εξαλλοµενο εστη και περιεπατει και

εισηλψεν συν αυτοι ει το ιερον περιπατων και

αλλοµενο και αινων τον ψεον

9. και ειδεν αυτον πα ο λαο περιπατουντα και

αινουντα τον ψεον

10. επεγινωσκον τε αυτον οτι ουτο ην ο προ την

ελεηµοσυνην καψηµενο επι τη ωραια πυλη του

ιερου και επλησψησαν ψαµβου και εκστασεω

επι τω συµβεβηκοτι αυτω

11. κρατουντο δε του ιαψεντο ςωλου τον πε-

τρον και ιωαννην συνεδραµεν προ αυτου πα ο

λαο επι τη στοα τη καλουµενη σολοµωντο εκψ-

αµβοι
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12. ιδων δε πετρο απεκρινατο προ τον λαον

ανδρε ισραηλιται τι ψαυµαζετε επι τουτω η ηµιν

τι ατενιζετε ω ιδια δυναµει η ευσεβεια πεποιη-

κοσιν του περιπατειν αυτον

13. ο ψεο αβρααµ και ισαακ και ιακωβ ο ψεο

των πατερων ηµων εδοξασεν τον παιδα αυτου

ιησουν ον υµει παρεδωκατε και ηρνησασψε αυ-

τον κατα προσωπον πιλατου κριναντο εκεινου

απολυειν

14. υµει δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασψε

και ητησασψε ανδρα ϕονεα ςαρισψηναι υµιν

15. τον δε αρςηγον τη Ϲωη απεκτεινατε ον ο

ψεο ηγειρεν εκ νεκρων ου ηµει µαρτυρε εσµεν

16. και επι τη πιστει του ονοµατο αυτου τουτον

ον ψεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονοµα

αυτου και η πιστι η δι αυτου εδωκεν αυτω την

ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υµων

17. και νυν αδελφοι οιδα οτι κατα αγνοιαν

επραξατε ωσπερ και οι αρςοντε υµων

18. ο δε ψεο α προκατηγγειλεν δια στοµατο

παντων των προφητων αυτου παψειν τον ςρι-

στον επληρωσεν ουτω

19. µετανοησατε ουν και επιστρεχατε ει το

εξαλειφψηναι υµων τα αµαρτια οπω αν ελψω-

σιν καιροι αναχυξεω απο προσωπου του κυριου

20. και αποστειλη τον προκεκηρυγµενον υµιν

ιησουν ςριστον

21. ον δει ουρανον µεν δεξασψαι αςρι ςρονων

αποκαταστασεω παντων ων ελαλησεν ο ψεο

δια στοµατο παντων αγιων αυτου προφητων απ

αιωνο

22. µωση µεν γαρ προ του πατερα ειπεν οτι

προφητην υµιν αναστησει κυριο ο ψεο υµων εκ

των αδελφων υµων ω εµε αυτου ακουσεσψε κα-

τα παντα οσα αν λαληση προ υµα

23. εσται δε πασα χυςη ητι αν µη ακουση του

προφητου εκεινου εξολοψρευψησεται εκ του

λαου

24. και παντε δε οι προφηται απο σαµουηλ

και των καψεξη οσοι ελαλησαν και προκατηγ-

γειλαν τα ηµερα ταυτα

25. υµει εστε υιοι των προφητων και τη

διαψηκη η διεψετο ο ψεο προ του πατερα ηµων

λεγων προ αβρααµ και τω σπερµατι σου ενευ-

λογηψησονται πασαι αι πατριαι τη γη

26. υµιν πρωτον ο ψεο αναστησα τον πα-

ιδα αυτου ιησουν απεστειλεν αυτον ευλογουντα

υµα εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονη-

ϱιων υµων

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-dz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 λαλουντων δε αυτων προ τον λαον επεστη-

σαν αυτοι οι ιερει και ο στρατηγο του ιερου και

οι σαδδουκαιοι

2. διαπονουµενοι δια το διδασκειν αυτου τον

λαον και καταγγελλειν εν τω ιησου την ανα-

στασιν την εκ νεκρων

3. και επεβαλον αυτοι τα ςειρα και εψεντο ει

τηρησιν ει την αυριον ην γαρ εσπερα ηδη

4. πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επι-

στευσαν και εγενηψη ο αριψµο των ανδρων

ωσει ςιλιαδε πεντε

5. εγενετο δε επι την αυριον συναςψηναι αυ-

των του αρςοντα και πρεσβυτερου και γραµµα-

τει ει ιερουσαληµ

6. και ανναν τον αρςιερεα και καιαφαν και

ιωαννην και αλεξανδρον και οσοι ησαν εκ γε-

νου αρςιερατικου

7. και στησαντε αυτου εν τω µεσω επυνψανον-

το εν ποια δυναµει η εν ποιω ονοµατι εποιησατε

τουτο υµει

8. τοτε πετρο πλησψει πνευµατο αγιου ειπεν

προ αυτου αρςοντε του λαου και πρεσβυτεροι

του ισραηλ

9. ει ηµει σηµερον ανακρινοµεψα επι ευεργε-

σια ανψρωπου ασψενου εν τινι ουτο σεσωσται

10. γνωστον εστω πασιν υµιν και παντι τω λαω

ισραηλ οτι εν τω ονοµατι ιησου ςριστου του να-

Ϲωραιου ον υµει εσταυρωσατε ον ο ψεο ηγειρεν

εκ νεκρων εν τουτω ουτο παρεστηκεν ενωπιον

υµων υγιη

11. ουτο εστιν ο λιψο ο εξουψενηψει υφ υµων

των οικοδοµουντων ο γενοµενο ει κεφαλην

γωνια

12. και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι η σωτηρια

ουτε γαρ ονοµα εστιν ετερον υπο τον ουρανον

το δεδοµενον εν ανψρωποι εν ω δει σωψηναι

ηµα
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13. ψεωρουντε δε την του πετρου παρρησιαν

και ιωαννου και καταλαβοµενοι οτι ανψρωποι

αγραµµατοι εισιν και ιδιωται εψαυµαζον επε-

γινωσκον τε αυτου οτι συν τω ιησου ησαν

14. τον δε ανψρωπον ϐλεποντε συν αυτοι εσ-

τωτα τον τεψεραπευµενον ουδεν ειςον αντειπειν

15. κελευσαντε δε αυτου εξω του συνεδριου

απελψειν συνεβαλον προ αλληλου

16. λεγοντε τι ποιησοµεν τοι ανψρωποι τουτοι

οτι µεν γαρ γνωστον σηµειον γεγονεν δι αυτων

πασιν τοι κατοικουσιν ιερουσαληµ ϕανερον και

ου δυναµεψα αρνησασψαι

17. αλλ ινα µη επι πλειον διανεµηψη ει τον

λαον απειλη απειλησωµεψα αυτοι µηκετι λα-

λειν επι τω ονοµατι τουτω µηδενι ανψρωπων

18. και καλεσαντε αυτου παρηγγειλαν αυτοι

το καψολου µη ϕψεγγεσψαι µηδε διδασκειν επι

τω ονοµατι του ιησου

19. ο δε πετρο και ιωαννη αποκριψεντε προ

αυτου ειπον ει δικαιον εστιν ενωπιον του ψεου

υµων ακουειν µαλλον η του ψεου κρινατε

20. ου δυναµεψα γαρ ηµει α ειδοµεν και ηκο-

υσαµεν µη λαλειν

21. οι δε προσαπειλησαµενοι απελυσαν αυ-

του µηδεν ευρισκοντε το πω κολασωνται αυτου

δια τον λαον οτι παντε εδοξαζον τον ψεον επι

τω γεγονοτι

22. ετων γαρ ην πλειονων τεσσαρακοντα ο

ανψρωπο εφ ον εγεγονει το σηµειον τουτο τη

ιασεω

23. απολυψεντε δε ηλψον προ του ιδιου και

απηγγειλαν οσα προ αυτου οι αρςιερει και οι

πρεσβυτεροι ειπον

24. οι δε ακουσαντε οµοψυµαδον ηραν ϕωνην

προ τον ψεον και ειπον δεσποτα συ ο ψεο ο πο-

ιησα τον ουρανον και την γην και την ψαλασ-

σαν και παντα τα εν αυτοι

25. ο δια στοµατο δαβιδ του παιδο σου ειπων

ινατι εφρυαξαν εψνη και λαοι εµελετησαν κενα

26. παρεστησαν οι ϐασιλει τη γη και οι αρςον-

τε συνηςψησαν επι το αυτο κατα του κυριου και

κατα του ςριστου αυτου

27. συνηςψησαν γαρ επ αληψεια επι τον αγιον

παιδα σου ιησουν ον εςρισα ηρωδη τε και ποντιο

πιλατο συν εψνεσιν και λαοι ισραηλ

28. ποιησαι οσα η ςειρ σου και η ϐουλη σου

προωρισεν γενεσψαι

29. και τα νυν κυριε επιδε επι τα απειλα αυ-

των και δο τοι δουλοι σου µετα παρρησια παση

λαλειν τον λογον σου

30. εν τω την ςειρα σου εκτεινειν σε ει ιασιν

και σηµεια και τερατα γινεσψαι δια του ονοµατο

του αγιου παιδο σου ιησου

31. και δεηψεντων αυτων εσαλευψη ο τοπο

εν ω ησαν συνηγµενοι και επλησψησαν απαν-

τε πνευµατο αγιου και ελαλουν τον λογον του

ψεου µετα παρρησια

32. του δε πληψου των πιστευσαντων ην η

καρδια και η χυςη µια και ουδε ει τι των υπαρ-

ςοντων αυτω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτοι

απαντα κοινα

33. και µεγαλη δυναµει απεδιδουν το µαρ-

τυριον οι αποστολοι τη αναστασεω του κυριου

ιησου ςαρι τε µεγαλη ην επι παντα αυτου

34. ουδε γαρ ενδεη τι υπηρςεν εν αυτοι οσοι

γαρ κτητορε ςωριων η οικιων υπηρςον πωλουν-

τε εφερον τα τιµα των πιπρασκοµενων

35. και ετιψουν παρα του ποδα των απο-

στολων διεδιδοτο δε εκαστω καψοτι αν τι ςρειαν

ειςεν

36. ιωση δε ο επικληψει ϐαρναβα υπο των

αποστολων ο εστιν µεψερµηνευοµενον υιο πα-

ϱακλησεω λευιτη κυπριο τω γενει

37. υπαρςοντο αυτω αγρου πωλησα ηνεγκεν

το ςρηµα και εψηκεν παρα του ποδα των απο-

στολων

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-dz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 ανηρ δε τι ανανια ονοµατι συν σαπφειρη

τη γυναικι αυτου επωλησεν κτηµα

2. και ενοσφισατο απο τη τιµη συνειδυια και

τη γυναικο αυτου και ενεγκα µερο τι παρα του

ποδα των αποστολων εψηκεν

3. ειπεν δε πετρο ανανια διατι επληρωσεν ο

σατανα την καρδιαν σου χευσασψαι σε το πνευ-

µα το αγιον και νοσφισασψαι απο τη τιµη του

ςωριου

4. ουςι µενον σοι εµενεν και πραψεν εν τη ση

εξουσια υπηρςεν τι οτι εψου εν τη καρδια σου
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το πραγµα τουτο ουκ εχευσω ανψρωποι αλλα

τω ψεω

5. ακουων δε ανανια του λογου τουτου πεσων

εξεχυξεν και εγενετο ϕοβο µεγα επι παντα του

ακουοντα ταυτα

6. ανασταντε δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυ-

τον και εξενεγκαντε εψαχαν

7. εγενετο δε ω ωρων τριων διαστηµα και η

γυνη αυτου µη ειδυια το γεγονο εισηλψεν

8. απεκριψη δε αυτη ο πετρο ειπε µοι ει τοσο-

υτου το ςωριον απεδοσψε η δε ειπεν ναι τοσο-

υτου

9. ο δε πετρο ειπεν προ αυτην τι οτι συνεφων-

ηψη υµιν πειρασαι το πνευµα κυριου ιδου οι

ποδε των ψαχαντων τον ανδρα σου επι τη ψυρα

και εξοισουσιν σε

10. επεσεν δε παραςρηµα παρα του ποδα αυ-

του και εξεχυξεν εισελψοντε δε οι νεανισκοι

ευρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντε εψαχαν

προ τον ανδρα αυτη

11. και εγενετο ϕοβο µεγα εφ ολην την εκ-

κλησιαν και επι παντα του ακουοντα ταυτα

12. δια δε των ςειρων των αποστολων εγενετο

σηµεια και τερατα εν τω λαω πολλα και ησαν

οµοψυµαδον απαντε εν τη στοα σολοµωντο

13. των δε λοιπων ουδει ετολµα κολλασψαι

αυτοι αλλ εµεγαλυνεν αυτου ο λαο

14. µαλλον δε προσετιψεντο πιστευοντε τω

κυριω πληψη ανδρων τε και γυναικων

15. ωστε κατα τα πλατεια εκφερειν του ασψ-

ενει και τιψεναι επι κλινων και κραββατων ινα

ερςοµενου πετρου καν η σκια επισκιαση τινι αυ-

των

16. συνηρςετο δε και το πληψο των περιξ πο-

λεων ει ιερουσαληµ ϕεροντε ασψενει και οςλο-

υµενου υπο πνευµατων ακαψαρτων οιτινε εψ-

εραπευοντο απαντε

17. αναστα δε ο αρςιερευ και παντε οι συν

αυτω η ουσα αιρεσι των σαδδουκαιων επλη-

σψησαν Ϲηλου

18. και επεβαλον τα ςειρα αυτων επι του απο-

στολου και εψεντο αυτου εν τηρησει δηµοσια

19. αγγελο δε κυριου δια τη νυκτο ηνοιξεν τα

ψυρα τη ϕυλακη εξαγαγων τε αυτου ειπεν

20. πορευεσψε και σταψεντε λαλειτε εν τω

ιερω τω λαω παντα τα ϱηµατα τη Ϲωη ταυτη

21. ακουσαντε δε εισηλψον υπο τον ορψ-

ϱον ει το ιερον και εδιδασκον παραγενοµενο

δε ο αρςιερευ και οι συν αυτω συνεκαλεσαν

το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των

υιων ισραηλ και απεστειλαν ει το δεσµωτηριον

αςψηναι αυτου

22. οι δε υπηρεται παραγενοµενοι ους ευρον

αυτου εν τη ϕυλακη αναστρεχαντε δε απηγγε-

ιλαν

23. λεγοντε οτι το µεν δεσµωτηριον ευροµεν

κεκλεισµενον εν παση ασφαλεια και του ϕυ-

λακα εξω εστωτα προ των ψυρων ανοιξαντε δε

εσω ουδενα ευροµεν

24. ω δε ηκουσαν του λογου τουτου ο τε ιε-

ϱευ και ο στρατηγο του ιερου και οι αρςιερει

διηπορουν περι αυτων τι αν γενοιτο τουτο

25. παραγενοµενο δε τι απηγγειλεν αυτοι λε-

γων οτι ιδου οι ανδρε ου εψεσψε εν τη ϕυλακη

εισιν εν τω ιερω εστωτε και διδασκοντε τον λαον

26. τοτε απελψων ο στρατηγο συν τοι υπηρεται

ηγαγεν αυτου ου µετα ϐια εφοβουντο γαρ τον

λαον ινα µη λιψασψωσιν

27. αγαγοντε δε αυτου εστησαν εν τω συνε-

δριω και επηρωτησεν αυτου ο αρςιερευ

28. λεγων ου παραγγελια παρηγγειλαµεν

υµιν µη διδασκειν επι τω ονοµατι τουτω και ιδου

πεπληρωκατε την ιερουσαληµ τη διδαςη υµων

και ϐουλεσψε επαγαγειν εφ ηµα το αιµα του

ανψρωπου τουτου

29. αποκριψει δε ο πετρο και οι αποστολοι

ειπον πειψαρςειν δει ψεω µαλλον η ανψρωποι

30. ο ψεο των πατερων ηµων ηγειρεν ιησουν

ον υµει διεςειρισασψε κρεµασαντε επι ξυλου

31. τουτον ο ψεο αρςηγον και σωτηρα υχωσεν

τη δεξια αυτου δουναι µετανοιαν τω ισραηλ και

αφεσιν αµαρτιων

32. και ηµει εσµεν αυτου µαρτυρε των ϱηµα-

των τουτων και το πνευµα δε το αγιον ο εδωκεν

ο ψεο τοι πειψαρςουσιν αυτω

33. οι δε ακουσαντε διεπριοντο και εβουλευ-

οντο ανελειν αυτου

34. αναστα δε τι εν τω συνεδριω ϕαρισαιο ονο-

µατι γαµαλιηλ νοµοδιδασκαλο τιµιο παντι τω

λαω εκελευσεν εξω ϐραςυ τι του αποστολου

ποιησαι
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35. ειπεν τε προ αυτου ανδρε ισραηλιται προ-

σεςετε εαυτοι επι τοι ανψρωποι τουτοι τι µελλετε

πρασσειν

36. προ γαρ τουτων των ηµερων ανεστη ψευ-

δα λεγων ειναι τινα εαυτον ω προσεκολληψη

αριψµο ανδρων ωσει τετρακοσιων ο ανηρεψη

και παντε οσοι επειψοντο αυτω διελυψησαν και

εγενοντο ει ουδεν

37. µετα τουτον ανεστη ιουδα ο γαλιλαιο εν

ται ηµεραι τη απογραφη και απεστησεν λαον

ικανον οπισω αυτου κακεινο απωλετο και παν-

τε οσοι επειψοντο αυτω διεσκορπισψησαν

38. και τα νυν λεγω υµιν αποστητε απο των

ανψρωπων τουτων και εασατε αυτου οτι εαν η

εξ ανψρωπων η ϐουλη αυτη η το εργον τουτο

καταλυψησεται

39. ει δε εκ ψεου εστιν ου δυνασψε καταλυσαι

αυτο µηποτε και ψεοµαςοι ευρεψητε

40. επεισψησαν δε αυτω και προσκαλεσαµε-

νοι του αποστολου δειραντε παρηγγειλαν µη

λαλειν επι τω ονοµατι του ιησου και απελυσαν

αυτου

41. οι µεν ουν επορευοντο ςαιροντε απο προ-

σωπου του συνεδριου οτι υπερ του ονοµατο αυ-

του κατηξιωψησαν ατιµασψηναι

42. πασαν τε ηµεραν εν τω ιερω και κατ οικον

ουκ επαυοντο διδασκοντε και ευαγγελιζοµενοι

ιησουν τον ςριστον

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-dz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 εν δε ται ηµεραι ταυται πληψυνοντων των

µαψητων εγενετο γογγυσµο των ελληνιστων

προ του εβραιου οτι παρεψεωρουντο εν τη δια-

κονια τη καψηµερινη αι ςηραι αυτων

2. προσκαλεσαµενοι δε οι δωδεκα το πληψο

των µαψητων ειπον ουκ αρεστον εστιν ηµα κα-

ταλειχαντα τον λογον του ψεου διακονειν τρα-

πεζαι

3. επισκεχασψε ουν αδελφοι ανδρα εξ υµων

µαρτυρουµενου επτα πληρει πνευµατο αγιου

και σοφια ου καταστησοµεν επι τη ςρεια ταυτη

4. ηµει δε τη προσευςη και τη διακονια του

λογου προσκαρτερησοµεν

5. και ηρεσεν ο λογο ενωπιον παντο του πληψ-

ου και εξελεξαντο στεφανον ανδρα πληρη πι-

στεω και πνευµατο αγιου και ϕιλιππον και προ-

ςορον και νικανορα και τιµωνα και παρµεναν

και νικολαον προσηλυτον αντιοςεα

6. ου εστησαν ενωπιον των αποστολων και

προσευξαµενοι επεψηκαν αυτοι τα ςειρα

7. και ο λογο του ψεου ηυξανεν και επληψ-

υνετο ο αριψµο των µαψητων εν ιερουσαληµ

σφοδρα πολυ τε οςλο των ιερεων υπηκουον τη

πιστει

8. στεφανο δε πληρη πιστεω και δυναµεω επο-

ιει τερατα και σηµεια µεγαλα εν τω λαω

9. ανεστησαν δε τινε των εκ τη συναγωγη τη

λεγοµενη λιβερτινων και κυρηναιων και αλε-

ξανδρεων και των απο κιλικια και ασια συζη-

τουντε τω στεφανω

10. και ουκ ισςυον αντιστηναι τη σοφια και τω

πνευµατι ω ελαλει

11. τοτε υπεβαλον ανδρα λεγοντα οτι ακη-

κοαµεν αυτου λαλουντο ϱηµατα ϐλασφηµα ει

µωσην και τον ψεον

12. συνεκινησαν τε τον λαον και του πρεσβυ-

τερου και του γραµµατει και επισταντε συνηρ-

πασαν αυτον και ηγαγον ει το συνεδριον

13. εστησαν τε µαρτυρα χευδει λεγοντα ο

ανψρωπο ουτο ου παυεται ϱηµατα ϐλασφηµα

λαλων κατα του τοπου του αγιου τουτου και

του νοµου

14. ακηκοαµεν γαρ αυτου λεγοντο οτι ιησου ο

ναζωραιο ουτο καταλυσει τον τοπον τουτον και

αλλαξει τα εψη α παρεδωκεν ηµιν µωυση

15. και ατενισαντε ει αυτον απαντε οι καψεζο-

µενοι εν τω συνεδριω ειδον το προσωπον αυτου

ωσει προσωπον αγγελου

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-dz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 ειπεν δε ο αρςιερευ ει αρα ταυτα ουτω εςει

2. ο δε εφη ανδρε αδελφοι και πατερε ακο-

υσατε ο ψεο τη δοξη ωφψη τω πατρι ηµων αβρα-

αµ οντι εν τη µεσοποταµια πριν η κατοικησαι

αυτον εν ςαρραν
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3. και ειπεν προ αυτον εξελψε εκ τη γη σου

και εκ τη συγγενεια σου και δευρο ει γην ην αν

σοι δειξω

4. τοτε εξελψων εκ γη ςαλδαιων κατωκησεν

εν ςαρραν κακειψεν µετα το αποψανειν τον πα-

τερα αυτου µετωκισεν αυτον ει την γην ταυτην

ει ην υµει νυν κατοικειτε

5. και ουκ εδωκεν αυτω κληρονοµιαν εν αυτη

ουδε ϐηµα ποδο και επηγγειλατο αυτω δουναι

ει κατασςεσιν αυτην και τω σπερµατι αυτου µετ

αυτον ουκ οντο αυτω τεκνου

6. ελαλησεν δε ουτω ο ψεο οτι εσται το σπερµα

αυτου παροικον εν γη αλλοτρια και δουλωσο-

υσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρακοσια

7. και το εψνο ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω

ειπεν ο ψεο και µετα ταυτα εξελευσονται και

λατρευσουσιν µοι εν τω τοπω τουτω

8. και εδωκεν αυτω διαψηκην περιτοµη και

ουτω εγεννησεν τον ισαακ και περιετεµεν αυτον

τη ηµερα τη ογδοη και ο ισαακ τον ιακωβ και ο

ιακωβ του δωδεκα πατριαρςα

9. και οι πατριαρςαι Ϲηλωσαντε τον ιωσηφ

απεδοντο ει αιγυπτον και ην ο ψεο µετ αυτου

10. και εξειλετο αυτον εκ πασων των ψλι-

χεων αυτου και εδωκεν αυτω ςαριν και σοφιαν

εναντιον ϕαραω ϐασιλεω αιγυπτου και κατε-

στησεν αυτον ηγουµενον επ αιγυπτον και ολον

τον οικον αυτου

11. ηλψεν δε λιµο εφ ολην την γην αιγυπτου

και ςανααν και ψλιχι µεγαλη και ους ευρισκον

ςορτασµατα οι πατερε ηµων

12. ακουσα δε ιακωβ οντα σιτα εν αιγυπτω

εξαπεστειλεν του πατερα ηµων πρωτον

13. και εν τω δευτερω ανεγνωρισψη ιωσηφ τοι

αδελφοι αυτου και ϕανερον εγενετο τω ϕαραω

το γενο του ιωσηφ

14. αποστειλα δε ιωσηφ µετεκαλεσατο τον πα-

τερα αυτου ιακωβ και πασαν την συγγενειαν

αυτου εν χυςαι εβδοµηκοντα πεντε

15. κατεβη δε ιακωβ ει αιγυπτον και ετελευ-

τησεν αυτο και οι πατερε ηµων

16. και µετετεψησαν ει συςεµ και ετεψησαν εν

τω µνηµατι ο ωνησατο αβρααµ τιµη αργυριου

παρα των υιων εµµορ του συςεµ

17. καψω δε ηγγιζεν ο ςρονο τη επαγγελια η

ωµοσεν ο ψεο τω αβρααµ ηυξησεν ο λαο και

επληψυνψη εν αιγυπτω

18. αςρι ου ανεστη ϐασιλευ ετερο ο ουκ ηδει

τον ιωσηφ

19. ουτο κατασοφισαµενο το γενο ηµων εκα-

κωσεν του πατερα ηµων του ποιειν εκψετα τα

ϐρεφη αυτων ει το µη Ϲωογονεισψαι

20. εν ω καιρω εγεννηψη µωση και ην αστειο

τω ψεω ο ανετραφη µηνα τρει εν τω οικω του

πατρο αυτου

21. εκτεψεντα δε αυτον ανειλετο αυτον η

ψυγατηρ ϕαραω και ανεψρεχατο αυτον εαυτη

ει υιον

22. και επαιδευψη µωση παση σοφια αιγυπ-

τιων ην δε δυνατο εν λογοι και εν εργοι

23. ω δε επληρουτο αυτω τεσσαρακονταετη

ςρονο ανεβη επι την καρδιαν αυτου επισκεχα-

σψαι του αδελφου αυτου του υιου ισραηλ

24. και ιδων τινα αδικουµενον ηµυνατο και

εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουµενω παταξα

τον αιγυπτιον

25. ενοµιζεν δε συνιεναι του αδελφου αυτου

οτι ο ψεο δια ςειρο αυτου διδωσιν αυτοι σωτη-

ϱιαν οι δε ου συνηκαν

26. τη τε επιουση ηµερα ωφψη αυτοι µαςο-

µενοι και συνηλασεν αυτου ει ειρηνην ειπων

ανδρε αδελφοι εστε υµει ινατι αδικειτε αλλη-

λου

27. ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον

ειπων τι σε κατεστησεν αρςοντα και δικαστην

εφ ηµα

28. µη ανελειν µε συ ψελει ον τροπον ανειλε

ςψε τον αιγυπτιον

29. εφυγεν δε µωση εν τω λογω τουτω και εγε-

νετο παροικο εν γη µαδιαµ ου εγεννησεν υιου

δυο

30. και πληρωψεντων ετων τεσσαρακοντα

ωφψη αυτω εν τη ερηµω του ορου σινα αγγελο

κυριου εν ϕλογι πυρο ϐατου

31. ο δε µωση ιδων εψαυµασεν το οραµα προ-

σερςοµενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο ϕωνη

κυριου προ αυτον

32. εγω ο ψεο των πατερων σου ο ψεο αβρααµ

και ο ψεο ισαακ και ο ψεο ιακωβ εντροµο δε

γενοµενο µωση ουκ ετολµα κατανοησαι

33. ειπεν δε αυτω ο κυριο λυσον το υποδηµα

των ποδων σου ο γαρ τοπο εν ω εστηκα γη αγια

εστιν
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34. ιδων ειδον την κακωσιν του λαου µου του

εν αιγυπτω και του στεναγµου αυτων ηκουσα

και κατεβην εξελεσψαι αυτου και νυν δευρο

αποστελω σε ει αιγυπτον

35. τουτον τον µωυσην ον ηρνησαντο ειποντε

τι σε κατεστησεν αρςοντα και δικαστην τουτον ο

ψεο αρςοντα και λυτρωτην απεστειλεν εν ςειρι

αγγελου του οφψεντο αυτω εν τη ϐατω

36. ουτο εξηγαγεν αυτου ποιησα τερατα και

σηµεια εν γη αιγυπτου και εν ερυψρα ψαλασση

και εν τη ερηµω ετη τεσσαρακοντα

37. ουτο εστιν ο µωυση ο ειπων τοι υιοι ισραηλ

προφητην υµιν αναστησει κυριο ο ψεο υµων εκ

των αδελφων υµων ω εµε αυτου ακουσεσψε

38. ουτο εστιν ο γενοµενο εν τη εκκλησια εν τη

ερηµω µετα του αγγελου του λαλουντο αυτω εν

τω ορει σινα και των πατερων ηµων ο εδεξατο

λογια Ϲωντα δουναι ηµιν

39. ω ουκ ηψελησαν υπηκοοι γενεσψαι οι πα-

τερε ηµων αλλ απωσαντο και εστραφησαν ται

καρδιαι αυτων ει αιγυπτον

40. ειποντε τω ααρων ποιησον ηµιν ψεου οι

προπορευσονται ηµων ο γαρ µωση ουτο ο εξη-

γαγεν ηµα εκ γη αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγο-

νεν αυτω

41. και εµοσςοποιησαν εν ται ηµεραι εκειναι

και ανηγαγον ψυσιαν τω ειδωλω και ευφρα-

ινοντο εν τοι εργοι των ςειρων αυτων

42. εστρεχεν δε ο ψεο και παρεδωκεν αυτου

λατρευειν τη στρατια του ουρανου καψω γε-

γραπται εν ϐιβλω των προφητων µη σφαγια και

ψυσια προσηνεγκατε µοι ετη τεσσαρακοντα εν

τη ερηµω οικο ισραηλ

43. και ανελαβετε την σκηνην του µολος και

το αστρον του ψεου υµων ϱεµφαν του τυπου ου

εποιησατε προσκυνειν αυτοι και µετοικιω υµα

επεκεινα ϐαβυλωνο

44. η σκηνη του µαρτυριου ην εν τοι πατρασιν

ηµων εν τη ερηµω καψω διεταξατο ο λαλων τω

µωση ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει

45. ην και εισηγαγον διαδεξαµενοι οι πατερε

ηµων µετα ιησου εν τη κατασςεσει των εψνων

ων εξωσεν ο ψεο απο προσωπου των πατερων

ηµων εω των ηµερων δαβιδ

46. ο ευρεν ςαριν ενωπιον του ψεου και ητη-

σατο ευρειν σκηνωµα τω ψεω ιακωβ

47. σολοµων δε ωκοδοµησεν αυτω οικον

48. αλλ ους ο υχιστο εν ςειροποιητοι ναοι κα-

τοικει καψω ο προφητη λεγει

49. ο ουρανο µοι ψρονο η δε γη υποποδιον

των ποδων µου ποιον οικον οικοδοµησετε µοι

λεγει κυριο η τι τοπο τη καταπαυσεω µου

50. ουςι η ςειρ µου εποιησεν ταυτα παντα

51. σκληροτραςηλοι και απεριτµητοι τη καρ-

δια και τοι ωσιν υµει αει τω πνευµατι τω αγιω

αντιπιπτετε ω οι πατερε υµων και υµει

52. τινα των προφητων ουκ εδιωξαν οι πατε-

ϱε υµων και απεκτειναν του προκαταγγειλαντα

περι τη ελευσεω του δικαιου ου νυν υµει προ-

δοται και ϕονει γεγενησψε

53. οιτινε ελαβετε τον νοµον ει διαταγα αγ-

γελων και ουκ εφυλαξατε

54. ακουοντε δε ταυτα διεπριοντο ται καρδιαι

αυτων και εβρυςον του οδοντα επ αυτον

55. υπαρςων δε πληρη πνευµατο αγιου ατενι-

σα ει τον ουρανον ειδεν δοξαν ψεου και ιησουν

εστωτα εκ δεξιων του ψεου

56. και ειπεν ιδου ψεωρω του ουρανου ανεωγ-

µενου και τον υιον του ανψρωπου εκ δεξιων

εστωτα του ψεου

57. κραξαντε δε ϕωνη µεγαλη συνεσςον τα

ωτα αυτων και ωρµησαν οµοψυµαδον επ αυτον

58. και εκβαλοντε εξω τη πολεω ελιψοβολο-

υν και οι µαρτυρε απεψεντο τα ιµατια αυτων

παρα του ποδα νεανιου καλουµενου σαυλου

59. και ελιψοβολουν τον στεφανον επικαλο-

υµενον και λεγοντα κυριε ιησου δεξαι το πνευ-

µα µου

60. ψει δε τα γονατα εκραξεν ϕωνη µεγαλη

κυριε µη στηση αυτοι την αµαρτιαν ταυτην και

τουτο ειπων εκοιµηψη

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-dz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 σαυλο δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυ-

του εγενετο δε εν εκεινη τη ηµερα διωγµο µεγα

επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυµοι παντε

τε διεσπαρησαν κατα τα ςωρα τη ιουδαια και

σαµαρεια πλην των αποστολων
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2. συνεκοµισαν δε τον στεφανον ανδρε ευλα-

ϐει και εποιησαντο κοπετον µεγαν επ αυτω

3. σαυλο δε ελυµαινετο την εκκλησιαν κατα

του οικου εισπορευοµενο συρων τε ανδρα και

γυναικα παρεδιδου ει ϕυλακην

4. οι µεν ουν διασπαρεντε διηλψον ευαγγελι-

Ϲοµενοι τον λογον

5. ϕιλιππο δε κατελψων ει πολιν τη σαµαρεια

εκηρυσσεν αυτοι τον ςριστον

6. προσειςον τε οι οςλοι τοι λεγοµενοι υπο του

ϕιλιππου οµοψυµαδον εν τω ακουειν αυτου και

ϐλεπειν τα σηµεια α εποιει

7. πολλων γαρ των εςοντων πνευµατα ακαψ-

αρτα ϐοωντα µεγαλη ϕωνη εξηρςετο πολλοι δε

παραλελυµενοι και ςωλοι εψεραπευψησαν

8. και εγενετο ςαρα µεγαλη εν τη πολει εκεινη

9. ανηρ δε τι ονοµατι σιµων προυπηρςεν εν τη

πολει µαγευων και εξιστων το εψνο τη σαµαρεια

λεγων ειναι τινα εαυτον µεγαν

10. ω προσειςον παντε απο µικρου εω µεγα-

λου λεγοντε ουτο εστιν η δυναµι του ψεου η

µεγαλη

11. προσειςον δε αυτω δια το ικανω ςρονω ται

µαγειαι εξεστακεναι αυτου

12. οτε δε επιστευσαν τω ϕιλιππω ευαγγελι-

Ϲοµενω τα περι τη ϐασιλεια του ψεου και του

ονοµατο του ιησου ςριστου εβαπτιζοντο ανδρε

τε και γυναικε

13. ο δε σιµων και αυτο επιστευσεν και ϐαπτι-

σψει ην προσκαρτερων τω ϕιλιππω ψεωρων τε

σηµεια και δυναµει µεγαλα γινοµενα εξιστατο

14. ακουσαντε δε οι εν ιεροσολυµοι αποστο-

λοι οτι δεδεκται η σαµαρεια τον λογον του ψεου

απεστειλαν προ αυτου τον πετρον και ιωαννην

15. οιτινε καταβαντε προσηυξαντο περι αυτων

οπω λαβωσιν πνευµα αγιον

16. ουπω γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκο

µονον δε ϐεβαπτισµενοι υπηρςον ει το ονοµα

του κυριου ιησου

17. τοτε επετιψουν τα ςειρα επ αυτου και

ελαµβανον πνευµα αγιον

18. ψεασαµενο δε ο σιµων οτι δια τη επιψεσεω

των ςειρων των αποστολων διδοται το πνευµα

το αγιον προσηνεγκεν αυτοι ςρηµατα

19. λεγων δοτε καµοι την εξουσιαν ταυτην ινα

ω αν επιψω τα ςειρα λαµβανη πνευµα αγιον

20. πετρο δε ειπεν προ αυτον το αργυριον σου

συν σοι ειη ει απωλειαν οτι την δωρεαν του

ψεου ενοµισα δια ςρηµατων κτασψαι

21. ουκ εστιν σοι µερι ουδε κληρο εν τω λογω

τουτω η γαρ καρδια σου ουκ εστιν ευψεια ενω-

πιον του ψεου

22. µετανοησον ουν απο τη κακια σου ταυτη

και δεηψητι του ψεου ει αρα αφεψησεται σοι η

επινοια τη καρδια σου

23. ει γαρ ςολην πικρια και συνδεσµον αδικια

ορω σε οντα

24. αποκριψει δε ο σιµων ειπεν δεηψητε υµει

υπερ εµου προ τον κυριον οπω µηδεν επελψη

επ εµε ων ειρηκατε

25. οι µεν ουν διαµαρτυραµενοι και λαλησαν-

τε τον λογον του κυριου υπεστρεχαν ει ιερο-

υσαληµ πολλα τε κωµα των σαµαρειτων ευηγ-

γελισαντο

26. αγγελο δε κυριου ελαλησεν προ ϕιλιπ-

πον λεγων αναστηψι και πορευου κατα µεσηµ-

ϐριαν επι την οδον την καταβαινουσαν απο ιε-

ϱουσαληµ ει γαζαν αυτη εστιν ερηµο

27. και αναστα επορευψη και ιδου ανηρ αιψ-

ιοχ ευνουςο δυναστη κανδακη τη ϐασιλισση

αιψιοπων ο ην επι παση τη γαζη αυτη ο ελη-

λυψει προσκυνησων ει ιερουσαληµ

28. ην τε υποστρεφων και καψηµενο επι του

αρµατο αυτου και ανεγινωσκεν τον προφητην

ησαιαν

29. ειπεν δε το πνευµα τω ϕιλιππω προσελψε

και κολληψητι τω αρµατι τουτω

30. προσδραµων δε ο ϕιλιππο ηκουσεν αυτου

αναγινωσκοντο τον προφητην ησαιαν και ειπεν

αρα γε γινωσκει α αναγινωσκει

31. ο δε ειπεν πω γαρ αν δυναιµην εαν µη τι

οδηγηση µε παρεκαλεσεν τε τον ϕιλιππον ανα-

ϐαντα καψισαι συν αυτω

32. η δε περιοςη τη γραφη ην ανεγινωσκεν ην

αυτη ω προβατον επι σφαγην ηςψη και ω αµνο

εναντιον του κειροντο αυτον αφωνο ουτω ουκ

ανοιγει το στοµα αυτου

33. εν τη ταπεινωσει αυτου η κρισι αυτου ηρψη

την δε γενεαν αυτου τι διηγησεται οτι αιρεται

απο τη γη η Ϲωη αυτου

34. αποκριψει δε ο ευνουςο τω ϕιλιππω ειπεν

δεοµαι σου περι τινο ο προφητη λεγει τουτο περι

εαυτου η περι ετερου τινο
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35. ανοιξα δε ο ϕιλιππο το στοµα αυτου και

αρξαµενο απο τη γραφη ταυτη ευηγγελισατο

αυτω τον ιησουν

36. ω δε επορευοντο κατα την οδον ηλψον

επι τι υδωρ και ϕησιν ο ευνουςο ιδου υδωρ τι

κωλυει µε ϐαπτισψηναι

37. ειπεν δε ο ϕιλιππο ει πιστευει εξ ολη τη

καρδια εξεστιν αποκριψει δε ειπεν πιστευω τον

υιον του ψεου ειναι τον ιησουν ςριστον

38. και εκελευσεν στηναι το αρµα και κατε-

ϐησαν αµφοτεροι ει το υδωρ ο τε ϕιλιππο και ο

ευνουςο και εβαπτισεν αυτον

39. οτε δε ανεβησαν εκ του υδατο πνευµα κυ-

ϱιου ηρπασεν τον ϕιλιππον και ουκ ειδεν αυτον

ουκετι ο ευνουςο επορευετο γαρ την οδον αυτου

ςαιρων

40. ϕιλιππο δε ευρεψη ει αζωτον και διερςο-

µενο ευηγγελιζετο τα πολει πασα εω του ελψειν

αυτον ει καισαρειαν

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-dz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 ο δε σαυλο ετι εµπνεων απειλη και ϕονου ει

του µαψητα του κυριου προσελψων τω αρςιερει

2. ητησατο παρ αυτου επιστολα ει δαµασκον

προ τα συναγωγα οπω εαν τινα ευρη τη οδου

οντα ανδρα τε και γυναικα δεδεµενου αγαγη ει

ιερουσαληµ

3. εν δε τω πορευεσψαι εγενετο αυτον εγγιζειν

τη δαµασκω και εξαιφνη περιηστραχεν αυτον

ϕω απο του ουρανου

4. και πεσων επι την γην ηκουσεν ϕωνην λε-

γουσαν αυτω σαουλ σαουλ τι µε διωκει

5. ειπεν δε τι ει κυριε ο δε κυριο ειπεν εγω ειµι

ιησου ον συ διωκει σκληρον σοι προ κεντρα

λακτιζειν

6. τρεµων τε και ψαµβων ειπεν κυριε τι µε

ψελει ποιησαι και ο κυριο προ αυτον αναστηψι

και εισελψε ει την πολιν και λαληψησεται σοι

τι σε δει ποιειν

7. οι δε ανδρε οι συνοδευοντε αυτω ειστηκε-

ισαν εννεοι ακουοντε µεν τη ϕωνη µηδενα δε

ψεωρουντε

8. ηγερψη δε ο σαυλο απο τη γη ανεωγµενων

δε των οφψαλµων αυτου ουδενα εβλεπεν ςε-

ιραγωγουντε δε αυτον εισηγαγον ει δαµασκον

9. και ην ηµερα τρει µη ϐλεπων και ουκ εφα-

γεν ουδε επιεν

10. ην δε τι µαψητη εν δαµασκω ονοµατι ανα-

νια και ειπεν προ αυτον ο κυριο εν οραµατι ανα-

νια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε

11. ο δε κυριο προ αυτον αναστα πορευψη-

τι επι την ϱυµην την καλουµενην ευψειαν και

Ϲητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοµατι ταρσεα

ιδου γαρ προσευςεται

12. και ειδεν εν οραµατι ανδρα ονοµατι ανα-

νιαν εισελψοντα και επιψεντα αυτω ςειρα οπω

αναβλεχη

13. απεκριψη δε ο ανανια κυριε ακηκοα απο

πολλων περι του ανδρο τουτου οσα κακα επο-

ιησεν τοι αγιοι σου εν ιερουσαληµ

14. και ωδε εςει εξουσιαν παρα των αρςιερεων

δησαι παντα του επικαλουµενου το ονοµα σου

15. ειπεν δε προ αυτον ο κυριο πορευου οτι

σκευο εκλογη µοι εστιν ουτο του ϐαστασαι το

ονοµα µου ενωπιον εψνων και ϐασιλεων υιων

τε ισραηλ

16. εγω γαρ υποδειξω αυτω οσα δει αυτον

υπερ του ονοµατο µου παψειν

17. απηλψεν δε ανανια και εισηλψεν ει την

οικιαν και επιψει επ αυτον τα ςειρα ειπεν σαουλ

αδελφε ο κυριο απεσταλκεν µε ιησου ο οφψει

σοι εν τη οδω η ηρςου οπω αναβλεχη και πλη-

σψη πνευµατο αγιου

18. και ευψεω απεπεσον απο των οφψαλµων

αυτου ωσει λεπιδε ανεβλεχεν τε παραςρηµα

και αναστα εβαπτισψη

19. και λαβων τροφην ενισςυσεν εγενετο δε

ο σαυλο µετα των εν δαµασκω µαψητων ηµερα

τινα

20. και ευψεω εν ται συναγωγαι εκηρυσσεν

τον ςριστον οτι ουτο εστιν ο υιο του ψεου

21. εξισταντο δε παντε οι ακουοντε και ελεγον

ους ουτο εστιν ο πορψησα εν ιερουσαληµ του

επικαλουµενου το ονοµα τουτο και ωδε ει τουτο

εληλυψει ινα δεδεµενου αυτου αγαγη επι του

αρςιερει

22. σαυλο δε µαλλον ενεδυναµουτο και συ-

νεςυνεν του ιουδαιου του κατοικουντα εν δαµα-

σκω συµβιβαζων οτι ουτο εστιν ο ςριστο
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23. ω δε επληρουντο ηµεραι ικαναι συνεβο-

υλευσαντο οι ιουδαιοι ανελειν αυτον

24. εγνωσψη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων

παρετηρουν τε τα πυλα ηµερα τε και νυκτο οπω

αυτον ανελωσιν

25. λαβοντε δε αυτον οι µαψηται νυκτο καψη-

καν δια του τειςου ςαλασαντε εν σπυριδι

26. παραγενοµενο δε ο σαυλο ει ιερουσαληµ

επειρατο κολλασψαι τοι µαψηται και παν-

τε εφοβουντο αυτον µη πιστευοντε οτι εστιν

µαψητη

27. ϐαρναβα δε επιλαβοµενο αυτον ηγαγεν

προ του αποστολου και διηγησατο αυτοι πω εν

τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω

και πω εν δαµασκω επαρρησιασατο εν τω ονο-

µατι του ιησου

28. και ην µετ αυτων εισπορευοµενο και εκπο-

ϱευοµενο εν ιερουσαληµ και παρρησιαζοµενο

εν τω ονοµατι του κυριου ιησου

29. ελαλει τε και συνεζητει προ του ελληνιστα

οι δε επεςειρουν αυτον ανελειν

30. επιγνοντε δε οι αδελφοι κατηγαγον αυτον

ει καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον ει ταρσον

31. αι µεν ουν εκκλησιαι καψ ολη τη ιουδα-

ια και γαλιλαια και σαµαρεια ειςον ειρηνην

οικοδοµουµεναι και πορευοµεναι τω ϕοβω του

κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευµατο

επληψυνοντο

32. εγενετο δε πετρον διερςοµενον δια παντων

κατελψειν και προ του αγιου του κατοικουντα

λυδδαν

33. ευρεν δε εκει ανψρωπον τινα αινεαν ονο-

µατι εξ ετων οκτω κατακειµενον επι κραββατω

ο ην παραλελυµενο

34. και ειπεν αυτω ο πετρο αινεα ιαται σε ιη-

σου ο ςριστο αναστηψι και στρωσον σεαυτω και

ευψεω ανεστη

35. και ειδον αυτον παντε οι κατοικουντε λυδ-

δαν και τον σαρωναν οιτινε επεστρεχαν επι τον

κυριον

36. εν ιοππη δε τι ην µαψητρια ονοµατι τα-

ϐιψα η διερµηνευοµενη λεγεται δορκα αυτη

ην πληρη αγαψων εργων και ελεηµοσυνων ων

εποιει

37. εγενετο δε εν ται ηµεραι εκειναι ασψενη-

σασαν αυτην αποψανειν λουσαντε δε αυτην

εψηκαν εν υπερωω

38. εγγυ δε ουση λυδδη τη ιοππη οι µαψηται

ακουσαντε οτι πετρο εστιν εν αυτη απεστειλαν

δυο ανδρα προ αυτον παρακαλουντε µη οκνη-

σαι διελψειν εω αυτων

39. αναστα δε πετρο συνηλψεν αυτοι ον πα-

ϱαγενοµενον ανηγαγον ει το υπερωον και πα-

ϱεστησαν αυτω πασαι αι ςηραι κλαιουσαι και

επιδεικνυµεναι ςιτωνα και ιµατια οσα εποιει µετ

αυτων ουσα η δορκα

40. εκβαλων δε εξω παντα ο πετρο ψει τα γο-

νατα προσηυξατο και επιστρεχα προ το σωµα

ειπεν ταβιψα αναστηψι η δε ηνοιξεν του οφψ-

αλµου αυτη και ιδουσα τον πετρον ανεκαψισεν

41. δου δε αυτη ςειρα ανεστησεν αυτην ϕωνη-

σα δε του αγιου και τα ςηρα παρεστησεν αυτην

Ϲωσαν

42. γνωστον δε εγενετο καψ ολη τη ιοππη και

πολλοι επιστευσαν επι τον κυριον

43. εγενετο δε ηµερα ικανα µειναι αυτον εν

ιοππη παρα τινι σιµωνι ϐυρσει

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-dz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 ανηρ δε τι ην εν καισαρεια ονοµατι

κορνηλιο εκατονταρςη εκ σπειρη τη καλουµενη

ιταλικη

2. ευσεβη και ϕοβουµενο τον ψεον συν παντι

τω οικω αυτου ποιων τε ελεηµοσυνα πολλα τω

λαω και δεοµενο του ψεου διαπαντο

3. ειδεν εν οραµατι ϕανερω ωσει ωραν εννα-

την τη ηµερα αγγελον του ψεου εισελψοντα προ

αυτον και ειποντα αυτω κορνηλιε

4. ο δε ατενισα αυτω και εµφοβο γενοµενο

ειπεν τι εστιν κυριε ειπεν δε αυτω αι προσευ-

ςαι σου και αι ελεηµοσυναι σου ανεβησαν ει

µνηµοσυνον ενωπιον του ψεου

5. και νυν πεµχον ει ιοππην ανδρα και µετα-

πεµχαι σιµωνα ο επικαλειται πετρο

6. ουτο ξενιζεται παρα τινι σιµωνι ϐυρσει ω

εστιν οικια παρα ψαλασσαν ουτο λαλησει σοι

τι σε δει ποιειν

7. ω δε απηλψεν ο αγγελο ο λαλων τω κορνη-

λιω ϕωνησα δυο των οικετων αυτου και στρα-

τιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω
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8. και εξηγησαµενο αυτοι απαντα απεστειλεν

αυτου ει την ιοππην

9. τη δε επαυριον οδοιπορουντων εκεινων και

τη πολει εγγιζοντων ανεβη πετρο επι το δωµα

προσευξασψαι περι ωραν εκτην

10. εγενετο δε προσπεινο και ηψελεν γευσα-

σψαι παρασκευαζοντων δε εκεινων επεπεσεν

επ αυτον εκστασι

11. και ψεωρει τον ουρανον ανεωγµενον και

καταβαινον επ αυτον σκευο τι ω οψονην µε-

γαλην τεσσαρσιν αρςαι δεδεµενον και καψιε-

µενον επι τη γη

12. εν ω υπηρςεν παντα τα τετραποδα τη γη

και τα ψηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του

ουρανου

13. και εγενετο ϕωνη προ αυτον αναστα πετρε

ψυσον και ϕαγε

14. ο δε πετρο ειπεν µηδαµω κυριε οτι ουδε-

ποτε εφαγον παν κοινον η ακαψαρτον

15. και ϕωνη παλιν εκ δευτερου προ αυτον α

ο ψεο εκαψαρισεν συ µη κοινου

16. τουτο δε εγενετο επι τρι και παλιν ανελη-

ϕψη το σκευο ει τον ουρανον

17. ω δε εν εαυτω διηπορει ο πετρο τι αν ειη το

οραµα ο ειδεν και ιδου οι ανδρε οι απεσταλµε-

νοι απο του κορνηλιου διερωτησαντε την οικιαν

σιµωνο επεστησαν επι τον πυλωνα

18. και ϕωνησαντε επυνψανοντο ει σιµων ο

επικαλουµενο πετρο ενψαδε ξενιζεται

19. του δε πετρου ενψυµουµενου περι του

οραµατο ειπεν αυτω το πνευµα ιδου ανδρε τρει

Ϲητουσιν σε

20. αλλα αναστα καταβηψι και πορευου συν

αυτοι µηδεν διακρινοµενο διοτι εγω απεσταλκα

αυτου

21. καταβα δε πετρο προ του ανδρα του απε-

σταλµενου απο του κορνηλιου προ αυτον ειπεν

ιδου εγω ειµι ον Ϲητειτε τι η αιτια δι ην παρεστε

22. οι δε ειπον κορνηλιο εκατονταρςη ανηρ

δικαιο και ϕοβουµενο τον ψεον µαρτυρουµενο

τε υπο ολου του εψνου των ιουδαιων εςρηµα-

τισψη υπο αγγελου αγιου µεταπεµχασψαι σε ει

τον οικον αυτου και ακουσαι ϱηµατα παρα σου

23. εισκαλεσαµενο ουν αυτου εξενισεν τη δε

επαυριον ο πετρο εξηλψεν συν αυτοι και τινε

των αδελφων των απο τη ιοππη συνηλψον αυτω

24. και τη επαυριον εισηλψον ει την καισαρε-

ιαν ο δε κορνηλιο ην προσδοκων αυτου συγκα-

λεσαµενο του συγγενει αυτου και του αναγκα-

ιου ϕιλου

25. ω δε εγενετο εισελψειν τον πετρον συναν-

τησα αυτω ο κορνηλιο πεσων επι του ποδα προ-

σεκυνησεν

26. ο δε πετρο αυτον ηγειρεν λεγων αναστηψι

καγω αυτο ανψρωπο ειµι

27. και συνοµιλων αυτω εισηλψεν και ευρι-

σκει συνεληλυψοτα πολλου

28. εφη τε προ αυτου υµει επιστασψε ω αψ-

εµιτον εστιν ανδρι ιουδαιω κολλασψαι η προ-

σερςεσψαι αλλοφυλω και εµοι ο ψεο εδειξεν

µηδενα κοινον η ακαψαρτον λεγειν ανψρωπον

29. διο και αναντιρρητω ηλψον µεταπεµφψει

πυνψανοµαι ουν τινι λογω µετεπεµχασψε µε

30. και ο κορνηλιο εφη απο τεταρτη ηµερα

µεςρι ταυτη τη ωρα ηµην νηστευων και την εν-

νατην ωραν προσευςοµενο εν τω οικω µου και

ιδου ανηρ εστη ενωπιον µου εν εσψητι λαµπρα

31. και ϕησιν κορνηλιε εισηκουσψη σου η

προσευςη και αι ελεηµοσυναι σου εµνησψησαν

ενωπιον του ψεου

32. πεµχον ουν ει ιοππην και µετακαλεσαι

σιµωνα ο επικαλειται πετρο ουτο ξενιζεται εν

οικια σιµωνο ϐυρσεω παρα ψαλασσαν ο παρα-

γενοµενο λαλησει σοι

33. εξαυτη ουν επεµχα προ σε συ τε καλω επο-

ιησα παραγενοµενο νυν ουν παντε ηµει ενωπιον

του ψεου παρεσµεν ακουσαι παντα τα προστε-

ταγµενα σοι υπο του ψεου

34. ανοιξα δε πετρο το στοµα ειπεν επ αλ-

ηψεια καταλαµβανοµαι οτι ουκ εστιν προσω-

ποληπτη ο ψεο

35. αλλ εν παντι εψνει ο ϕοβουµενο αυτον

και εργαζοµενο δικαιοσυνην δεκτο αυτω εστιν

36. τον λογον ον απεστειλεν τοι υιοι ισραηλ

ευαγγελιζοµενο ειρηνην δια ιησου ςριστου ουτο

εστιν παντων κυριο

37. υµει οιδατε το γενοµενον ϱηµα καψ ολη

τη ιουδαια αρξαµενον απο τη γαλιλαια µετα το

ϐαπτισµα ο εκηρυξεν ιωαννη

38. ιησουν τον απο ναζαρετ ω εςρισεν αυτον ο

ψεο πνευµατι αγιω και δυναµει ο διηλψεν ευερ-

γετων και ιωµενο παντα του καταδυναστευοµε-

νου υπο του διαβολου οτι ο ψεο ην µετ αυτου
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39. και ηµει εσµεν µαρτυρε παντων ων επο-

ιησεν εν τε τη ςωρα των ιουδαιων και εν ιερο-

υσαληµ ον ανειλον κρεµασαντε επι ξυλου

40. τουτον ο ψεο ηγειρεν τη τριτη ηµερα και

εδωκεν αυτον εµφανη γενεσψαι

41. ου παντι τω λαω αλλα µαρτυσιν τοι προ-

κεςειροτονηµενοι υπο του ψεου ηµιν οιτινε συ-

νεφαγοµεν και συνεπιοµεν αυτω µετα το ανα-

στηναι αυτον εκ νεκρων

42. και παρηγγειλεν ηµιν κηρυξαι τω λαω και

διαµαρτυρασψαι οτι αυτο εστιν ο ωρισµενο υπο

του ψεου κριτη Ϲωντων και νεκρων

43. τουτω παντε οι προφηται µαρτυρουσιν

αφεσιν αµαρτιων λαβειν δια του ονοµατο αυτου

παντα τον πιστευοντα ει αυτον

44. ετι λαλουντο του πετρου τα ϱηµατα ταυ-

τα επεπεσεν το πνευµα το αγιον επι παντα του

ακουοντα τον λογον

45. και εξεστησαν οι εκ περιτοµη πιστοι οσοι

συνηλψον τω πετρω οτι και επι τα εψνη η δωρεα

του αγιου πνευµατο εκκεςυται

46. ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαι

και µεγαλυνοντων τον ψεον τοτε απεκριψη ο

πετρο

47. µητι το υδωρ κωλυσαι δυναται τι του µη

ϐαπτισψηναι τουτου οιτινε το πνευµα το αγιον

ελαβον καψω και ηµει

48. προσεταξεν τε αυτου ϐαπτισψηναι εν τω

ονοµατι του κυριου τοτε ηρωτησαν αυτον επιµε-

ιναι ηµερα τινα

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-dz11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 ηκουσαν δε οι αποστολοι και οι αδελ-

ϕοι οι οντε κατα την ιουδαιαν οτι και τα εψνη

εδεξαντο τον λογον του ψεου

2. και οτε ανεβη πετρο ει ιεροσολυµα διεκρι-

νοντο προ αυτον οι εκ περιτοµη

3. λεγοντε οτι προ ανδρα ακροβυστιαν εςοντα

εισηλψε και συνεφαγε αυτοι

4. αρξαµενο δε ο πετρο εξετιψετο αυτοι καψ-

εξη λεγων

5. εγω ηµην εν πολει ιοππη προσευςοµενο και

ειδον εν εκστασει οραµα καταβαινον σκευο τι ω

οψονην µεγαλην τεσσαρσιν αρςαι καψιεµενην

εκ του ουρανου και ηλψεν αςρι εµου

6. ει ην ατενισα κατενοουν και ειδον τα τετρα-

ποδα τη γη και τα ψηρια και τα ερπετα και τα

πετεινα του ουρανου

7. ηκουσα δε ϕωνη λεγουση µοι αναστα πετρε

ψυσον και ϕαγε

8. ειπον δε µηδαµω κυριε οτι παν κοινον η

ακαψαρτον ουδεποτε εισηλψεν ει το στοµα µου

9. απεκριψη δε µοι ϕωνη εκ δευτερου εκ του

ουρανου α ο ψεο εκαψαρισεν συ µη κοινου

10. τουτο δε εγενετο επι τρι και παλιν ανεσπα-

σψη απαντα ει τον ουρανον

11. και ιδου εξαυτη τρει ανδρε επεστησαν επι

την οικιαν εν η ηµην απεσταλµενοι απο καισα-

ϱεια προ µε

12. ειπεν δε µοι το πνευµα συνελψειν αυτοι

µηδεν διακρινοµενον ηλψον δε συν εµοι και οι

εξ αδελφοι ουτοι και εισηλψοµεν ει τον οικον

του ανδρο

13. απηγγειλεν τε ηµιν πω ειδεν τον αγγελον

εν τω οικω αυτου σταψεντα και ειποντα αυτω

αποστειλον ει ιοππην ανδρα και µεταπεµχαι

σιµωνα τον επικαλουµενον πετρον

14. ο λαλησει ϱηµατα προ σε εν οι σωψηση

συ και πα ο οικο σου

15. εν δε τω αρξασψαι µε λαλειν επεπεσεν το

πνευµα το αγιον επ αυτου ωσπερ και εφ ηµα εν

αρςη

16. εµνησψην δε του ϱηµατο κυριου ω ελεγεν

ιωαννη µεν εβαπτισεν υδατι υµει δε ϐαπτισψη-

σεσψε εν πνευµατι αγιω

17. ει ουν την ισην δωρεαν εδωκεν αυτοι ο

ψεο ω και ηµιν πιστευσασιν επι τον κυριον ιη-

σουν ςριστον εγω δε τι ηµην δυνατο κωλυσαι

τον ψεον

18. ακουσαντε δε ταυτα ησυςασαν και εδοξα-

Ϲον τον ψεον λεγοντε αραγε και τοι εψνεσιν ο

ψεο την µετανοιαν εδωκεν ει Ϲωην

19. οι µεν ουν διασπαρεντε απο τη ψλιχεω

τη γενοµενη επι στεφανω διηλψον εω ϕοινικη

και κυπρου και αντιοςεια µηδενι λαλουντε τον

λογον ει µη µονον ιουδαιοι

20. ησαν δε τινε εξ αυτων ανδρε κυπριοι και

κυρηναιοι οιτινε εισελψοντε ει αντιοςειαν ελα-

λουν προ του ελληνιστα ευαγγελιζοµενοι τον

κυριον ιησουν
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21. και ην ςειρ κυριου µετ αυτων πολυ τε

αριψµο πιστευσα επεστρεχεν επι τον κυριον

22. ηκουσψη δε ο λογο ει τα ωτα τη εκκλησια

τη εν ιεροσολυµοι περι αυτων και εξαπεστειλαν

ϐαρναβαν διελψειν εω αντιοςεια

23. ο παραγενοµενο και ιδων την ςαριν του

ψεου εςαρη και παρεκαλει παντα τη προψεσει

τη καρδια προσµενειν τω κυριω

24. οτι ην ανηρ αγαψο και πληρη πνευµατο

αγιου και πιστεω και προσετεψη οςλο ικανο τω

κυριω

25. εξηλψεν δε ει ταρσον ο ϐαρναβα αναζη-

τησαι σαυλον

26. και ευρων αυτον ηγαγεν αυτον ει αντιοςε-

ιαν εγενετο δε αυτου ενιαυτον ολον συναςψη-

ναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οςλον ικανον

ςρηµατισαι τε πρωτον εν αντιοςεια του µαψητα

ςριστιανου

27. εν ταυται δε ται ηµεραι κατηλψον απο ιε-

ϱοσολυµων προφηται ει αντιοςειαν

28. αναστα δε ει εξ αυτων ονοµατι αγαβο εση-

µανεν δια του πνευµατο λιµον µεγαν µελλειν

εσεσψαι εφ ολην την οικουµενην οστι και εγε-

νετο επι κλαυδιου καισαρο

29. των δε µαψητων καψω ηυπορειτο τι ωρι-

σαν εκαστο αυτων ει διακονιαν πεµχαι τοι κα-

τοικουσιν εν τη ιουδαια αδελφοι

30. ο και εποιησαν αποστειλαντε προ του

πρεσβυτερου δια ςειρο ϐαρναβα και σαυλου

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-dz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν

ηρωδη ο ϐασιλευ τα ςειρα κακωσαι τινα των

απο τη εκκλησια

2. ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου

µαςαιρα

3. και ιδων οτι αρεστον εστιν τοι ιουδαιοι προ-

σεψετο συλλαβειν και πετρον ησαν δε ηµεραι

των αζυµων

4. ον και πιασα εψετο ει ϕυλακην παραδου

τεσσαρσιν τετραδιοι στρατιωτων ϕυλασσειν αυ-

τον ϐουλοµενο µετα το πασςα αναγαγειν αυτον

τω λαω

5. ο µεν ουν πετρο ετηρειτο εν τη ϕυλακη προ-

σευςη δε ην εκτενη γινοµενη υπο τη εκκλησια

προ τον ψεον υπερ αυτου

6. οτε δε εµελλεν αυτον προαγειν ο ηρωδη τη

νυκτι εκεινη ην ο πετρο κοιµωµενο µεταξυ δυο

στρατιωτων δεδεµενο αλυσεσιν δυσιν ϕυλακε

τε προ τη ψυρα ετηρουν την ϕυλακην

7. και ιδου αγγελο κυριου επεστη και ϕω ελα-

µχεν εν τω οικηµατι παταξα δε την πλευραν του

πετρου ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταςει

και εξεπεσον αυτου αι αλυσει εκ των ςειρων

8. ειπεν τε ο αγγελο προ αυτον περιζωσαι και

υποδησαι τα σανδαλια σου εποιησεν δε ουτω

και λεγει αυτω περιβαλου το ιµατιον σου και

ακολουψει µοι

9. και εξελψων ηκολουψει αυτω και ουκ ηδει

οτι αληψε εστιν το γινοµενον δια του αγγελου

εδοκει δε οραµα ϐλεπειν

10. διελψοντε δε πρωτην ϕυλακην και δευ-

τεραν ηλψον επι την πυλην την σιδηραν την

ϕερουσαν ει την πολιν ητι αυτοµατη ηνοιςψη

αυτοι και εξελψοντε προηλψον ϱυµην µιαν και

ευψεω απεστη ο αγγελο απ αυτου

11. και ο πετρο γενοµενο εν εαυτω ειπεν νυν

οιδα αληψω οτι εξαπεστειλεν κυριο τον αγγε-

λον αυτου και εξειλετο µε εκ ςειρο ηρωδου και

παση τη προσδοκια του λαου των ιουδαιων

12. συνιδων τε ηλψεν επι την οικιαν µαρια τη

µητρο ιωαννου του επικαλουµενου µαρκου ου

ησαν ικανοι συνηψροισµενοι και προσευςοµε-

νοι

13. κρουσαντο δε του πετρου την ψυραν του

πυλωνο προσηλψεν παιδισκη υπακουσαι ονο-

µατι ϱοδη

14. και επιγνουσα την ϕωνην του πετρου απο

τη ςαρα ουκ ηνοιξεν τον πυλωνα εισδραµο-

υσα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του

πυλωνο

15. οι δε προ αυτην ειπον µαινη η δε διισςυ-

ϱιζετο ουτω εςειν οι δ ελεγον ο αγγελο αυτου

εστιν

16. ο δε πετρο επεµενεν κρουων ανοιξαντε δε

ειδον αυτον και εξεστησαν

17. κατασεισα δε αυτοι τη ςειρι σιγαν διηγη-

σατο αυτοι πω ο κυριο αυτον εξηγαγεν εκ τη

ϕυλακη ειπεν δε απαγγειλατε ιακωβω και τοι
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αδελφοι ταυτα και εξελψων επορευψη ει ετε-

ϱον τοπον

18. γενοµενη δε ηµερα ην ταραςο ουκ ολιγο

εν τοι στρατιωται τι αρα ο πετρο εγενετο

19. ηρωδη δε επιζητησα αυτον και µη ευρων

ανακρινα του ϕυλακα εκελευσεν απαςψηναι

και κατελψων απο τη ιουδαια ει την καισαρειαν

διετριβεν

20. ην δε ο ηρωδη ψυµοµαςων τυριοι και σι-

δωνιοι οµοψυµαδον δε παρησαν προ αυτον και

πεισαντε ϐλαστον τον επι του κοιτωνο του ϐα-

σιλεω ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσψαι αυτων

την ςωραν απο τη ϐασιλικη

21. τακτη δε ηµερα ο ηρωδη ενδυσαµενο

εσψητα ϐασιλικην και καψισα επι του ϐηµατο

εδηµηγορει προ αυτου

22. ο δε δηµο επεφωνει ψεου ϕωνη και ουκ

ανψρωπου

23. παραςρηµα δε επαταξεν αυτον αγγελο κυ-

ϱιου ανψ ων ουκ εδωκεν την δοξαν τω ψεω και

γενοµενο σκωληκοβρωτο εξεχυξεν

24. ο δε λογο του ψεου ηυξανεν και επληψ-

υνετο

25. ϐαρναβα δε και σαυλο υπεστρεχαν εξ ιε-

ϱουσαληµ πληρωσαντε την διακονιαν συµπα-

ϱαλαβοντε και ιωαννην τον επικληψεντα µαρ-

κον

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-dz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 ησαν δε τινε εν αντιοςεια κατα την ουσαν

εκκλησιαν προφηται και διδασκαλοι ο τε ϐαρ-

ναβα και συµεων ο καλουµενο νιγερ και λουκιο

ο κυρηναιο µαναην τε ηρωδου του τετραρςου

συντροφο και σαυλο

2. λειτουργουντων δε αυτων τω κυριω και

νηστευοντων ειπεν το πνευµα το αγιον αφορι-

σατε δη µοι τον τε ϐαρναβαν και τον σαυλον ει

το εργον ο προσκεκληµαι αυτου

3. τοτε νηστευσαντε και προσευξαµενοι και

επιψεντε τα ςειρα αυτοι απελυσαν

4. ουτοι µεν ουν εκπεµφψεντε υπο του πνευ-

µατο του αγιου κατηλψον ει την σελευκειαν

εκειψεν τε απεπλευσαν ει την κυπρον

5. και γενοµενοι εν σαλαµινι κατηγγελλον τον

λογον του ψεου εν ται συναγωγαι των ιουδαιων

ειςον δε και ιωαννην υπηρετην

6. διελψοντε δε την νησον αςρι παφου ευρον

τινα µαγον χευδοπροφητην ιουδαιον ω ονοµα

ϐαριησου

7. ο ην συν τω ανψυπατω σεργιω παυλω αν-

δρι συνετω ουτο προσκαλεσαµενο ϐαρναβαν

και σαυλον επεζητησεν ακουσαι τον λογον του

ψεου

8. ανψιστατο δε αυτοι ελυµα ο µαγο ουτω γαρ

µεψερµηνευεται το ονοµα αυτου Ϲητων διαστρε-

χαι τον ανψυπατον απο τη πιστεω

9. σαυλο δε ο και παυλο πλησψει πνευµατο

αγιου και ατενισα ει αυτον

10. ειπεν ω πληρη παντο δολου και παση ϱα-

διουργια υιε διαβολου εςψρε παση δικαιοσυνη

ου παυση διαστρεφων τα οδου κυριου τα ευψεια

11. και νυν ιδου ςειρ του κυριου επι σε και εση

τυφλο µη ϐλεπων τον ηλιον αςρι καιρου παρα-

ςρηµα δε επεπεσεν επ αυτον αςλυ και σκοτο

και περιαγων εζητει ςειραγωγου

12. τοτε ιδων ο ανψυπατο το γεγονο επιστευ-

σεν εκπλησσοµενο επι τη διδαςη του κυριου

13. αναςψεντε δε απο τη παφου οι περι τον

παυλον ηλψον ει περγην τη παµφυλια ιωαννη

δε αποςωρησα απ αυτων υπεστρεχεν ει ιεροσο-

λυµα

14. αυτοι δε διελψοντε απο τη περγη παρεγε-

νοντο ει αντιοςειαν τη πισιδια και εισελψοντε ει

την συναγωγην τη ηµερα των σαββατων εκαψ-

ισαν

15. µετα δε την αναγνωσιν του νοµου και των

προφητων απεστειλαν οι αρςισυναγωγοι προ

αυτου λεγοντε ανδρε αδελφοι ει εστιν λογο εν

υµιν παρακλησεω προ τον λαον λεγετε

16. αναστα δε παυλο και κατασεισα τη ςειρι

ειπεν ανδρε ισραηλιται και οι ϕοβουµενοι τον

ψεον ακουσατε

17. ο ψεο του λαου τουτου ισραηλ εξελεξα-

το του πατερα ηµων και τον λαον υχωσεν εν

τη παροικια εν γη αιγυπτω και µετα ϐραςιονο

υχηλου εξηγαγεν αυτου εξ αυτη

18. και ω τεσσαρακονταετη ςρονον ετροπο-

ϕορησεν αυτου εν τη ερηµω
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19. και καψελων εψνη επτα εν γη ςανααν

κατεκληροδοτησεν αυτοι την γην αυτων

20. και µετα ταυτα ω ετεσιν τετρακοσιοι και

πεντηκοντα εδωκεν κριτα εω σαµουηλ του προ-

ϕητου

21. κακειψεν ητησαντο ϐασιλεα και εδωκεν

αυτοι ο ψεο τον σαουλ υιον κι ανδρα εκ ϕυλη

ϐενιαµιν ετη τεσσαρακοντα

22. και µεταστησα αυτον ηγειρεν αυτοι τον δα-

ϐιδ ει ϐασιλεα ω και ειπεν µαρτυρησα ευρον

δαβιδ τον του ιεσσαι ανδρα κατα την καρδιαν

µου ο ποιησει παντα τα ψεληµατα µου

23. τουτου ο ψεο απο του σπερµατο κατ επαγ-

γελιαν ηγειρεν τω ισραηλ σωτηρα ιησουν

24. προκηρυξαντο ιωαννου προ προσωπου τη

εισοδου αυτου ϐαπτισµα µετανοια παντι τω λαω

ισραηλ

25. ω δε επληρου ο ιωαννη τον δροµον ελεγεν

τινα µε υπονοειτε ειναι ουκ ειµι εγω αλλ ιδου

ερςεται µετ εµε ου ουκ ειµι αξιο το υποδηµα των

ποδων λυσαι

26. ανδρε αδελφοι υιοι γενου αβρααµ και οι

εν υµιν ϕοβουµενοι τον ψεον υµιν ο λογο τη

σωτηρια ταυτη απεσταλη

27. οι γαρ κατοικουντε εν ιερουσαληµ και οι

αρςοντε αυτων τουτον αγνοησαντε και τα ϕωνα

των προφητων τα κατα παν σαββατον αναγινω-

σκοµενα κριναντε επληρωσαν

28. και µηδεµιαν αιτιαν ψανατου ευροντε ητη-

σαντο πιλατον αναιρεψηναι αυτον

29. ω δε ετελεσαν απαντα τα περι αυτου γε-

γραµµενα καψελοντε απο του ξυλου εψηκαν ει

µνηµειον

30. ο δε ψεο ηγειρεν αυτον εκ νεκρων

31. ο ωφψη επι ηµερα πλειου τοι συναναβα-

σιν αυτω απο τη γαλιλαια ει ιερουσαληµ οιτινε

εισιν µαρτυρε αυτου προ τον λαον

32. και ηµει υµα ευαγγελιζοµεψα την προ του

πατερα επαγγελιαν γενοµενην οτι ταυτην ο ψεο

εκπεπληρωκεν τοι τεκνοι αυτων ηµιν αναστησα

ιησουν

33. ω και εν τω χαλµω τω δευτερω γεγραπται

υιο µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε

34. οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων µηκε-

τι µελλοντα υποστρεφειν ει διαφψοραν ουτω

ειρηκεν οτι δωσω υµιν τα οσια δαβιδ τα πιστα

35. διο και εν ετερω λεγει ου δωσει τον οσιον

σου ιδειν διαφψοραν

36. δαβιδ µεν γαρ ιδια γενεα υπηρετησα τη

του ψεου ϐουλη εκοιµηψη και προσετεψη προ

του πατερα αυτου και ειδεν διαφψοραν

37. ον δε ο ψεο ηγειρεν ουκ ειδεν διαφψοραν

38. γνωστον ουν εστω υµιν ανδρε αδελφοι οτι

δια τουτου υµιν αφεσι αµαρτιων καταγγελλεται

39. και απο παντων ων ουκ ηδυνηψητε εν τω

νοµω µωσεω δικαιωψηναι εν τουτω πα ο πι-

στευων δικαιουται

40. ϐλεπετε ουν µη επελψη εφ υµα το ειρηµε-

νον εν τοι προφηται

41. ιδετε οι καταφρονηται και ψαυµασατε και

αφανισψητε οτι εργον εγω εργαζοµαι εν ται ηµε-

ϱαι υµων εργον ω ου µη πιστευσητε εαν τι εκ-

διηγηται υµιν

42. εξιοντων δε εκ τη συναγωγη των ιουδα-

ιων παρεκαλουν τα εψνη ει το µεταξυ σαββατον

λαληψηναι αυτοι τα ϱηµατα ταυτα

43. λυψειση δε τη συναγωγη ηκολουψησαν

πολλοι των ιουδαιων και των σεβοµενων προ-

σηλυτων τω παυλω και τω ϐαρναβα οιτινε προ-

σλαλουντε αυτοι επειψον αυτου επιµενειν τη

ςαριτι του ψεου

44. τω δε ερςοµενω σαββατω σςεδον πασα η

πολι συνηςψη ακουσαι τον λογον του ψεου

45. ιδοντε δε οι ιουδαιοι του οςλου επλησψη-

σαν Ϲηλου και αντελεγον τοι υπο του παυλου

λεγοµενοι αντιλεγοντε και ϐλασφηµουντε

46. παρρησιασαµενοι δε ο παυλο και ο ϐαρ-

ναβα ειπον υµιν ην αναγκαιον πρωτον λαλ-

ηψηναι τον λογον του ψεου επειδη δε απωψ-

εισψε αυτον και ουκ αξιου κρινετε εαυτου τη

αιωνιου Ϲωη ιδου στρεφοµεψα ει τα εψνη

47. ουτω γαρ εντεταλται ηµιν ο κυριο τεψεικα

σε ει ϕω εψνων του ειναι σε ει σωτηριαν εω

εσςατου τη γη

48. ακουοντα δε τα εψνη εςαιρον και εδοξα-

Ϲον τον λογον του κυριου και επιστευσαν οσοι

ησαν τεταγµενοι ει Ϲωην αιωνιον

49. διεφερετο δε ο λογο του κυριου δι ολη τη

ςωρα

50. οι δε ιουδαιοι παρωτρυναν τα σεβοµενα

γυναικα και τα ευσςηµονα και του πρωτου τη

πολεω και επηγειραν διωγµον επι τον παυλον
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και τον ϐαρναβαν και εξεβαλον αυτου απο των

οριων αυτων

51. οι δε εκτιναξαµενοι τον κονιορτον των

ποδων αυτων επ αυτου ηλψον ει ικονιον

52. οι δε µαψηται επληρουντο ςαρα και πνευ-

µατο αγιου

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-dz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 εγενετο δε εν ικονιω κατα το αυτο εισε-

λψειν αυτου ει την συναγωγην των ιουδαιων

και λαλησαι ουτω ωστε πιστευσαι ιουδαιων τε

και ελληνων πολυ πληψο

2. οι δε απειψουντε ιουδαιοι επηγειραν και

εκακωσαν τα χυςα των εψνων κατα των αδελ-

ϕων

3. ικανον µεν ουν ςρονον διετριχαν παρρησια-

Ϲοµενοι επι τω κυριω τω µαρτυρουντι τω λογω

τη ςαριτο αυτου και διδοντι σηµεια και τερατα

γινεσψαι δια των ςειρων αυτων

4. εσςισψη δε το πληψο τη πολεω και οι µεν

ησαν συν τοι ιουδαιοι οι δε συν τοι αποστολοι

5. ω δε εγενετο ορµη των εψνων τε και ιουδα-

ιων συν τοι αρςουσιν αυτων υβρισαι και λιψ-

οβολησαι αυτου

6. συνιδοντε κατεφυγον ει τα πολει τη λυκα-

ονια λυστραν και δερβην και την περιςωρον

7. κακει ησαν ευαγγελιζοµενοι

8. και τι ανηρ εν λυστροι αδυνατο τοι ποσιν

εκαψητο ςωλο εκ κοιλια µητρο αυτου υπαρςων

ο ουδεποτε περιπεπατηκει

9. ουτο ηκουεν του παυλου λαλουντο ο ατενι-

σα αυτω και ιδων οτι πιστιν εςει του σωψηναι

10. ειπεν µεγαλη τη ϕωνη αναστηψι επι του

ποδα σου ορψο και ηλλετο και περιεπατει

11. οι δε οςλοι ιδοντε ο εποιησεν ο παυλο

επηραν την ϕωνην αυτων λυκαονιστι λεγοντε

οι ψεοι οµοιωψεντε ανψρωποι κατεβησαν προ

ηµα

12. εκαλουν τε τον µεν ϐαρναβαν δια τον δε

παυλον ερµην επειδη αυτο ην ο ηγουµενο του

λογου

13. ο δε ιερευ του διο του οντο προ τη πολεω

αυτων ταυρου και στεµµατα επι του πυλωνα

ενεγκα συν τοι οςλοι ηψελεν ψυειν

14. ακουσαντε δε οι αποστολοι ϐαρναβα και

παυλο διαρρηξαντε τα ιµατια αυτων εισεπηδη-

σαν ει τον οςλον κραζοντε

15. και λεγοντε ανδρε τι ταυτα ποιειτε και ηµει

οµοιοπαψει εσµεν υµιν ανψρωποι ευαγγελιζο-

µενοι υµα απο τουτων των µαταιων επιστρεφειν

επι τον ψεον τον Ϲωντα ο εποιησεν τον ουρανον

και την γην και την ψαλασσαν και παντα τα εν

αυτοι

16. ο εν ται παρωςηµεναι γενεαι ειασεν παντα

τα εψνη πορευεσψαι ται οδοι αυτων

17. και τοι γε ουκ αµαρτυρον εαυτον αφηκεν

αγαψοποιων ουρανοψεν ηµιν υετου διδου και

καιρου καρποφορου εµπιπλων τροφη και ευ-

ϕροσυνη τα καρδια ηµων

18. και ταυτα λεγοντε µολι κατεπαυσαν του

οςλου του µη ψυειν αυτοι

19. επηλψον δε απο αντιοςεια και ικονιου ιο-

υδαιοι και πεισαντε του οςλου και λιψασαντε

τον παυλον εσυρον εξω τη πολεω νοµισαντε

αυτον τεψναναι

20. κυκλωσαντων δε αυτον των µαψητων

αναστα εισηλψεν ει την πολιν και τη επαυριον

εξηλψεν συν τω ϐαρναβα ει δερβην

21. ευαγγελισαµενοι τε την πολιν εκεινην και

µαψητευσαντε ικανου υπεστρεχαν ει την λυ-

στραν και ικονιον και αντιοςειαν

22. επιστηριζοντε τα χυςα των µαψητων παρα-

καλουντε εµµενειν τη πιστει και οτι δια πολλων

ψλιχεων δει ηµα εισελψειν ει την ϐασιλειαν του

ψεου

23. ςειροτονησαντε δε αυτοι πρεσβυτερου κατ

εκκλησιαν προσευξαµενοι µετα νηστειων πα-

ϱεψεντο αυτου τω κυριω ει ον πεπιστευκεισαν

24. και διελψοντε την πισιδιαν ηλψον ει παµ-

ϕυλιαν

25. και λαλησαντε εν περγη τον λογον κατε-

ϐησαν ει ατταλειαν

26. κακειψεν απεπλευσαν ει αντιοςειαν οψεν

ησαν παραδεδοµενοι τη ςαριτι του ψεου ει το

εργον ο επληρωσαν

27. παραγενοµενοι δε και συναγαγοντε την

εκκλησιαν ανηγγειλαν οσα εποιησεν ο ψεο µετ

αυτων και οτι ηνοιξεν τοι εψνεσιν ψυραν πιστεω

28. διετριβον δε εκει ςρονον ουκ ολιγον συν

τοι µαψηται
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Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-dz15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 και τινε κατελψοντε απο τη ιουδαια εδι-

δασκον του αδελφου οτι εαν µη περιτεµνησψε

τω εψει µωυσεω ου δυνασψε σωψηναι

2. γενοµενη ουν στασεω και συζητησεω ουκ

ολιγη τω παυλω και τω ϐαρναβα προ αυτου

εταξαν αναβαινειν παυλον και ϐαρναβαν και

τινα αλλου εξ αυτων προ του αποστολου και

πρεσβυτερου ει ιερουσαληµ περι του Ϲητηµατο

τουτου

3. οι µεν ουν προπεµφψεντε υπο τη εκκλησια

διηρςοντο την ϕοινικην και σαµαρειαν εκδιηγο-

υµενοι την επιστροφην των εψνων και εποιουν

ςαραν µεγαλην πασιν τοι αδελφοι

4. παραγενοµενοι δε ει ιερουσαληµ απεδε-

ςψησαν υπο τη εκκλησια και των αποστολων

και των πρεσβυτερων ανηγγειλαν τε οσα ο ψεο

εποιησεν µετ αυτων

5. εξανεστησαν δε τινε των απο τη αιρεσεω

των ϕαρισαιων πεπιστευκοτε λεγοντε οτι δει πε-

ϱιτεµνειν αυτου παραγγελλειν τε τηρειν τον νο-

µον µωυσεω

6. συνηςψησαν δε οι αποστολοι και οι πρεσ-

ϐυτεροι ιδειν περι του λογου τουτου

7. πολλη δε συζητησεω γενοµενη αναστα πε-

τρο ειπεν προ αυτου ανδρε αδελφοι υµει επι-

στασψε οτι αφ ηµερων αρςαιων ο ψεο εν ηµιν

εξελεξατο δια του στοµατο µου ακουσαι τα εψνη

τον λογον του ευαγγελιου και πιστευσαι

8. και ο καρδιογνωστη ψεο εµαρτυρησεν αυτοι

δου αυτοι το πνευµα το αγιον καψω και ηµιν

9. και ουδεν διεκρινεν µεταξυ ηµων τε και αυ-

των τη πιστει καψαρισα τα καρδια αυτων

10. νυν ουν τι πειραζετε τον ψεον επιψειναι

Ϲυγον επι τον τραςηλον των µαψητων ον ουτε

οι πατερε ηµων ουτε ηµει ισςυσαµεν ϐαστασαι

11. αλλα δια τη ςαριτο κυριου ιησου ςριστου

πιστευοµεν σωψηναι καψ ον τροπον κακεινοι

12. εσιγησεν δε παν το πληψο και ηκουον

ϐαρναβα και παυλου εξηγουµενων οσα εποιη-

σεν ο ψεο σηµεια και τερατα εν τοι εψνεσιν δι

αυτων

13. µετα δε το σιγησαι αυτου απεκριψη ιακω-

ϐο λεγων ανδρε αδελφοι ακουσατε µου

14. συµεων εξηγησατο καψω πρωτον ο ψεο

επεσκεχατο λαβειν εξ εψνων λαον επι τω ονο-

µατι αυτου

15. και τουτω συµφωνουσιν οι λογοι των προ-

ϕητων καψω γεγραπται

16. µετα ταυτα αναστρεχω και ανοικοδοµησω

την σκηνην δαβιδ την πεπτωκυιαν και τα κατε-

σκαµµενα αυτη ανοικοδοµησω και ανορψωσω

αυτην

17. οπω αν εκζητησωσιν οι καταλοιποι των

ανψρωπων τον κυριον και παντα τα εψνη εφ

ου επικεκληται το ονοµα µου επ αυτου λεγει

κυριο ο ποιων ταυτα παντα

18. γνωστα απ αιωνο εστιν τω ψεω παντα τα

εργα αυτου

19. διο εγω κρινω µη παρενοςλειν τοι απο των

εψνων επιστρεφουσιν επι τον ψεον

20. αλλα επιστειλαι αυτοι του απεςεσψαι απο

των αλισγηµατων των ειδωλων και τη πορνεια

και του πνικτου και του αιµατο

21. µωση γαρ εκ γενεων αρςαιων κατα πολιν

του κηρυσσοντα αυτον εςει εν ται συναγωγαι

κατα παν σαββατον αναγινωσκοµενο

22. τοτε εδοξεν τοι αποστολοι και τοι πρεσβυ-

τεροι συν ολη τη εκκλησια εκλεξαµενου ανδρα

εξ αυτων πεµχαι ει αντιοςειαν συν τω παυλω

και ϐαρναβα ιουδαν τον επικαλουµενον ϐαρ-

σαβαν και σιλαν ανδρα ηγουµενου εν τοι αδελ-

ϕοι

23. γραχαντε δια ςειρο αυτων ταδε οι αποστο-

λοι και οι πρεσβυτεροι και οι αδελφοι τοι κατα

την αντιοςειαν και συριαν και κιλικιαν αδελφοι

τοι εξ εψνων ςαιρειν

24. επειδη ηκουσαµεν οτι τινε εξ ηµων εξε-

λψοντε εταραξαν υµα λογοι ανασκευαζοντε τα

χυςα υµων λεγοντε περιτεµνεσψαι και τηρειν

τον νοµον οι ου διεστειλαµεψα

25. εδοξεν ηµιν γενοµενοι οµοψυµαδον εκλε-

ξαµενου ανδρα πεµχαι προ υµα συν τοι αγαπη-

τοι ηµων ϐαρναβα και παυλω

26. ανψρωποι παραδεδωκοσιν τα χυςα αυτων

υπερ του ονοµατο του κυριου ηµων ιησου ςρι-

στου
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27. απεσταλκαµεν ουν ιουδαν και σιλαν και

αυτου δια λογου απαγγελλοντα τα αυτα

28. εδοξεν γαρ τω αγιω πνευµατι και ηµιν

µηδεν πλεον επιτιψεσψαι υµιν ϐαρο πλην των

επαναγκε τουτων

29. απεςεσψαι ειδωλοψυτων και αιµατο και

πνικτου και πορνεια εξ ων διατηρουντε εαυτου

ευ πραξετε ερρωσψε

30. οι µεν ουν απολυψεντε ηλψον ει αντιοςε-

ιαν και συναγαγοντε το πληψο επεδωκαν την

επιστολην

31. αναγνοντε δε εςαρησαν επι τη παρακλη-

σει

32. ιουδα τε και σιλα και αυτοι προφηται οντε

δια λογου πολλου παρεκαλεσαν του αδελφου

και επεστηριξαν

33. ποιησαντε δε ςρονον απελυψησαν µετ

ειρηνη απο των αδελφων προ του αποστολου

34. εδοξεν δε τω σιλα επιµειναι αυτου

35. παυλο δε και ϐαρναβα διετριβον εν αντιο-

ςεια διδασκοντε και ευαγγελιζοµενοι µετα και

ετερων πολλων τον λογον του κυριου

36. µετα δε τινα ηµερα ειπεν παυλο προ

ϐαρναβαν επιστρεχαντε δη επισκεχωµεψα του

αδελφου ηµων κατα πασαν πολιν εν αι κατηγ-

γειλαµεν τον λογον του κυριου πω εςουσιν

37. ϐαρναβα δε εβουλευσατο συµπαραλαβε-

ιν τον ιωαννην τον καλουµενον µαρκον

38. παυλο δε ηξιου τον αποσταντα απ αυτων

απο παµφυλια και µη συνελψοντα αυτοι ει το

εργον µη συµπαραλαβειν τουτον

39. εγενετο ουν παροξυσµο ωστε αποςωρισψη-

ναι αυτου απ αλληλων τον τε ϐαρναβαν παρα-

λαβοντα τον µαρκον εκπλευσαι ει κυπρον

40. παυλο δε επιλεξαµενο σιλαν εξηλψεν πα-

ϱαδοψει τη ςαριτι του ψεου υπο των αδελφων

41. διηρςετο δε την συριαν και κιλικιαν επι-

στηριζων τα εκκλησια

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-dz16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 κατηντησεν δε ει δερβην και λυστραν

και ιδου µαψητη τι ην εκει ονοµατι τιµοψεο υιο

γυναικο τινο ιουδαια πιστη πατρο δε ελληνο

2. ο εµαρτυρειτο υπο των εν λυστροι και ικο-

νιω αδελφων

3. τουτον ηψελησεν ο παυλο συν αυτω εξελψ-

ειν και λαβων περιετεµεν αυτον δια του ιουδα-

ιου του οντα εν τοι τοποι εκεινοι ηδεισαν γαρ

απαντε τον πατερα αυτου οτι ελλην υπηρςεν

4. ω δε διεπορευοντο τα πολει παρεδιδουν αυ-

τοι ϕυλασσειν τα δογµατα τα κεκριµενα υπο

των αποστολων και των πρεσβυτερων των εν

ιερουσαληµ

5. αι µεν ουν εκκλησιαι εστερεουντο τη πιστει

και επερισσευον τω αριψµω καψ ηµεραν

6. διελψοντε δε την ϕρυγιαν και την γαλατι-

κην ςωραν κωλυψεντε υπο του αγιου πνευµατο

λαλησαι τον λογον εν τη ασια

7. ελψοντε κατα την µυσιαν επειραζον κατα

την ϐιψυνιαν πορευεσψαι και ουκ ειασεν αυτου

το πνευµα

8. παρελψοντε δε την µυσιαν κατεβησαν ει

τρωαδα

9. και οραµα δια τη νυκτο ωφψη τω παυλω

ανηρ τι ην µακεδων εστω παρακαλων αυτον

και λεγων διαβα ει µακεδονιαν ϐοηψησον ηµιν

10. ω δε το οραµα ειδεν ευψεω εζητησαµεν

εξελψειν ει την µακεδονιαν συµβιβαζοντε οτι

προσκεκληται ηµα ο κυριο ευαγγελισασψαι αυ-

του

11. αναςψεντε ουν απο τη τρωαδο ευψ-

υδροµησαµεν ει σαµοψρακην τη τε επιουση ει

νεαπολιν

12. εκειψεν τε ει ϕιλιππου ητι εστιν πρωτη τη

µεριδο τη µακεδονια πολι κολωνια ηµεν δε εν

ταυτη τη πολει διατριβοντε ηµερα τινα

13. τη τε ηµερα των σαββατων εξηλψοµεν

εξω τη πολεω παρα ποταµον ου ενοµιζετο προ-

σευςη ειναι και καψισαντε ελαλουµεν ται συ-

νελψουσαι γυναιξιν

14. και τι γυνη ονοµατι λυδια πορφυροπωλι

πολεω ψυατειρων σεβοµενη τον ψεον ηκουεν

η ο κυριο διηνοιξεν την καρδιαν προσεςειν τοι

λαλουµενοι υπο του παυλου

15. ω δε εβαπτισψη και ο οικο αυτη παρεκα-

λεσεν λεγουσα ει κεκρικατε µε πιστην τω κυριω

ειναι εισελψοντε ει τον οικον µου µεινατε και

παρεβιασατο ηµα
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16. εγενετο δε πορευοµενων ηµων ει προ-

σευςην παιδισκην τινα εςουσαν πνευµα πυψω-

νο απαντησαι ηµιν ητι εργασιαν πολλην παρε-

ιςεν τοι κυριοι αυτη µαντευοµενη

17. αυτη κατακολουψησασα τω παυλω και

ηµιν εκραζεν λεγουσα ουτοι οι ανψρωποι δο-

υλοι του ψεου του υχιστου εισιν οιτινε καταγ-

γελλουσιν ηµιν οδον σωτηρια

18. τουτο δε εποιει επι πολλα ηµερα διαπον-

ηψει δε ο παυλο και επιστρεχα τω πνευµατι

ειπεν παραγγελλω σοι εν τω ονοµατι ιησου ςρι-

στου εξελψειν απ αυτη και εξηλψεν αυτη τη

ωρα

19. ιδοντε δε οι κυριοι αυτη οτι εξηλψεν η ελ-

πι τη εργασια αυτων επιλαβοµενοι τον παυλον

και τον σιλαν ειλκυσαν ει την αγοραν επι του

αρςοντα

20. και προσαγαγοντε αυτου τοι στρατηγοι

ειπον ουτοι οι ανψρωποι εκταρασσουσιν ηµων

την πολιν ιουδαιοι υπαρςοντε

21. και καταγγελλουσιν εψη α ουκ εξεστιν

ηµιν παραδεςεσψαι ουδε ποιειν ϱωµαιοι ουσιν

22. και συνεπεστη ο οςλο κατ αυτων και οι

στρατηγοι περιρρηξαντε αυτων τα ιµατια εκε-

λευον ϱαβδιζειν

23. πολλα τε επιψεντε αυτοι πληγα εβαλον ει

ϕυλακην παραγγειλαντε τω δεσµοφυλακι ασ-

ϕαλω τηρειν αυτου

24. ο παραγγελιαν τοιαυτην ειληφω εβαλεν

αυτου ει την εσωτεραν ϕυλακην και του ποδα

αυτων ησφαλισατο ει το ξυλον

25. κατα δε το µεσονυκτιον παυλο και σιλα

προσευςοµενοι υµνουν τον ψεον επηκροωντο

δε αυτων οι δεσµιοι

26. αφνω δε σεισµο εγενετο µεγα ωστε σα-

λευψηναι τα ψεµελια του δεσµωτηριου ανεω-

ςψησαν τε παραςρηµα αι ψυραι πασαι και παν-

των τα δεσµα ανεψη

27. εξυπνο δε γενοµενο ο δεσµοφυλαξ και

ιδων ανεωγµενα τα ψυρα τη ϕυλακη σπασαµε-

νο µαςαιραν εµελλεν εαυτον αναιρειν νοµιζων

εκπεφευγεναι του δεσµιου

28. εφωνησεν δε ϕωνη µεγαλη ο παυλο λε-

γων µηδεν πραξη σεαυτω κακον απαντε γαρ

εσµεν ενψαδε

29. αιτησα δε ϕωτα εισεπηδησεν και εντροµο

γενοµενο προσεπεσεν τω παυλω και τω σιλα

30. και προαγαγων αυτου εξω εφη κυριοι τι

µε δει ποιειν ινα σωψω

31. οι δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησο-

υν ςριστον και σωψηση συ και ο οικο σου

32. και ελαλησαν αυτω τον λογον του κυριου

και πασιν τοι εν τη οικια αυτου

33. και παραλαβων αυτου εν εκεινη τη ωρα τη

νυκτο ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισψη

αυτο και οι αυτου παντε παραςρηµα

34. αναγαγων τε αυτου ει τον οικον αυτου

παρεψηκεν τραπεζαν και ηγαλλιασατο πανοικι

πεπιστευκω τω ψεω

35. ηµερα δε γενοµενη απεστειλαν οι στρα-

τηγοι του ϱαβδουςου λεγοντε απολυσον του

ανψρωπου εκεινου

36. απηγγειλεν δε ο δεσµοφυλαξ του λογου

τουτου προ τον παυλον οτι απεσταλκασιν οι

στρατηγοι ινα απολυψητε νυν ουν εξελψοντε

πορευεσψε εν ειρηνη

37. ο δε παυλο εφη προ αυτου δειραντε

ηµα δηµοσια ακατακριτου ανψρωπου ϱωµαιου

υπαρςοντα εβαλον ει ϕυλακην και νυν λαψρα

ηµα εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελψοντε αυτοι

ηµα εξαγαγετωσαν

38. ανηγγειλαν δε τοι στρατηγοι οι ϱαβδουςοι

τα ϱηµατα ταυτα και εφοβηψησαν ακουσαντε

οτι ϱωµαιοι εισιν

39. και ελψοντε παρεκαλεσαν αυτου και εξα-

γαγοντε ηρωτων εξελψειν τη πολεω

40. εξελψοντε δε εκ τη ϕυλακη εισηλψον ει

την λυδιαν και ιδοντε του αδελφου παρεκαλε-

σαν αυτου και εξηλψον

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-dz17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

17 διοδευσαντε δε την αµφιπολιν και απολ-

λωνιαν ηλψον ει ψεσσαλονικην οπου ην η συ-

ναγωγη των ιουδαιων

2. κατα δε το ειωψο τω παυλω εισηλψεν προ

αυτου και επι σαββατα τρια διελεγετο αυτοι απο

των γραφων

3. διανοιγων και παρατιψεµενο οτι τον ςριστον

εδει παψειν και αναστηναι εκ νεκρων και οτι

ουτο εστιν ο ςριστο ιησου ον εγω καταγγελλω

υµιν
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4. και τινε εξ αυτων επεισψησαν και προσε-

κληρωψησαν τω παυλω και τω σιλα των τε

σεβοµενων ελληνων πολυ πληψο γυναικων τε

των πρωτων ουκ ολιγαι

5. Ϲηλωσαντε δε οι απειψουντε ιουδαιοι

και προσλαβοµενοι των αγοραιων τινα ανδρα

πονηρου και οςλοποιησαντε εψορυβουν την πο-

λιν επισταντε τε τη οικια ιασονο εζητουν αυτου

αγαγειν ει τον δηµον

6. µη ευροντε δε αυτου εσυρον τον ιασονα και

τινα αδελφου επι του πολιταρςα ϐοωντε οτι οι

την οικουµενην αναστατωσαντε ουτοι και ενψ-

αδε παρεισιν

7. ου υποδεδεκται ιασων και ουτοι παντε απε-

ναντι των δογµατων καισαρο πραττουσιν ϐασι-

λεα λεγοντε ετερον ειναι ιησουν

8. εταραξαν δε τον οςλον και του πολιταρςα

ακουοντα ταυτα

9. και λαβοντε το ικανον παρα του ιασονο και

των λοιπων απελυσαν αυτου

10. οι δε αδελφοι ευψεω δια τη νυκτο εξεπε-

µχαν τον τε παυλον και τον σιλαν ει ϐεροιαν

οιτινε παραγενοµενοι ει την συναγωγην των ιο-

υδαιων απηεσαν

11. ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι των εν ψεσ-

σαλονικη οιτινε εδεξαντο τον λογον µετα παση

προψυµια το καψ ηµεραν ανακρινοντε τα γρα-

ϕα ει εςοι ταυτα ουτω

12. πολλοι µεν ουν εξ αυτων επιστευσαν και

των ελληνιδων γυναικων των ευσςηµονων και

ανδρων ουκ ολιγοι

13. ω δε εγνωσαν οι απο τη ψεσσαλονικη ιο-

υδαιοι οτι και εν τη ϐεροια κατηγγελη υπο του

παυλου ο λογο του ψεου ηλψον κακει σαλευ-

οντε του οςλου

14. ευψεω δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν

οι αδελφοι πορευεσψαι ω επι την ψαλασσαν

υπεµενον δε ο τε σιλα και ο τιµοψεο εκει

15. οι δε καψιστωντε τον παυλον ηγαγον αυ-

τον εω αψηνων και λαβοντε εντολην προ τον

σιλαν και τιµοψεον ινα ω ταςιστα ελψωσιν προ

αυτον εξηεσαν

16. εν δε ται αψηναι εκδεςοµενου αυτου του

παυλου παρωξυνετο το πνευµα αυτου εν αυτω

ψεωρουντι κατειδωλον ουσαν την πολιν

17. διελεγετο µεν ουν εν τη συναγωγη τοι ιο-

υδαιοι και τοι σεβοµενοι και εν τη αγορα κατα

πασαν ηµεραν προ του παρατυγςανοντα

18. τινε δε των επικουρειων και των στωικων

ϕιλοσοφων συνεβαλλον αυτω και τινε ελεγον τι

αν ψελοι ο σπερµολογο ουτο λεγειν οι δε ξενων

δαιµονιων δοκει καταγγελευ ειναι οτι τον ιησο-

υν και την αναστασιν αυτοι ευηγγελιζετο

19. επιλαβοµενοι τε αυτου επι τον αρειον πα-

γον ηγαγον λεγοντε δυναµεψα γνωναι τι η κα-

ινη αυτη η υπο σου λαλουµενη διδαςη

20. ξενιζοντα γαρ τινα εισφερει ει τα ακοα

ηµων ϐουλοµεψα ουν γνωναι τι αν ψελοι ταυτα

ειναι

21. αψηναιοι δε παντε και οι επιδηµουντε ξε-

νοι ει ουδεν ετερον ευκαιρουν η λεγειν τι και

ακουειν καινοτερον

22. σταψει δε ο παυλο εν µεσω του αρειου

παγου εφη ανδρε αψηναιοι κατα παντα ω δε-

ισιδαιµονεστερου υµα ψεωρω

23. διερςοµενο γαρ και αναψεωρων τα σεβα-

σµατα υµων ευρον και ϐωµον εν ω επεγεγραπ-

το αγνωστω ψεω ον ουν αγνοουντε ευσεβειτε

τουτον εγω καταγγελλω υµιν

24. ο ψεο ο ποιησα τον κοσµον και παντα τα

εν αυτω ουτο ουρανου και γη κυριο υπαρςων

ουκ εν ςειροποιητοι ναοι κατοικει

25. ουδε υπο ςειρων ανψρωπων ψεραπευεται

προσδεοµενο τινο αυτο διδου πασιν Ϲωην και

πνοην κατα παντα

26. εποιησεν τε εξ ενο αιµατο παν εψνο

ανψρωπων κατοικειν επι παν το προσωπον τη

γη ορισα προτεταγµενου καιρου και τα οροψ-

εσια τη κατοικια αυτων

27. Ϲητειν τον κυριον ει αρα γε χηλαφησειαν

αυτον και ευροιεν καιτοιγε ου µακραν απο ενο

εκαστου ηµων υπαρςοντα

28. εν αυτω γαρ Ϲωµεν και κινουµεψα και

εσµεν ω και τινε των καψ υµα ποιητων ειρη-

κασιν του γαρ και γενο εσµεν

29. γενο ουν υπαρςοντε του ψεου ουκ οφειλο-

µεν νοµιζειν ςρυσω η αργυρω η λιψω ςαραγµατι

τεςνη και ενψυµησεω ανψρωπου το ψειον ειναι

οµοιον

30. του µεν ουν ςρονου τη αγνοια υπεριδων

ο ψεο τα νυν παραγγελλει τοι ανψρωποι πασιν

πανταςου µετανοειν
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31. διοτι εστησεν ηµεραν εν η µελλει κρινειν

την οικουµενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρι-

σεν πιστιν παρασςων πασιν αναστησα αυτον εκ

νεκρων

32. ακουσαντε δε αναστασιν νεκρων οι µεν

εςλευαζον οι δε ειπον ακουσοµεψα σου παλιν

περι τουτου

33. και ουτω ο παυλο εξηλψεν εκ µεσου αυ-

των

34. τινε δε ανδρε κολληψεντε αυτω επιστευ-

σαν εν οι και διονυσιο ο αρεοπαγιτη και γυνη

ονοµατι δαµαρι και ετεροι συν αυτοι

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-dz18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

18 µετα δε ταυτα ςωρισψει ο παυλο εκ των

αψηνων ηλψεν ει κορινψον

2. και ευρων τινα ιουδαιον ονοµατι ακυλαν

ποντικον τω γενει προσφατω εληλυψοτα απο

τη ιταλια και πρισκιλλαν γυναικα αυτου δια το

διατεταςεναι κλαυδιον ςωριζεσψαι παντα του

ιουδαιου εκ τη ϱωµη προσηλψεν αυτοι

3. και δια το οµοτεςνον ειναι εµενεν παρ αυτοι

και ειργαζετο ησαν γαρ σκηνοποιοι την τεςνην

4. διελεγετο δε εν τη συναγωγη κατα παν σαβ-

ϐατον επειψεν τε ιουδαιου και ελληνα

5. ω δε κατηλψον απο τη µακεδονια ο τε σιλα

και ο τιµοψεο συνειςετο τω πνευµατι ο παυλο

διαµαρτυροµενο τοι ιουδαιοι τον ςριστον ιησουν

6. αντιτασσοµενων δε αυτων και ϐλασφηµο-

υντων εκτιναξαµενο τα ιµατια ειπεν προ αυτου

το αιµα υµων επι την κεφαλην υµων καψαρο

εγω απο του νυν ει τα εψνη πορευσοµαι

7. και µεταβα εκειψεν ηλψεν ει οικιαν τινο

ονοµατι ιουστου σεβοµενου τον ψεον ου η οικια

ην συνοµορουσα τη συναγωγη

8. κρισπο δε ο αρςισυναγωγο επιστευσεν τω

κυριω συν ολω τω οικω αυτου και πολλοι των

κορινψιων ακουοντε επιστευον και εβαπτιζοντο

9. ειπεν δε ο κυριο δι οραµατο εν νυκτι τω

παυλω µη ϕοβου αλλα λαλει και µη σιωπηση

10. διοτι εγω ειµι µετα σου και ουδει επιψησε-

ται σοι του κακωσαι σε διοτι λαο εστιν µοι πολυ

εν τη πολει ταυτη

11. εκαψισεν τε ενιαυτον και µηνα εξ διδα-

σκων εν αυτοι τον λογον του ψεου

12. γαλλιωνο δε ανψυπατευοντο τη αςαια κα-

τεπεστησαν οµοψυµαδον οι ιουδαιοι τω παυλω

και ηγαγον αυτον επι το ϐηµα

13. λεγοντε οτι παρα τον νοµον ουτο αναπε-

ιψει του ανψρωπου σεβεσψαι τον ψεον

14. µελλοντο δε του παυλου ανοιγειν το στοµα

ειπεν ο γαλλιων προ του ιουδαιου ει µεν ουν ην

αδικηµα τι η ϱαδιουργηµα πονηρον ω ιουδαιοι

κατα λογον αν ηνεσςοµην υµων

15. ει δε Ϲητηµα εστιν περι λογου και ονοµα-

των και νοµου του καψ υµα οχεσψε αυτοι κριτη

γαρ εγω τουτων ου ϐουλοµαι ειναι

16. και απηλασεν αυτου απο του ϐηµατο

17. επιλαβοµενοι δε παντε οι ελληνε σωσψ-

ενην τον αρςισυναγωγον ετυπτον εµπροσψεν

του ϐηµατο και ουδεν τουτων τω γαλλιωνι εµε-

λεν

18. ο δε παυλο ετι προσµεινα ηµερα ικανα

τοι αδελφοι αποταξαµενο εξεπλει ει την συριαν

και συν αυτω πρισκιλλα και ακυλα κειραµενο

την κεφαλην εν κεγςρεαι ειςεν γαρ ευςην

19. κατηντησεν δε ει εφεσον κακεινου κατελι-

πεν αυτου αυτο δε εισελψων ει την συναγωγην

διελεςψη τοι ιουδαιοι

20. ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα ςρονον

µειναι παρ αυτοι ουκ επενευσεν

21. αλλ απεταξατο αυτοι ειπων δει µε παντω

την εορτην την ερςοµενην ποιησαι ει ιεροσο-

λυµα παλιν δε ανακαµχω προ υµα του ψεου

ψελοντο και ανηςψη απο τη εφεσου

22. και κατελψων ει καισαρειαν αναβα και

ασπασαµενο την εκκλησιαν κατεβη ει αντιοςε-

ιαν

23. και ποιησα ςρονον τινα εξηλψεν διερςο-

µενο καψεξη την γαλατικην ςωραν και ϕρυγιαν

επιστηριζων παντα του µαψητα

24. ιουδαιο δε τι απολλω ονοµατι αλεξανδρευ

τω γενει ανηρ λογιο κατηντησεν ει εφεσον δυ-

νατο ων εν ται γραφαι

25. ουτο ην κατηςηµενο την οδον του κυριου

και Ϲεων τω πνευµατι ελαλει και εδιδασκεν

ακριβω τα περι του κυριου επισταµενο µονον

το ϐαπτισµα ιωαννου
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26. ουτο τε ηρξατο παρρησιαζεσψαι εν τη συ-

ναγωγη ακουσαντε δε αυτου ακυλα και πρι-

σκιλλα προσελαβοντο αυτον και ακριβεστερον

αυτω εξεψεντο την του ψεου οδον

27. ϐουλοµενου δε αυτου διελψειν ει την

αςαιαν προτρεχαµενοι οι αδελφοι εγραχαν τοι

µαψηται αποδεξασψαι αυτον ο παραγενοµενο

συνεβαλετο πολυ τοι πεπιστευκοσιν δια τη ςα-

ϱιτο

28. ευτονω γαρ τοι ιουδαιοι διακατηλεγςετο

δηµοσια επιδεικνυ δια των γραφων ειναι τον

ςριστον ιησουν

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-dz19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

19 εγενετο δε εν τω τον απολλω ειναι εν

κορινψω παυλον διελψοντα τα ανωτερικα µερη

ελψειν ει εφεσον και ευρων τινα µαψητα

2. ειπεν προ αυτου ει πνευµα αγιον ελαβετε

πιστευσαντε οι δε ειπον προ αυτον αλλ ουδε ει

πνευµα αγιον εστιν ηκουσαµεν

3. ειπεν τε προ αυτου ει τι ουν εβαπτισψητε οι

δε ειπον ει το ιωαννου ϐαπτισµα

4. ειπεν δε παυλο ιωαννη µεν εβαπτισεν ϐαπ-

τισµα µετανοια τω λαω λεγων ει τον ερςοµενον

µετ αυτον ινα πιστευσωσιν τουτεστιν ει τον ςρι-

στον ιησουν

5. ακουσαντε δε εβαπτισψησαν ει το ονοµα

του κυριου ιησου

6. και επιψεντο αυτοι του παυλου τα ςειρα

ηλψεν το πνευµα το αγιον επ αυτου ελαλουν

τε γλωσσαι και προεφητευον

7. ησαν δε οι παντε ανδρε ωσει δεκαδυο

8. εισελψων δε ει την συναγωγην επαρρησια-

Ϲετο επι µηνα τρει διαλεγοµενο και πειψων τα

περι τη ϐασιλεια του ψεου

9. ω δε τινε εσκληρυνοντο και ηπειψουν κακο-

λογουντε την οδον ενωπιον του πληψου αποστα

απ αυτων αφωρισεν του µαψητα καψ ηµεραν

διαλεγοµενο εν τη σςολη τυραννου τινο

10. τουτο δε εγενετο επι ετη δυο ωστε παντα

του κατοικουντα την ασιαν ακουσαι τον λογον

του κυριου ιησου ιουδαιου τε και ελληνα

11. δυναµει τε ου τα τυςουσα εποιει ο ψεο δια

των ςειρων παυλου

12. ωστε και επι του ασψενουντα επιφερεσψ-

αι απο του ςρωτο αυτου σουδαρια η σιµικινψια

και απαλλασσεσψαι απ αυτων τα νοσου τα τε

πνευµατα τα πονηρα εξερςεσψαι απ αυτων

13. επεςειρησαν δε τινε απο των περιερςο-

µενων ιουδαιων εξορκιστων ονοµαζειν επι του

εςοντα τα πνευµατα τα πονηρα το ονοµα του

κυριου ιησου λεγοντε ορκιζοµεν υµα τον ιησουν

ον ο παυλο κηρυσσει

14. ησαν δε τινε υιοι σκευα ιουδαιου αρςιερεω

επτα οι τουτο ποιουντε

15. αποκριψεν δε το πνευµα το πονηρον ειπεν

τον ιησουν γινωσκω και τον παυλον επισταµαι

υµει δε τινε εστε

16. και εφαλλοµενο επ αυτου ο ανψρωπο εν

ω ην το πνευµα το πονηρον και κατακυριευσα

αυτων ισςυσεν κατ αυτων ωστε γυµνου και τε-

τραυµατισµενου εκφυγειν εκ του οικου εκεινου

17. τουτο δε εγενετο γνωστον πασιν ιουδαιοι

τε και ελλησιν τοι κατοικουσιν την εφεσον και

επεπεσεν ϕοβο επι παντα αυτου και εµεγαλυ-

νετο το ονοµα του κυριου ιησου

18. πολλοι τε των πεπιστευκοτων ηρςοντο εξο-

µολογουµενοι και αναγγελλοντε τα πραξει αυ-

των

19. ικανοι δε των τα περιεργα πραξαντων συ-

νενεγκαντε τα ϐιβλου κατεκαιον ενωπιον παν-

των και συνεχηφισαν τα τιµα αυτων και ευρον

αργυριου µυριαδα πεντε

20. ουτω κατα κρατο ο λογο του κυριου ηυξα-

νεν και ισςυεν

21. ω δε επληρωψη ταυτα εψετο ο παυλο εν

τω πνευµατι διελψων την µακεδονιαν και αςα-

ιαν πορευεσψαι ει ιερουσαληµ ειπων οτι µετα

το γενεσψαι µε εκει δει µε και ϱωµην ιδειν

22. αποστειλα δε ει την µακεδονιαν δυο των

διακονουντων αυτω τιµοψεον και εραστον αυτο

επεσςεν ςρονον ει την ασιαν

23. εγενετο δε κατα τον καιρον εκεινον ταρα-

ςο ουκ ολιγο περι τη οδου

24. δηµητριο γαρ τι ονοµατι αργυροκοπο πο-

ιων ναου αργυρου αρτεµιδο παρειςετο τοι τες-

νιται εργασιαν ουκ ολιγην

25. ου συναψροισα και του περι τα τοιαυτα

εργατα ειπεν ανδρε επιστασψε οτι εκ ταυτη τη

εργασια η ευπορια ηµων εστιν
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26. και ψεωρειτε και ακουετε οτι ου µονον

εφεσου αλλα σςεδον παση τη ασια ο παυλο

ουτο πεισα µετεστησεν ικανον οςλον λεγων οτι

ουκ εισιν ψεοι οι δια ςειρων γινοµενοι

27. ου µονον δε τουτο κινδυνευει ηµιν το µε-

ϱο ει απελεγµον ελψειν αλλα και το τη µεγαλη

ψεα αρτεµιδο ιερον ει ουδεν λογισψηναι µελλε-

ιν δε και καψαιρεισψαι την µεγαλειοτητα αυτη

ην ολη η ασια και η οικουµενη σεβεται

28. ακουσαντε δε και γενοµενοι πληρει

ψυµου εκραζον λεγοντε µεγαλη η αρτεµι εφε-

σιων

29. και επλησψη η πολι ολη συγςυσεω ωρµη-

σαν τε οµοψυµαδον ει το ψεατρον συναρπασαν-

τε γαιον και αρισταρςον µακεδονα συνεκδηµου

του παυλου

30. του δε παυλου ϐουλοµενου εισελψειν ει

τον δηµον ουκ ειων αυτον οι µαψηται

31. τινε δε και των ασιαρςων οντε αυτω ϕι-

λοι πεµχαντε προ αυτον παρεκαλουν µη δο-

υναι εαυτον ει το ψεατρον

32. αλλοι µεν ουν αλλο τι εκραζον ην γαρ η

εκκλησια συγκεςυµενη και οι πλειου ουκ ηδε-

ισαν τινο ενεκεν συνεληλυψεισαν

33. εκ δε του οςλου προεβιβασαν αλεξανδρον

προβαλοντων αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξαν-

δρο κατασεισα την ςειρα ηψελεν απολογεισψαι

τω δηµω

34. επιγνοντων δε οτι ιουδαιο εστιν ϕωνη εγε-

νετο µια εκ παντων ω επι ωρα δυο κραζοντων

µεγαλη η αρτεµι εφεσιων

35. καταστειλα δε ο γραµµατευ τον οςλον

ϕησιν ανδρε εφεσιοι τι γαρ εστιν ανψρωπο ο ου

γινωσκει την εφεσιων πολιν νεωκορον ουσαν

τη µεγαλη ψεα αρτεµιδο και του διοπετου

36. αναντιρρητων ουν οντων τουτων δεον εσ-

τιν υµα κατεσταλµενου υπαρςειν και µηδεν

προπετε πραττειν

37. ηγαγετε γαρ του ανδρα τουτου ουτε ιερο-

συλου ουτε ϐλασφηµουντα την ψεαν υµων

38. ει µεν ουν δηµητριο και οι συν αυτω τες-

νιται προ τινα λογον εςουσιν αγοραιοι αγονται

και ανψυπατοι εισιν εγκαλειτωσαν αλληλοι

39. ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννοµω

εκκλησια επιλυψησεται

40. και γαρ κινδυνευοµεν εγκαλεισψαι στα-

σεω περι τη σηµερον µηδενο αιτιου υπαρςοντο

περι ου δυνησοµεψα αποδουναι λογον τη συ-

στροφη ταυτη

41. και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-dz20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

20 µετα δε το παυσασψαι τον ψορυβον προ-

σκαλεσαµενο ο παυλο του µαψητα και ασπα-

σαµενο εξηλψεν πορευψηναι ει την µακεδονιαν

2. διελψων δε τα µερη εκεινα και παρακαλε-

σα αυτου λογω πολλω ηλψεν ει την ελλαδα

3. ποιησα τε µηνα τρει γενοµενη αυτω επιβο-

υλη υπο των ιουδαιων µελλοντι αναγεσψαι ει

την συριαν εγενετο γνωµη του υποστρεφειν δια

µακεδονια

4. συνειπετο δε αυτω αςρι τη ασια σωπατρο

ϐεροιαιο ψεσσαλονικεων δε αρισταρςο και σε-

κουνδο και γαιο δερβαιο και τιµοψεο ασιανοι

δε τυςικο και τροφιµο

5. ουτοι προελψοντε εµενον ηµα εν τρωαδι

6. ηµει δε εξεπλευσαµεν µετα τα ηµερα των

αζυµων απο ϕιλιππων και ηλψοµεν προ αυτου

ει την τρωαδα αςρι ηµερων πεντε ου διετριχα-

µεν ηµερα επτα

7. εν δε τη µια των σαββατων συνηγµενων των

µαψητων του κλασαι αρτον ο παυλο διελεγετο

αυτοι µελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν

τε τον λογον µεςρι µεσονυκτιου

8. ησαν δε λαµπαδε ικαναι εν τω υπερωω ου

ησαν συνηγµενοι

9. καψηµενο δε τι νεανια ονοµατι ευτυςο επι

τη ψυριδο καταφεροµενο υπνω ϐαψει διαλεγο-

µενου του παυλου επι πλειον κατενεςψει απο

του υπνου επεσεν απο του τριστεγου κατω και

ηρψη νεκρο

10. καταβα δε ο παυλο επεπεσεν αυτω και

συµπεριλαβων ειπεν µη ψορυβεισψε η γαρ

χυςη αυτου εν αυτω εστιν

11. αναβα δε και κλασα αρτον και γευσαµενο

εφ ικανον τε οµιλησα αςρι αυγη ουτω εξηλψεν

12. ηγαγον δε τον παιδα Ϲωντα και παρεκλ-

ηψησαν ου µετριω
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13. ηµει δε προελψοντε επι το πλοιον ανηςψη-

µεν ει την ασσον εκειψεν µελλοντε αναλαµ-

ϐανειν τον παυλον ουτω γαρ ην διατεταγµενο

µελλων αυτο πεζευειν

14. ω δε συνεβαλεν ηµιν ει την ασσον αναλα-

ϐοντε αυτον ηλψοµεν ει µιτυληνην

15. κακειψεν αποπλευσαντε τη επιουση κα-

τηντησαµεν αντικρυ ςιου τη δε ετερα παρεβα-

λοµεν ει σαµον και µειναντε εν τρωγυλλιω τη

εςοµενη ηλψοµεν ει µιλητον

16. εκρινεν γαρ ο παυλο παραπλευσαι την

εφεσον οπω µη γενηται αυτω ςρονοτριβησαι εν

τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ην αυτω την

ηµεραν τη πεντηκοστη γενεσψαι ει ιεροσολυµα

17. απο δε τη µιλητου πεµχα ει εφεσον µετε-

καλεσατο του πρεσβυτερου τη εκκλησια

18. ω δε παρεγενοντο προ αυτον ειπεν αυτοι

υµει επιστασψε απο πρωτη ηµερα αφ η επεβην

ει την ασιαν πω µεψ υµων τον παντα ςρονον

εγενοµην

19. δουλευων τω κυριω µετα παση ταπεινο-

ϕροσυνη και πολλων δακρυων και πειρασµων

των συµβαντων µοι εν ται επιβουλαι των ιουδα-

ιων

20. ω ουδεν υπεστειλαµην των συµφεροντων

του µη αναγγειλαι υµιν και διδαξαι υµα δηµο-

σια και κατ οικου

21. διαµαρτυροµενο ιουδαιοι τε και ελλησιν

την ει τον ψεον µετανοιαν και πιστιν την ει τον

κυριον ηµων ιησουν ςριστον

22. και νυν ιδου εγω δεδεµενο τω πνευµατι

πορευοµαι ει ιερουσαληµ τα εν αυτη συναντη-

σοντα µοι µη ειδω

23. πλην οτι το πνευµα το αγιον κατα πολιν

διαµαρτυρεται λεγον οτι δεσµα µε και ψλιχει

µενουσιν

24. αλλ ουδενο λογον ποιουµαι ουδε εςω την

χυςην µου τιµιαν εµαυτω ω τελειωσαι τον δρο-

µον µου µετα ςαρα και την διακονιαν ην ελα-

ϐον παρα του κυριου ιησου διαµαρτυρασψαι το

ευαγγελιον τη ςαριτο του ψεου

25. και νυν ιδου εγω οιδα οτι ουκετι οχεσψε το

προσωπον µου υµει παντε εν οι διηλψον κηρυσ-

σων την ϐασιλειαν του ψεου

26. διο µαρτυροµαι υµιν εν τη σηµερον ηµερα

οτι καψαρο εγω απο του αιµατο παντων

27. ου γαρ υπεστειλαµην του µη αναγγειλαι

υµιν πασαν την ϐουλην του ψεου

28. προσεςετε ουν εαυτοι και παντι τω ποιµνιω

εν ω υµα το πνευµα το αγιον εψετο επισκοπου

ποιµαινειν την εκκλησιαν του ψεου ην περιεπο-

ιησατο δια του ιδιου αιµατο

29. εγω γαρ οιδα τουτο οτι εισελευσονται µετα

την αφιξιν µου λυκοι ϐαρει ει υµα µη ϕειδοµε-

νοι του ποιµνιου

30. και εξ υµων αυτων αναστησονται αν-

δρε λαλουντε διεστραµµενα του αποσπαν του

µαψητα οπισω αυτων

31. διο γρηγορειτε µνηµονευοντε οτι τριετιαν

νυκτα και ηµεραν ουκ επαυσαµην µετα δα-

κρυων νουψετων ενα εκαστον

32. και τανυν παρατιψεµαι υµα αδελφοι τω

ψεω και τω λογω τη ςαριτο αυτου τω δυναµενω

εποικοδοµησαι και δουναι υµιν κληρονοµιαν

εν τοι ηγιασµενοι πασιν

33. αργυριου η ςρυσιου η ιµατισµου ουδενο

επεψυµησα

34. αυτοι δε γινωσκετε οτι ται ςρειαι µου και

τοι ουσιν µετ εµου υπηρετησαν αι ςειρε αυται

35. παντα υπεδειξα υµιν οτι ουτω κοπιωντα δει

αντιλαµβανεσψαι των ασψενουντων µνηµονευ-

ειν τε των λογων του κυριου ιησου οτι αυτο ειπεν

µακαριον εστιν διδοναι µαλλον η λαµβανειν

36. και ταυτα ειπων ψει τα γονατα αυτου συν

πασιν αυτοι προσηυξατο

37. ικανο δε εγενετο κλαυψµο παντων και

επιπεσοντε επι τον τραςηλον του παυλου κα-

τεφιλουν αυτον

38. οδυνωµενοι µαλιστα επι τω λογω ω ειρη-

κει οτι ουκετι µελλουσιν το προσωπον αυτου

ψεωρειν προεπεµπον δε αυτον ει το πλοιον

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-dz21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

21 ω δε εγενετο αναςψηναι ηµα αποσπα-

σψεντα απ αυτων ευψυδροµησαντε ηλψοµεν ει

την κων τη δε εξη ει την ϱοδον κακειψεν ει

παταρα

2. και ευροντε πλοιον διαπερων ει ϕοινικην

επιβαντε ανηςψηµεν
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3. αναφαναντε δε την κυπρον και καταλιπον-

τε αυτην ευωνυµον επλεοµεν ει συριαν και κα-

τηςψηµεν ει τυρον εκεισε γαρ ην το πλοιον απο-

ϕορτιζοµενον τον γοµον

4. και ανευροντε του µαψητα επεµειναµεν αυ-

του ηµερα επτα οιτινε τω παυλω ελεγον δια του

πνευµατο µη αναβαινειν ει ιερουσαληµ

5. οτε δε εγενετο ηµα εξαρτισαι τα ηµερα εξε-

λψοντε επορευοµεψα προπεµποντων ηµα παν-

των συν γυναιξιν και τεκνοι εω εξω τη πολεω

και ψεντε τα γονατα επι τον αιγιαλον προσηυ-

ξαµεψα

6. και ασπασαµενοι αλληλου επεβηµεν ει το

πλοιον εκεινοι δε υπεστρεχαν ει τα ιδια

7. ηµει δε τον πλουν διανυσαντε απο τυρου

κατηντησαµεν ει πτολεµαιδα και ασπασαµενοι

του αδελφου εµειναµεν ηµεραν µιαν παρ αυτοι

8. τη δε επαυριον εξελψοντε οι περι τον παυ-

λον ηλψον ει καισαρειαν και εισελψοντε ει τον

οικον ϕιλιππου του ευαγγελιστου του οντο εκ

των επτα εµειναµεν παρ αυτω

9. τουτω δε ησαν ψυγατερε παρψενοι τεσσαρε

προφητευουσαι

10. επιµενοντων δε ηµων ηµερα πλειου κατη-

λψεν τι απο τη ιουδαια προφητη ονοµατι αγαβο

11. και ελψων προ ηµα και αρα την Ϲωνην του

παυλου δησα τε αυτου τα ςειρα και του ποδα

ειπεν ταδε λεγει το πνευµα το αγιον τον ανδρα

ου εστιν η Ϲωνη αυτη ουτω δησουσιν εν ιερο-

υσαληµ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν ει ςειρα

εψνων

12. ω δε ηκουσαµεν ταυτα παρεκαλουµεν

ηµει τε και οι εντοπιοι του µη αναβαινειν αυτον

ει ιερουσαληµ

13. απεκριψη δε ο παυλο τι ποιειτε κλαιοντε

και συνψρυπτοντε µου την καρδιαν εγω γαρ ου

µονον δεψηναι αλλα και αποψανειν ει ιερο-

υσαληµ ετοιµω εςω υπερ του ονοµατο του κυ-

ϱιου ιησου

14. µη πειψοµενου δε αυτου ησυςασαµεν

ειποντε το ψεληµα του κυριου γενεσψω

15. µετα δε τα ηµερα ταυτα αποσκευασαµενοι

ανεβαινοµεν ει ιερουσαληµ

16. συνηλψον δε και των µαψητων απο κα-

ισαρεια συν ηµιν αγοντε παρ ω ξενισψωµεν

µνασωνι τινι κυπριω αρςαιω µαψητη

17. γενοµενων δε ηµων ει ιεροσολυµα ασµενω

εδεξαντο ηµα οι αδελφοι

18. τη δε επιουση εισηει ο παυλο συν ηµιν προ

ιακωβον παντε τε παρεγενοντο οι πρεσβυτεροι

19. και ασπασαµενο αυτου εξηγειτο καψ εν

εκαστον ων εποιησεν ο ψεο εν τοι εψνεσιν δια

τη διακονια αυτου

20. οι δε ακουσαντε εδοξαζον τον κυριον ειπον

τε αυτω ψεωρει αδελφε ποσαι µυριαδε εισιν ιο-

υδαιων των πεπιστευκοτων και παντε Ϲηλωται

του νοµου υπαρςουσιν

21. κατηςηψησαν δε περι σου οτι αποστασιαν

διδασκει απο µωσεω του κατα τα εψνη παντα

ιουδαιου λεγων µη περιτεµνειν αυτου τα τεκνα

µηδε τοι εψεσιν περιπατειν

22. τι ουν εστιν παντω δει πληψο συνελψειν

ακουσονται γαρ οτι εληλυψα

23. τουτο ουν ποιησον ο σοι λεγοµεν εισιν ηµιν

ανδρε τεσσαρε ευςην εςοντε εφ εαυτων

24. τουτου παραλαβων αγνισψητι συν αυτοι

και δαπανησον επ αυτοι ινα ξυρησωνται την

κεφαλην και γνωσιν παντε οτι ων κατηςηνται

περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιςει και αυτο τον

νοµον ϕυλασσων

25. περι δε των πεπιστευκοτων εψνων ηµει

επεστειλαµεν κριναντε µηδεν τοιουτον τηρειν

αυτου ει µη ϕυλασσεσψαι αυτου το τε ειδωλοψ-

υτον και το αιµα και πνικτον και πορνειαν

26. τοτε ο παυλο παραλαβων του ανδρα τη

εςοµενη ηµερα συν αυτοι αγνισψει εισηει ει το

ιερον διαγγελλων την εκπληρωσιν των ηµερων

του αγνισµου εω ου προσηνεςψη υπερ ενο εκα-

στου αυτων η προσφορα

27. ω δε εµελλον αι επτα ηµεραι συντελεισψ-

αι οι απο τη ασια ιουδαιοι ψεασαµενοι αυτον εν

τω ιερω συνεςεον παντα τον οςλον και επεβα-

λον τα ςειρα επ αυτον

28. κραζοντε ανδρε ισραηλιται ϐοηψειτε ουτο

εστιν ο ανψρωπο ο κατα του λαου και του νο-

µου και του τοπου τουτου παντα πανταςου δι-

δασκων ετι τε και ελληνα εισηγαγεν ει το ιερον

και κεκοινωκεν τον αγιον τοπον τουτον

29. ησαν γαρ προεωρακοτε τροφιµον τον εφε-

σιον εν τη πολει συν αυτω ον ενοµιζον οτι ει το

ιερον εισηγαγεν ο παυλο

30. εκινηψη τε η πολι ολη και εγενετο συν-

δροµη του λαου και επιλαβοµενοι του παυλου
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ειλκον αυτον εξω του ιερου και ευψεω εκλε-

ισψησαν αι ψυραι

31. Ϲητουντων δε αυτον αποκτειναι ανεβη ϕα-

σι τω ςιλιαρςω τη σπειρη οτι ολη συγκεςυται

ιερουσαληµ

32. ο εξαυτη παραλαβων στρατιωτα και εκα-

τονταρςου κατεδραµεν επ αυτου οι δε ιδοντε τον

ςιλιαρςον και του στρατιωτα επαυσαντο τυπτον-

τε τον παυλον

33. τοτε εγγισα ο ςιλιαρςο επελαβετο αυτου

και εκελευσεν δεψηναι αλυσεσιν δυσιν και

επυνψανετο τι αν ειη και τι εστιν πεποιηκω

34. αλλοι δε αλλο τι εβοων εν τω οςλω µη δυ-

ναµενο δε γνωναι το ασφαλε δια τον ψορυβον

εκελευσεν αγεσψαι αυτον ει την παρεµβολην

35. οτε δε εγενετο επι του αναβαψµου συνεβη

ϐασταζεσψαι αυτον υπο των στρατιωτων δια την

ϐιαν του οςλου

36. ηκολουψει γαρ το πληψο του λαου κρα-

Ϲον αιρε αυτον

37. µελλων τε εισαγεσψαι ει την παρεµβολην

ο παυλο λεγει τω ςιλιαρςω ει εξεστιν µοι ειπειν

τι προ σε ο δε εφη ελληνιστι γινωσκει

38. ουκ αρα συ ει ο αιγυπτιο ο προ τουτων

των ηµερων αναστατωσα και εξαγαγων ει την

ερηµον του τετρακισςιλιου ανδρα των σικαριων

39. ειπεν δε ο παυλο εγω ανψρωπο µεν ειµι

ιουδαιο ταρσευ τη κιλικια ουκ ασηµου πολεω

πολιτη δεοµαι δε σου επιτρεχον µοι λαλησαι

προ τον λαον

40. επιτρεχαντο δε αυτου ο παυλο εστω επι

των αναβαψµων κατεσεισεν τη ςειρι τω λαω

πολλη δε σιγη γενοµενη προσεφωνησεν τη

εβραιδι διαλεκτω λεγων

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-dz22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

22 ανδρε αδελφοι και πατερε ακουσατε

µου τη προ υµα νυν απολογια

2. ακουσαντε δε οτι τη εβραιδι διαλεκτω προ-

σεφωνει αυτοι µαλλον παρεσςον ησυςιαν και

ϕησιν

3. εγω µεν ειµι ανηρ ιουδαιο γεγεννηµενο εν

ταρσω τη κιλικια ανατεψραµµενο δε εν τη πολει

ταυτη παρα του ποδα γαµαλιηλ πεπαιδευµε-

νο κατα ακριβειαν του πατρωου νοµου Ϲηλωτη

υπαρςων του ψεου καψω παντε υµει εστε σηµε-

ϱον

4. ο ταυτην την οδον εδιωξα αςρι ψανατου δε-

σµευων και παραδιδου ει ϕυλακα ανδρα τε και

γυναικα

5. ω και ο αρςιερευ µαρτυρει µοι και παν

το πρεσβυτεριον παρ ων και επιστολα δεξαµε-

νο προ του αδελφου ει δαµασκον επορευοµην

αξων και του εκεισε οντα δεδεµενου ει ιερο-

υσαληµ ινα τιµωρηψωσιν

6. εγενετο δε µοι πορευοµενω και εγγιζοντι

τη δαµασκω περι µεσηµβριαν εξαιφνη εκ του

ουρανου περιαστραχαι ϕω ικανον περι εµε

7. επεσον τε ει το εδαφο και ηκουσα ϕωνη

λεγουση µοι σαουλ σαουλ τι µε διωκει

8. εγω δε απεκριψην τι ει κυριε ειπεν τε προ

µε εγω ειµι ιησου ο ναζωραιο ον συ διωκει

9. οι δε συν εµοι οντε το µεν ϕω εψεασαντο και

εµφοβοι εγενοντο την δε ϕωνην ουκ ηκουσαν

του λαλουντο µοι

10. ειπον δε τι ποιησω κυριε ο δε κυριο ειπεν

προ µε αναστα πορευου ει δαµασκον κακει σοι

λαληψησεται περι παντων ων τετακται σοι πο-

ιησαι

11. ω δε ουκ ενεβλεπον απο τη δοξη του ϕωτο

εκεινου ςειραγωγουµενο υπο των συνοντων µοι

ηλψον ει δαµασκον

12. ανανια δε τι ανηρ ευσεβη κατα τον νοµον

µαρτυρουµενο υπο παντων των κατοικουντων

ιουδαιων

13. ελψων προ µε και επιστα ειπεν µοι σαουλ

αδελφε αναβλεχον καγω αυτη τη ωρα ανεβλε-

χα ει αυτον

14. ο δε ειπεν ο ψεο των πατερων ηµων προ-

εςειρισατο σε γνωναι το ψεληµα αυτου και ιδειν

τον δικαιον και ακουσαι ϕωνην εκ του στοµατο

αυτου

15. οτι εση µαρτυ αυτω προ παντα ανψρωπου

ων εωρακα και ηκουσα

16. και νυν τι µελλει αναστα ϐαπτισαι και

απολουσαι τα αµαρτια σου επικαλεσαµενο το

ονοµα του κυριου

17. εγενετο δε µοι υποστρεχαντι ει ιερο-

υσαληµ και προσευςοµενου µου εν τω ιερω γε-

νεσψαι µε εν εκστασει
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18. και ιδειν αυτον λεγοντα µοι σπευσον και

εξελψε εν ταςει εξ ιερουσαληµ διοτι ου παρα-

δεξονται σου την µαρτυριαν περι εµου

19. καγω ειπον κυριε αυτοι επιστανται οτι εγω

ηµην ϕυλακιζων και δερων κατα τα συναγωγα

του πιστευοντα επι σε

20. και οτε εξεςειτο το αιµα στεφανου του µαρ-

τυρο σου και αυτο ηµην εφεστω και συνευδο-

κων τη αναιρεσει αυτου και ϕυλασσων τα ιµα-

τια των αναιρουντων αυτον

21. και ειπεν προ µε πορευου οτι εγω ει εψνη

µακραν εξαποστελω σε

22. ηκουον δε αυτου αςρι τουτου του λογου

και επηραν την ϕωνην αυτων λεγοντε αιρε απο

τη γη τον τοιουτον ου γαρ καψηκον αυτον Ϲην

23. κραυγαζοντων δε αυτων και ϱιπτουντων

τα ιµατια και κονιορτον ϐαλλοντων ει τον αερα

24. εκελευσεν αυτον ο ςιλιαρςο αγεσψαι ει

την παρεµβολην ειπων µαστιξιν ανεταζεσψαι

αυτον ινα επιγνω δι ην αιτιαν ουτω επεφωνουν

αυτω

25. ω δε προετεινεν αυτον τοι ιµασιν ειπεν προ

τον εστωτα εκατονταρςον ο παυλο ει ανψρωπον

ϱωµαιον και ακατακριτον εξεστιν υµιν µαστιζειν

26. ακουσα δε ο εκατονταρςο προσελψων

απηγγειλεν τω ςιλιαρςω λεγων ορα τι µελλει

ποιειν ο γαρ ανψρωπο ουτο ϱωµαιο εστιν

27. προσελψων δε ο ςιλιαρςο ειπεν αυτω λεγε

µοι ει συ ϱωµαιο ει ο δε εφη ναι

28. απεκριψη τε ο ςιλιαρςο εγω πολλου κε-

ϕαλαιου την πολιτειαν ταυτην εκτησαµην ο δε

παυλο εφη εγω δε και γεγεννηµαι

29. ευψεω ουν απεστησαν απ αυτου οι µελ-

λοντε αυτον ανεταζειν και ο ςιλιαρςο δε εφο-

ϐηψη επιγνου οτι ϱωµαιο εστιν και οτι ην αυτον

δεδεκω

30. τη δε επαυριον ϐουλοµενο γνωναι το ασ-

ϕαλε το τι κατηγορειται παρα των ιουδαιων

ελυσεν αυτον απο των δεσµων και εκελευσεν

ελψειν του αρςιερει και ολον το συνεδριον αυ-

των και καταγαγων τον παυλον εστησεν ει αυ-

του

Dostępne przekłady 23 Rozdziału
*O-dz23*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

23 ατενισα δε ο παυλο τω συνεδριω ειπεν

ανδρε αδελφοι εγω παση συνειδησει αγαψη πε-

πολιτευµαι τω ψεω αςρι ταυτη τη ηµερα

2. ο δε αρςιερευ ανανια επεταξεν τοι παρεστω-

σιν αυτω τυπτειν αυτου το στοµα

3. τοτε ο παυλο προ αυτον ειπεν τυπτειν σε

µελλει ο ψεο τοιςε κεκονιαµενε και συ καψη

κρινων µε κατα τον νοµον και παρανοµων κε-

λευει µε τυπτεσψαι

4. οι δε παρεστωτε ειπον τον αρςιερεα του

ψεου λοιδορει

5. εφη τε ο παυλο ουκ ηδειν αδελφοι οτι εστιν

αρςιερευ γεγραπται γαρ αρςοντα του λαου σου

ουκ ερει κακω

6. γνου δε ο παυλο οτι το εν µερο εστιν σαδδο-

υκαιων το δε ετερον ϕαρισαιων εκραξεν εν τω

συνεδριω ανδρε αδελφοι εγω ϕαρισαιο ειµι υιο

ϕαρισαιου περι ελπιδο και αναστασεω νεκρων

εγω κρινοµαι

7. τουτο δε αυτου λαλησαντο εγενετο στασι

των ϕαρισαιων και των σαδδουκαιων και εσςι-

σψη το πληψο

8. σαδδουκαιοι µεν γαρ λεγουσιν µη ειναι

αναστασιν µηδε αγγελον µητε πνευµα ϕαρισα-

ιοι δε οµολογουσιν τα αµφοτερα

9. εγενετο δε κραυγη µεγαλη και ανασταντε

οι γραµµατει του µερου των ϕαρισαιων διεµα-

ςοντο λεγοντε ουδεν κακον ευρισκοµεν εν τω

ανψρωπω τουτω ει δε πνευµα ελαλησεν αυτω

η αγγελο µη ψεοµαςωµεν

10. πολλη δε γενοµενη στασεω ευλαβηψει ο

ςιλιαρςο µη διασπασψη ο παυλο υπ αυτων εκε-

λευσεν το στρατευµα καταβαν αρπασαι αυτον

εκ µεσου αυτων αγειν τε ει την παρεµβολην

11. τη δε επιουση νυκτι επιστα αυτω ο κυριο

ειπεν ψαρσει παυλε ω γαρ διεµαρτυρω τα περι

εµου ει ιερουσαληµ ουτω σε δει και ει ϱωµην

µαρτυρησαι

12. γενοµενη δε ηµερα ποιησαντε τινε των ιο-

υδαιων συστροφην ανεψεµατισαν εαυτου λε-

γοντε µητε ϕαγειν µητε πιειν εω ου αποκτεινω-

σιν τον παυλον
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13. ησαν δε πλειου τεσσαρακοντα οι ταυτην

την συνωµοσιαν πεποιηκοτε

14. οιτινε προσελψοντε τοι αρςιερευσιν και τοι

πρεσβυτεροι ειπον αναψεµατι ανεψεµατισαµεν

εαυτου µηδενο γευσασψαι εω ου αποκτεινωµεν

τον παυλον

15. νυν ουν υµει εµφανισατε τω ςιλιαρςω συν

τω συνεδριω οπω αυριον αυτον καταγαγη προ

υµα ω µελλοντα διαγινωσκειν ακριβεστερον τα

περι αυτου ηµει δε προ του εγγισαι αυτον ετοιµοι

εσµεν του ανελειν αυτον

16. ακουσα δε ο υιο τη αδελφη παυλου το

ενεδρον παραγενοµενο και εισελψων ει την πα-

ϱεµβολην απηγγειλεν τω παυλω

17. προσκαλεσαµενο δε ο παυλο ενα των

εκατονταρςων εφη τον νεανιαν τουτον απαγαγε

προ τον ςιλιαρςον εςει γαρ τι απαγγειλαι αυτω

18. ο µεν ουν παραλαβων αυτον ηγαγεν προ

τον ςιλιαρςον και ϕησιν ο δεσµιο παυλο προ-

σκαλεσαµενο µε ηρωτησεν τουτον τον νεανιαν

αγαγειν προ σε εςοντα τι λαλησαι σοι

19. επιλαβοµενο δε τη ςειρο αυτου ο ςιλιαρςο

και αναςωρησα κατ ιδιαν επυνψανετο τι εστιν

ο εςει απαγγειλαι µοι

20. ειπεν δε οτι οι ιουδαιοι συνεψεντο του ερω-

τησαι σε οπω αυριον ει το συνεδριον καταγαγη

τον παυλον ω µελλοντε τι ακριβεστερον πυνψ-

ανεσψαι περι αυτου

21. συ ουν µη πεισψη αυτοι ενεδρευουσιν γαρ

αυτον εξ αυτων ανδρε πλειου τεσσαρακοντα

οιτινε ανεψεµατισαν εαυτου µητε ϕαγειν µητε

πιειν εω ου ανελωσιν αυτον και νυν ετοιµοι

εισιν προσδεςοµενοι την απο σου επαγγελιαν

22. ο µεν ουν ςιλιαρςο απελυσεν τον νεανιαν

παραγγειλα µηδενι εκλαλησαι οτι ταυτα ενε-

ϕανισα προ µε

23. και προσκαλεσαµενο δυο τινα των εκα-

τονταρςων ειπεν ετοιµασατε στρατιωτα διακο-

σιου οπω πορευψωσιν εω καισαρεια και ιππει

εβδοµηκοντα και δεξιολαβου διακοσιου απο

τριτη ωρα τη νυκτο

24. κτηνη τε παραστησαι ινα επιβιβασαντε τον

παυλον διασωσωσιν προ ϕηλικα τον ηγεµονα

25. γραχα επιστολην περιεςουσαν τον τυπον

τουτον

26. κλαυδιο λυσια τω κρατιστω ηγεµονι ϕηλι-

κι ςαιρειν

27. τον ανδρα τουτον συλληφψεντα υπο των

ιουδαιων και µελλοντα αναιρεισψαι υπ αυτων

επιστα συν τω στρατευµατι εξειλοµην αυτον

µαψων οτι ϱωµαιο εστιν

28. ϐουλοµενο δε γνωναι την αιτιαν δι ην ενε-

καλουν αυτω κατηγαγον αυτον ει το συνεδριον

αυτων

29. ον ευρον εγκαλουµενον περι Ϲητηµατων

του νοµου αυτων µηδεν δε αξιον ψανατου η

δεσµων εγκληµα εςοντα

30. µηνυψειση δε µοι επιβουλη ει τον ανδρα

µελλειν εσεσψαι υπο των ιουδαιων εξαυτη επε-

µχα προ σε παραγγειλα και τοι κατηγοροι λε-

γειν τα προ αυτον επι σου ερρωσο

31. οι µεν ουν στρατιωται κατα το διατεταγµε-

νον αυτοι αναλαβοντε τον παυλον ηγαγον δια

τη νυκτο ει την αντιπατριδα

32. τη δε επαυριον εασαντε του ιππει πορευ-

εσψαι συν αυτω υπεστρεχαν ει την παρεµβολην

33. οιτινε εισελψοντε ει την καισαρειαν και

αναδοντε την επιστολην τω ηγεµονι παρεστη-

σαν και τον παυλον αυτω

34. αναγνου δε ο ηγεµων και επερωτησα εκ

ποια επαρςια εστιν και πυψοµενο οτι απο κιλι-

κια

35. διακουσοµαι σου εφη οταν και οι κατηγο-

ϱοι σου παραγενωνται εκελευσεν τε αυτον εν

τω πραιτωριω του ηρωδου ϕυλασσεσψαι

Dostępne przekłady 24 Rozdziału
*O-dz24*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

24 µετα δε πεντε ηµερα κατεβη ο αρςιερευ

ανανια µετα των πρεσβυτερων και ϱητορο τερ-

τυλλου τινο οιτινε ενεφανισαν τω ηγεµονι κατα

του παυλου

2. κληψεντο δε αυτου ηρξατο κατηγορειν ο

τερτυλλο λεγων

3. πολλη ειρηνη τυγςανοντε δια σου και κατο-

ϱψωµατων γινοµενων τω εψνει τουτω δια τη ση

προνοια παντη τε και πανταςου αποδεςοµεψα

κρατιστε ϕηλιξ µετα παση ευςαριστια

4. ινα δε µη επι πλειον σε εγκοπτω παρακαλω

ακουσαι σε ηµων συντοµω τη ση επιεικεια

5. ευροντε γαρ τον ανδρα τουτον λοιµον και

κινουντα στασιν πασιν τοι ιουδαιοι τοι κατα την
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οικουµενην πρωτοστατην τε τη των ναζωραιων

αιρεσεω

6. ο και το ιερον επειρασεν ϐεβηλωσαι ον και

εκρατησαµεν και κατα τον ηµετερον νοµον ηψ-

ελησαµεν κρινειν

7. παρελψων δε λυσια ο ςιλιαρςο µετα πολλη

ϐια εκ των ςειρων ηµων απηγαγεν

8. κελευσα του κατηγορου αυτου ερςεσψαι επι

σε παρ ου δυνηση αυτο ανακρινα περι παντων

τουτων επιγνωναι ων ηµει κατηγορουµεν αυτου

9. συνεψεντο δε και οι ιουδαιοι ϕασκοντε ταυ-

τα ουτω εςειν

10. απεκριψη δε ο παυλο νευσαντο αυτω του

ηγεµονο λεγειν εκ πολλων ετων οντα σε κριτην

τω εψνει τουτω επισταµενο ευψυµοτερον τα περι

εµαυτου απολογουµαι

11. δυναµενου σου γνωναι οτι ου πλειου εισιν

µοι ηµεραι η δεκαδυο αφ η ανεβην προσκυνη-

σων εν ιερουσαληµ

12. και ουτε εν τω ιερω ευρον µε προ τινα δια-

λεγοµενον η επισυστασιν ποιουντα οςλου ουτε

εν ται συναγωγαι ουτε κατα την πολιν

13. ουτε παραστησαι µε δυνανται περι ων νυν

κατηγορουσιν µου

14. οµολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον

ην λεγουσιν αιρεσιν ουτω λατρευω τω πατρωω

ψεω πιστευων πασιν τοι κατα τον νοµον και τοι

προφηται γεγραµµενοι

15. ελπιδα εςων ει τον ψεον ην και αυτοι ουτοι

προσδεςονται αναστασιν µελλειν εσεσψαι νε-

κρων δικαιων τε και αδικων

16. εν τουτω δε αυτο ασκω απροσκοπον συ-

νειδησιν εςειν προ τον ψεον και του ανψρωπου

διαπαντο

17. δι ετων δε πλειονων παρεγενοµην ελεη-

µοσυνα ποιησων ει το εψνο µου και προσφορα

18. εν οι ευρον µε ηγνισµενον εν τω ιερω ου

µετα οςλου ουδε µετα ψορυβου τινε δε απο τη

ασια ιουδαιοι

19. ου δει επι σου παρειναι και κατηγορειν ει

τι εςοιεν προ µε

20. η αυτοι ουτοι ειπατωσαν ει τι ευρον εν εµοι

αδικηµα σταντο µου επι του συνεδριου

21. η περι µια ταυτη ϕωνη η εκραξα εστω εν

αυτοι οτι περι αναστασεω νεκρων εγω κρινοµαι

σηµερον υφ υµων

22. ακουσα δε ταυτα ο ϕηλιξ ανεβαλετο αυτου

ακριβεστερον ειδω τα περι τη οδου ειπων οταν

λυσια ο ςιλιαρςο καταβη διαγνωσοµαι τα καψ

υµα

23. διαταξαµενο τε τω εκατονταρςη τηρεισψαι

τον παυλον εςειν τε ανεσιν και µηδενα κωλυ-

ειν των ιδιων αυτου υπηρετειν η προσερςεσψαι

αυτω

24. µετα δε ηµερα τινα παραγενοµενο ο ϕηλιξ

συν δρουσιλλη τη γυναικι αυτου ουση ιουδα-

ια µετεπεµχατο τον παυλον και ηκουσεν αυτου

περι τη ει ςριστον πιστεω

25. διαλεγοµενου δε αυτου περι δικαιοσυνη

και εγκρατεια και του κριµατο του µελλοντο

εσεσψαι εµφοβο γενοµενο ο ϕηλιξ απεκριψη το

νυν εςον πορευου καιρον δε µεταλαβων µετα-

καλεσοµαι σε

26. αµα δε και ελπιζων οτι ςρηµατα δοψησεται

αυτω υπο του παυλου οπω λυση αυτον διο και

πυκνοτερον αυτον µεταπεµποµενο ωµιλει αυτω

27. διετια δε πληρωψειση ελαβεν διαδοςον

ο ϕηλιξ πορκιον ϕηστον ψελων τε ςαριτα κα-

ταψεσψαι τοι ιουδαιοι ο ϕηλιξ κατελιπεν τον

παυλον δεδεµενον

Dostępne przekłady 25 Rozdziału
*O-dz25*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

25 ϕηστο ουν επιβα τη επαρςια µετα τρει

ηµερα ανεβη ει ιεροσολυµα απο καισαρεια

2. ενεφανισαν δε αυτω ο αρςιερευ και οι πρω-

τοι των ιουδαιων κατα του παυλου και παρεκα-

λουν αυτον

3. αιτουµενοι ςαριν κατ αυτου οπω µεταπε-

µχηται αυτον ει ιερουσαληµ ενεδραν ποιουντε

ανελειν αυτον κατα την οδον

4. ο µεν ουν ϕηστο απεκριψη τηρεισψαι τον

παυλον εν καισαρεια εαυτον δε µελλειν εν τα-

ςει εκπορευεσψαι

5. οι ουν δυνατοι εν υµιν ϕησιν συγκαταβαντε

ει τι εστιν εν τω ανδρι τουτω κατηγορειτωσαν

αυτου

6. διατριχα δε εν αυτοι ηµερα πλειου η δεκα

καταβα ει καισαρειαν τη επαυριον καψισα επι

του ϐηµατο εκελευσεν τον παυλον αςψηναι
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7. παραγενοµενου δε αυτου περιεστησαν οι

απο ιεροσολυµων καταβεβηκοτε ιουδαιοι πολ-

λα και ϐαρεα αιτιαµατα ϕεροντε κατα του παυ-

λου α ουκ ισςυον αποδειξαι

8. απολογουµενου αυτου οτι ουτε ει τον νοµον

των ιουδαιων ουτε ει το ιερον ουτε ει καισαρα τι

ηµαρτον

9. ο ϕηστο δε τοι ιουδαιοι ψελων ςαριν κα-

ταψεσψαι αποκριψει τω παυλω ειπεν ψελει ει

ιεροσολυµα αναβα εκει περι τουτων κρινεσψαι

επ εµου

10. ειπεν δε ο παυλο επι του ϐηµατο καισαρο

εστω ειµι ου µε δει κρινεσψαι ιουδαιου ουδεν

ηδικησα ω και συ καλλιον επιγινωσκει

11. ει µεν γαρ αδικω και αξιον ψανατου πε-

πραςα τι ου παραιτουµαι το αποψανειν ει δε

ουδεν εστιν ων ουτοι κατηγορουσιν µου ουδει

µε δυναται αυτοι ςαρισασψαι καισαρα επικα-

λουµαι

12. τοτε ο ϕηστο συλλαλησα µετα του συµβο-

υλιου απεκριψη καισαρα επικεκλησαι επι κα-

ισαρα πορευση

13. ηµερων δε διαγενοµενων τινων αγριππα ο

ϐασιλευ και ϐερνικη κατηντησαν ει καισαρειαν

ασπασοµενοι τον ϕηστον

14. ω δε πλειου ηµερα διετριβον εκει ο ϕηστο

τω ϐασιλει ανεψετο τα κατα τον παυλον λεγων

ανηρ τι εστιν καταλελειµµενο υπο ϕηλικο δε-

σµιο

15. περι ου γενοµενου µου ει ιεροσολυµα ενε-

ϕανισαν οι αρςιερει και οι πρεσβυτεροι των ιο-

υδαιων αιτουµενοι κατ αυτου δικην

16. προ ου απεκριψην οτι ουκ εστιν εψο ϱωµα-

ιοι ςαριζεσψαι τινα ανψρωπον ει απωλειαν πριν

η ο κατηγορουµενο κατα προσωπον εςοι του

κατηγορου τοπον τε απολογια λαβοι περι του

εγκληµατο

17. συνελψοντων ουν αυτων ενψαδε ανα-

ϐολην µηδεµιαν ποιησαµενο τη εξη καψισα επι

του ϐηµατο εκελευσα αςψηναι τον ανδρα

18. περι ου σταψεντε οι κατηγοροι ουδεµιαν

αιτιαν επεφερον ων υπενοουν εγω

19. Ϲητηµατα δε τινα περι τη ιδια δεισιδαιµονια

ειςον προ αυτον και περι τινο ιησου τεψνηκοτο

ον εφασκεν ο παυλο Ϲην

20. απορουµενο δε εγω ει την περι τουτου

Ϲητησιν ελεγον ει ϐουλοιτο πορευεσψαι ει ιε-

ϱουσαληµ κακει κρινεσψαι περι τουτων

21. του δε παυλου επικαλεσαµενου τηρηψη-

ναι αυτον ει την του σεβαστου διαγνωσιν εκε-

λευσα τηρεισψαι αυτον εω ου πεµχω αυτον προ

καισαρα

22. αγριππα δε προ τον ϕηστον εφη εβο-

υλοµην και αυτο του ανψρωπου ακουσαι ο δε

αυριον ϕησιν ακουση αυτου

23. τη ουν επαυριον ελψοντο του αγριππα και

τη ϐερνικη µετα πολλη ϕαντασια και εισελψον-

των ει το ακροατηριον συν τε τοι ςιλιαρςοι και

ανδρασιν τοι κατ εξοςην ουσιν τη πολεω και

κελευσαντο του ϕηστου ηςψη ο παυλο

24. και ϕησιν ο ϕηστο αγριππα ϐασιλευ και

παντε οι συµπαροντε ηµιν ανδρε ψεωρειτε το-

υτον περι ου παν το πληψο των ιουδαιων ενετυ-

ςον µοι εν τε ιεροσολυµοι και ενψαδε επιβοωντε

µη δειν Ϲην αυτον µηκετι

25. εγω δε καταλαβοµενο µηδεν αξιον ψανα-

του αυτον πεπραςεναι και αυτου δε τουτου επι-

καλεσαµενου τον σεβαστον εκρινα πεµπειν αυ-

τον

26. περι ου ασφαλε τι γραχαι τω κυριω ουκ

εςω διο προηγαγον αυτον εφ υµων και µαλιστα

επι σου ϐασιλευ αγριππα οπω τη ανακρισεω

γενοµενη σςω τι γραχαι

27. αλογον γαρ µοι δοκει πεµποντα δεσµιον

µη και τα κατ αυτου αιτια σηµαναι

Dostępne przekłady 26 Rozdziału
*O-dz26*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

26 αγριππα δε προ τον παυλον εφη επι-

τρεπεται σοι υπερ σεαυτου λεγειν τοτε ο παυλο

απελογειτο εκτεινα την ςειρα

2. περι παντων ων εγκαλουµαι υπο ιουδα-

ιων ϐασιλευ αγριππα ηγηµαι εµαυτον µακαριον

µελλων απολογεισψαι επι σου σηµερον

3. µαλιστα γνωστην οντα σε παντων των κατα

ιουδαιου εψων τε και Ϲητηµατων διο δεοµαι σου

µακροψυµω ακουσαι µου

4. την µεν ουν ϐιωσιν µου την εκ νεοτητο την

απ αρςη γενοµενην εν τω εψνει µου εν ιεροσο-

λυµοι ισασιν παντε οι ιουδαιοι
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5. προγινωσκοντε µε ανωψεν εαν ψελωσιν

µαρτυρειν οτι κατα την ακριβεστατην αιρεσιν

τη ηµετερα ψρησκεια εζησα ϕαρισαιο

6. και νυν επ ελπιδι τη προ του πατερα επαγγε-

λια γενοµενη υπο του ψεου εστηκα κρινοµενο

7. ει ην το δωδεκαφυλον ηµων εν εκτενεια

νυκτα και ηµεραν λατρευον ελπιζει καταντη-

σαι περι η ελπιδο εγκαλουµαι ϐασιλευ αγριππα

υπο των ιουδαιων

8. τι απιστον κρινεται παρ υµιν ει ο ψεο νεκρου

εγειρει

9. εγω µεν ουν εδοξα εµαυτω προ το ονοµα ιη-

σου του ναζωραιου δειν πολλα εναντια πραξαι

10. ο και εποιησα εν ιεροσολυµοι και πολλου

των αγιων εγω ϕυλακαι κατεκλεισα την παρα

των αρςιερεων εξουσιαν λαβων αναιρουµενων

τε αυτων κατηνεγκα χηφον

11. και κατα πασα τα συναγωγα πολλα-

κι τιµωρων αυτου ηναγκαζον ϐλασφηµειν πε-

ϱισσω τε εµµαινοµενο αυτοι εδιωκον εω και ει

τα εξω πολει

12. εν οι και πορευοµενο ει την δαµασκον µετ

εξουσια και επιτροπη τη παρα των αρςιερεων

13. ηµερα µεση κατα την οδον ειδον ϐασιλευ

ουρανοψεν υπερ την λαµπροτητα του ηλιου πε-

ϱιλαµχαν µε ϕω και του συν εµοι πορευοµενου

14. παντων δε καταπεσοντων ηµων ει την γην

ηκουσα ϕωνην λαλουσαν προ µε και λεγουσαν

τη εβραιδι διαλεκτω σαουλ σαουλ τι µε διωκει

σκληρον σοι προ κεντρα λακτιζειν

15. εγω δε ειπον τι ει κυριε ο δε ειπεν εγω ειµι

ιησου ον συ διωκει

16. αλλα αναστηψι και στηψι επι του ποδα

σου ει τουτο γαρ ωφψην σοι προςειρισασψαι σε

υπηρετην και µαρτυρα ων τε ειδε ων τε οφψη-

σοµαι σοι

17. εξαιρουµενο σε εκ του λαου και των

εψνων ει ου νυν σε αποστελλω

18. ανοιξαι οφψαλµου αυτων του επιστρεχαι

απο σκοτου ει ϕω και τη εξουσια του σατανα επι

τον ψεον του λαβειν αυτου αφεσιν αµαρτιων

και κληρον εν τοι ηγιασµενοι πιστει τη ει εµε

19. οψεν ϐασιλευ αγριππα ουκ εγενοµην απε-

ιψη τη ουρανιω οπτασια

20. αλλα τοι εν δαµασκω πρωτον και ιεροσο-

λυµοι ει πασαν τε την ςωραν τη ιουδαια και τοι

εψνεσιν απαγγελλων µετανοειν και επιστρεφε-

ιν επι τον ψεον αξια τη µετανοια εργα πρασσον-

τα

21. ενεκα τουτων µε οι ιουδαιοι συλλαβοµενοι

εν τω ιερω επειρωντο διαςειρισασψαι

22. επικουρια ουν τυςων τη παρα του ψεου

αςρι τη ηµερα ταυτη εστηκα µαρτυρουµενο µι-

κρω τε και µεγαλω ουδεν εκτο λεγων ων τε οι

προφηται ελαλησαν µελλοντων γινεσψαι και

µωση

23. ει παψητο ο ςριστο ει πρωτο εξ αναστασεω

νεκρων ϕω µελλει καταγγελλειν τω λαω και

τοι εψνεσιν

24. ταυτα δε αυτου απολογουµενου ο ϕηστο

µεγαλη τη ϕωνη εφη µαινη παυλε τα πολλα σε

γραµµατα ει µανιαν περιτρεπει

25. ο δε ου µαινοµαι ϕησιν κρατιστε ϕηστε

αλλ αληψεια και σωφροσυνη ϱηµατα αποφψ-

εγγοµαι

26. επισταται γαρ περι τουτων ο ϐασιλευ προ

ον και παρρησιαζοµενο λαλω λανψανειν γαρ

αυτον τι τουτων ου πειψοµαι ουδεν ου γαρ εστιν

εν γωνια πεπραγµενον τουτο

27. πιστευει ϐασιλευ αγριππα τοι προφηται

οιδα οτι πιστευει

28. ο δε αγριππα προ τον παυλον εφη εν

ολιγω µε πειψει ςριστιανον γενεσψαι

29. ο δε παυλο ειπεν ευξαιµην αν τω ψεω

και εν ολιγω και εν πολλω ου µονον σε αλλα

και παντα του ακουοντα µου σηµερον γενεσψαι

τοιουτου οποιο καγω ειµι παρεκτο των δεσµων

τουτων

30. και ταυτα ειποντο αυτου ανεστη ο ϐασιλευ

και ο ηγεµων η τε ϐερνικη και οι συγκαψηµενοι

αυτοι

31. και αναςωρησαντε ελαλουν προ αλλη-

λου λεγοντε οτι ουδεν ψανατου αξιον η δεσµων

πρασσει ο ανψρωπο ουτο

32. αγριππα δε τω ϕηστω εφη απολελυσψαι

εδυνατο ο ανψρωπο ουτο ει µη επεκεκλητο κα-

ισαρα

Dostępne przekłady 27 Rozdziału
*O-dz27*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

27 ω δε εκριψη του αποπλειν ηµα ει την

ιταλιαν παρεδιδουν τον τε παυλον και τινα ετε-

1102 L R Biblia Grecka



Dzieje Apostolskie L R Rozdział 27

ϱου δεσµωτα εκατονταρςη ονοµατι ιουλιω σπε-

ιρη σεβαστη

2. επιβαντε δε πλοιω αδραµυττηνω µελλον-

τε πλειν του κατα την ασιαν τοπου ανηςψηµεν

οντο συν ηµιν αρισταρςου µακεδονο ψεσσαλο-

νικεω

3. τη τε ετερα κατηςψηµεν ει σιδωνα ϕιλα-

νψρωπω τε ο ιουλιο τω παυλω ςρησαµενο επε-

τρεχεν προ ϕιλου πορευψεντα επιµελεια τυςειν

4. κακειψεν αναςψεντε υπεπλευσαµεν την κυ-

προν δια το του ανεµου ειναι εναντιου

5. το τε πελαγο το κατα την κιλικιαν και παµ-

ϕυλιαν διαπλευσαντε κατηλψοµεν ει µυρα τη

λυκια

6. κακει ευρων ο εκατονταρςο πλοιον αλεξαν-

δρινον πλεον ει την ιταλιαν ενεβιβασεν ηµα ει

αυτο

7. εν ικαναι δε ηµεραι ϐραδυπλοουντε και

µολι γενοµενοι κατα την κνιδον µη προσεων-

το ηµα του ανεµου υπεπλευσαµεν την κρητην

κατα σαλµωνην

8. µολι τε παραλεγοµενοι αυτην ηλψοµεν ει

τοπον τινα καλουµενον καλου λιµενα ω εγγυ

ην πολι λασαια

9. ικανου δε ςρονου διαγενοµενου και οντο

ηδη επισφαλου του πλοο δια το και την νηστε-

ιαν ηδη παρεληλυψεναι παρηνει ο παυλο

10. λεγων αυτοι ανδρε ψεωρω οτι µετα υβρεω

και πολλη Ϲηµια ου µονον του ϕορτου και του

πλοιου αλλα και των χυςων ηµων µελλειν εσε-

σψαι τον πλουν

11. ο δε εκατονταρςο τω κυβερνητη και τω να-

υκληρω επειψετο µαλλον η τοι υπο του παυλου

λεγοµενοι

12. ανευψετου δε του λιµενο υπαρςοντο προ

παραςειµασιαν οι πλειου εψεντο ϐουλην ανα-

ςψηναι κακειψεν ειπω δυναιντο καταντησαντε

ει ϕοινικα παραςειµασαι λιµενα τη κρητη ϐλε-

ποντα κατα λιβα και κατα ςωρον

13. υποπνευσαντο δε νοτου δοξαντε τη προψ-

εσεω κεκρατηκεναι αραντε ασσον παρελεγοντο

την κρητην

14. µετ ου πολυ δε εβαλεν κατ αυτη ανεµο

τυφωνικο ο καλουµενο ευροκλυδων

15. συναρπασψεντο δε του πλοιου και µη

δυναµενου αντοφψαλµειν τω ανεµω επιδοντε

εφεροµεψα

16. νησιον δε τι υποδραµοντε καλουµενον

κλαυδην µολι ισςυσαµεν περικρατει γενεσψαι

τη σκαφη

17. ην αραντε ϐοηψειαι εςρωντο υποζωννυντε

το πλοιον ϕοβουµενοι τε µη ει την συρτιν εκπε-

σωσιν ςαλασαντε το σκευο ουτω εφεροντο

18. σφοδρω δε ςειµαζοµενων ηµων τη εξη εκ-

ϐολην εποιουντο

19. και τη τριτη αυτοςειρε την σκευην του πλο-

ιου ερριχαµεν

20. µητε δε ηλιου µητε αστρων επιφαινοντων

επι πλειονα ηµερα ςειµωνο τε ουκ ολιγου επικε-

ιµενου λοιπον περιηρειτο πασα ελπι του σωζε-

σψαι ηµα

21. πολλη δε ασιτια υπαρςουση τοτε σταψει ο

παυλο εν µεσω αυτων ειπεν εδει µεν ω ανδρε

πειψαρςησαντα µοι µη αναγεσψαι απο τη κρητη

κερδησαι τε την υβριν ταυτην και την Ϲηµιαν

22. και τανυν παραινω υµα ευψυµειν απο-

ϐολη γαρ χυςη ουδεµια εσται εξ υµων πλην

του πλοιου

23. παρεστη γαρ µοι τη νυκτι ταυτη αγγελο

του ψεου ου ειµι ω και λατρευω

24. λεγων µη ϕοβου παυλε καισαρι σε δει πα-

ϱαστηναι και ιδου κεςαρισται σοι ο ψεο παντα

του πλεοντα µετα σου

25. διο ευψυµειτε ανδρε πιστευω γαρ τω ψεω

οτι ουτω εσται καψ ον τροπον λελαληται µοι

26. ει νησον δε τινα δει ηµα εκπεσειν

27. ω δε τεσσαρεσκαιδεκατη νυξ εγενετο δια-

ϕεροµενων ηµων εν τω αδρια κατα µεσον τη

νυκτο υπενοουν οι ναυται προσαγειν τινα αυτοι

ςωραν

28. και ϐολισαντε ευρον οργυια εικοσι ϐρα-

ςυ δε διαστησαντε και παλιν ϐολισαντε ευρον

οργυια δεκαπεντε

29. ϕοβουµενοι τε µηπω ει τραςει τοπου εκ-

πεσωσιν εκ πρυµνη ϱιχαντε αγκυρα τεσσαρα

ηυςοντο ηµεραν γενεσψαι

30. των δε ναυτων Ϲητουντων ϕυγειν εκ του

πλοιου και ςαλασαντων την σκαφην ει την

ψαλασσαν προφασει ω εκ πρωρα µελλοντων

αγκυρα εκτεινειν

31. ειπεν ο παυλο τω εκατονταρςη και τοι

στρατιωται εαν µη ουτοι µεινωσιν εν τω πλοιω

υµει σωψηναι ου δυνασψε
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32. τοτε οι στρατιωται απεκοχαν τα σςοινια τη

σκαφη και ειασαν αυτην εκπεσειν

33. αςρι δε ου εµελλεν ηµερα γινεσψαι πα-

ϱεκαλει ο παυλο απαντα µεταλαβειν τροφη

λεγων τεσσαρεσκαιδεκατην σηµερον ηµεραν

προσδοκωντε ασιτοι διατελειτε µηδεν προσλα-

ϐοµενοι

34. διο παρακαλω υµα προσλαβειν τροφη το-

υτο γαρ προ τη υµετερα σωτηρια υπαρςει ουδε-

νο γαρ υµων ψριξ εκ τη κεφαλη πεσειται

35. ειπων δε ταυτα και λαβων αρτον ευςα-

ϱιστησεν τω ψεω ενωπιον παντων και κλασα

ηρξατο εσψιειν

36. ευψυµοι δε γενοµενοι παντε και αυτοι προ-

σελαβοντο τροφη

37. ηµεν δε εν τω πλοιω αι πασαι χυςαι δια-

κοσιαι εβδοµηκονταεξ

38. κορεσψεντε δε τροφη εκουφιζον το πλοιον

εκβαλλοµενοι τον σιτον ει την ψαλασσαν

39. οτε δε ηµερα εγενετο την γην ουκ επεγινω-

σκον κολπον δε τινα κατενοουν εςοντα αιγια-

λον ει ον εβουλευσαντο ει δυναιντο εξωσαι το

πλοιον

40. και τα αγκυρα περιελοντε ειων ει την

ψαλασσαν αµα ανεντε τα Ϲευκτηρια των πηδα-

λιων και επαραντε τον αρτεµονα τη πνεουση

κατειςον ει τον αιγιαλον

41. περιπεσοντε δε ει τοπον διψαλασσον επω-

κειλαν την ναυν και η µεν πρωρα ερεισασα εµε-

ινεν ασαλευτο η δε πρυµνα ελυετο υπο τη ϐια

των κυµατων

42. των δε στρατιωτων ϐουλη εγενετο ινα του

δεσµωτα αποκτεινωσιν µητι εκκολυµβησα δια-

ϕυγοι

43. ο δε εκατονταρςο ϐουλοµενο διασωσαι τον

παυλον εκωλυσεν αυτου του ϐουληµατο εκε-

λευσεν τε του δυναµενου κολυµβαν απορρι-

χαντα πρωτου επι την γην εξιεναι

44. και του λοιπου ου µεν επι σανισιν ου δε

επι τινων των απο του πλοιου και ουτω εγενετο

παντα διασωψηναι επι την γην

Dostępne przekłady 28 Rozdziału
*O-dz28*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

28 και διασωψεντε τοτε επεγνωσαν οτι µε-

λιτη η νησο καλειται

2. οι δε ϐαρβαροι παρειςον ου την τυςουσαν

ϕιλανψρωπιαν ηµιν αναχαντε γαρ πυραν προ-

σελαβοντο παντα ηµα δια τον υετον τον εφε-

στωτα και δια το χυςο

3. συστρεχαντο δε του παυλου ϕρυγανων

πληψο και επιψεντο επι την πυραν εςιδνα εκ

τη ψερµη εξελψουσα καψηχεν τη ςειρο αυτου

4. ω δε ειδον οι ϐαρβαροι κρεµαµενον το ψη-

ϱιον εκ τη ςειρο αυτου ελεγον προ αλληλου

παντω ϕονευ εστιν ο ανψρωπο ουτο ον διασωψ-

εντα εκ τη ψαλασση η δικη Ϲην ουκ ειασεν

5. ο µεν ουν αποτιναξα το ψηριον ει το πυρ

επαψεν ουδεν κακον

6. οι δε προσεδοκων αυτον µελλειν πιµπρα-

σψαι η καταπιπτειν αφνω νεκρον επι πολυ δε

αυτων προσδοκωντων και ψεωρουντων µηδεν

ατοπον ει αυτον γινοµενον µεταβαλλοµενοι

ελεγον ψεον αυτον ειναι

7. εν δε τοι περι τον τοπον εκεινον υπηρςεν

ςωρια τω πρωτω τη νησου ονοµατι ποπλιω ο

αναδεξαµενο ηµα τρει ηµερα ϕιλοφρονω εξενι-

σεν

8. εγενετο δε τον πατερα του ποπλιου πυρετοι

και δυσεντερια συνεςοµενον κατακεισψαι προ

ον ο παυλο εισελψων και προσευξαµενο επιψει

τα ςειρα αυτω ιασατο αυτον

9. τουτου ουν γενοµενου και οι λοιποι οι εςοντε

ασψενεια εν τη νησω προσηρςοντο και εψερα-

πευοντο

10. οι και πολλαι τιµαι ετιµησαν ηµα και ανα-

γοµενοι επεψεντο τα προ την ςρειαν

11. µετα δε τρει µηνα ανηςψηµεν εν πλοιω

παρακεςειµακοτι εν τη νησω αλεξανδρινω πα-

ϱασηµω διοσκουροι

12. και καταςψεντε ει συρακουσα επεµεινα-

µεν ηµερα τρει

13. οψεν περιελψοντε κατηντησαµεν ει

ϱηγιον και µετα µιαν ηµεραν επιγενοµενου νο-

του δευτεραιοι ηλψοµεν ει ποτιολου

14. ου ευροντε αδελφου παρεκληψηµεν επ

αυτοι επιµειναι ηµερα επτα και ουτω ει την

ϱωµην ηλψοµεν

15. κακειψεν οι αδελφοι ακουσαντε τα περι

ηµων εξηλψον ει απαντησιν ηµιν αςρι αππιου

ϕορου και τριων ταβερνων ου ιδων ο παυλο

ευςαριστησα τω ψεω ελαβεν ψαρσο
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16. οτε δε ηλψοµεν ει ϱωµην ο εκατονταρςο

παρεδωκεν του δεσµιου τω στρατοπεδαρςη τω

δε παυλω επετραπη µενειν καψ εαυτον συν τω

ϕυλασσοντι αυτον στρατιωτη

17. εγενετο δε µετα ηµερα τρει συγκαλεσασψ-

αι τον παυλον του οντα των ιουδαιων πρωτου

συνελψοντων δε αυτων ελεγεν προ αυτου αν-

δρε αδελφοι εγω ουδεν εναντιον ποιησα τω λαω

η τοι εψεσιν τοι πατρωοι δεσµιο εξ ιεροσολυµων

παρεδοψην ει τα ςειρα των ϱωµαιων

18. οιτινε ανακριναντε µε εβουλοντο απολυ-

σαι δια το µηδεµιαν αιτιαν ψανατου υπαρςειν

εν εµοι

19. αντιλεγοντων δε των ιουδαιων ηναγκα-

σψην επικαλεσασψαι καισαρα ους ω του εψνου

µου εςων τι κατηγορησαι

20. δια ταυτην ουν την αιτιαν παρεκαλεσα

υµα ιδειν και προσλαλησαι ενεκεν γαρ τη ελ-

πιδο του ισραηλ την αλυσιν ταυτην περικειµαι

21. οι δε προ αυτον ειπον ηµει ουτε γραµµατα

περι σου εδεξαµεψα απο τη ιουδαια ουτε παρα-

γενοµενο τι των αδελφων απηγγειλεν η ελαλη-

σεν τι περι σου πονηρον

22. αξιουµεν δε παρα σου ακουσαι α ϕρονει

περι µεν γαρ τη αιρεσεω ταυτη γνωστον εστιν

ηµιν οτι πανταςου αντιλεγεται

23. ταξαµενοι δε αυτω ηµεραν ηκον προ αυτον

ει την ξενιαν πλειονε οι εξετιψετο διαµαρτυρο-

µενο την ϐασιλειαν του ψεου πειψων τε αυτου

τα περι του ιησου απο τε του νοµου µωσεω και

των προφητων απο πρωι εω εσπερα

24. και οι µεν επειψοντο τοι λεγοµενοι οι δε

ηπιστουν

25. ασυµφωνοι δε οντε προ αλληλου απελυ-

οντο ειποντο του παυλου ϱηµα εν οτι καλω το

πνευµα το αγιον ελαλησεν δια ησαιου του προ-

ϕητου προ του πατερα ηµων

26. λεγον πορευψητι προ τον λαον τουτον και

ειπε ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και ϐλε-

ποντε ϐλεχετε και ου µη ιδητε

27. επαςυνψη γαρ η καρδια του λαου τουτου

και τοι ωσιν ϐαρεω ηκουσαν και του οφψαλµου

αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοι οφψαλµοι

και τοι ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν

και επιστρεχωσιν και ιασωµαι αυτου

28. γνωστον ουν εστω υµιν οτι τοι εψνεσιν απε-

σταλη το σωτηριον του ψεου αυτοι και ακουσον-

ται

29. και ταυτα αυτου ειποντο απηλψον οι ιο-

υδαιοι πολλην εςοντε εν εαυτοι συζητησιν

30. εµεινεν δε ο παυλο διετιαν ολην εν ιδιω

µισψωµατι και απεδεςετο παντα του εισπορευ-

οµενου προ αυτον

31. κηρυσσων την ϐασιλειαν του ψεου και δι-

δασκων τα περι του κυριου ιησου ςριστου µετα

παση παρρησια ακωλυτω
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List do Rzymian L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-rz1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο δουλο ιησου ςριστου κλητο αποστο-

λο αφωρισµενο ει ευαγγελιον ψεου

2. ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου

εν γραφαι αγιαι

3. περι του υιου αυτου του γενοµενου εκ σπερ-

µατο δαβιδ κατα σαρκα

4. του ορισψεντο υιου ψεου εν δυναµει κατα

πνευµα αγιωσυνη εξ αναστασεω νεκρων ιησου

ςριστου του κυριου ηµων

5. δι ου ελαβοµεν ςαριν και αποστολην ει

υπακοην πιστεω εν πασιν τοι εψνεσιν υπερ του

ονοµατο αυτου

6. εν οι εστε και υµει κλητοι ιησου ςριστου

7. πασιν τοι ουσιν εν ϱωµη αγαπητοι ψεου

κλητοι αγιοι ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου πα-

τρο ηµων και κυριου ιησου ςριστου

8. πρωτον µεν ευςαριστω τω ψεω µου δια ιη-

σου ςριστου υπερ παντων υµων οτι η πιστι υµων

καταγγελλεται εν ολω τω κοσµω

9. µαρτυ γαρ µου εστιν ο ψεο ω λατρευω εν τω

πνευµατι µου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου

ω αδιαλειπτω µνειαν υµων ποιουµαι

10. παντοτε επι των προσευςων µου δεοµενο

ειπω ηδη ποτε ευοδωψησοµαι εν τω ψεληµατι

του ψεου ελψειν προ υµα

11. επιποψω γαρ ιδειν υµα ινα τι µεταδω ςα-

ϱισµα υµιν πνευµατικον ει το στηριςψηναι υµα

12. τουτο δε εστιν συµπαρακληψηναι εν υµιν

δια τη εν αλληλοι πιστεω υµων τε και εµου

13. ου ψελω δε υµα αγνοειν αδελφοι οτι

πολλακι προεψεµην ελψειν προ υµα και εκω-

λυψην αςρι του δευρο ινα καρπον τινα σςω και

εν υµιν καψω και εν τοι λοιποι εψνεσιν

14. ελλησιν τε και ϐαρβαροι σοφοι τε και

ανοητοι οφειλετη ειµι

15. ουτω το κατ εµε προψυµον και υµιν τοι εν

ϱωµη ευαγγελισασψαι

16. ου γαρ επαισςυνοµαι το ευαγγελιον του

ςριστου δυναµι γαρ ψεου εστιν ει σωτηριαν παν-

τι τω πιστευοντι ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι

17. δικαιοσυνη γαρ ψεου εν αυτω αποκαλυπ-

τεται εκ πιστεω ει πιστιν καψω γεγραπται ο δε

δικαιο εκ πιστεω Ϲησεται

18. αποκαλυπτεται γαρ οργη ψεου απ ουρα-

νου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανψρωπων

των την αληψειαν εν αδικια κατεςοντων

19. διοτι το γνωστον του ψεου ϕανερον εστιν

εν αυτοι ο γαρ ψεο αυτοι εφανερωσεν

20. τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεω κοσµου

τοι ποιηµασιν νοουµενα καψοραται η τε αιδιο

αυτου δυναµι και ψειοτη ει το ειναι αυτου ανα-

πολογητου

21. διοτι γνοντε τον ψεον ους ω ψεον εδο-

ξασαν η ευςαριστησαν αλλ εµαταιωψησαν εν

τοι διαλογισµοι αυτων και εσκοτισψη η ασυνετο

αυτων καρδια

22. ϕασκοντε ειναι σοφοι εµωρανψησαν

23. και ηλλαξαν την δοξαν του αφψαρτου

ψεου εν οµοιωµατι εικονο ϕψαρτου ανψρωπου

και πετεινων και τετραποδων και ερπετων

24. διο και παρεδωκεν αυτου ο ψεο εν ται

επιψυµιαι των καρδιων αυτων ει ακαψαρσιαν

του ατιµαζεσψαι τα σωµατα αυτων εν εαυτοι

25. οιτινε µετηλλαξαν την αληψειαν του ψεου

εν τω χευδει και εσεβασψησαν και ελατρευσαν

τη κτισει παρα τον κτισαντα ο εστιν ευλογητο ει

του αιωνα αµην

26. δια τουτο παρεδωκεν αυτου ο ψεο ει παψη

ατιµια αι τε γαρ ψηλειαι αυτων µετηλλαξαν την

ϕυσικην ςρησιν ει την παρα ϕυσιν

27. οµοιω τε και οι αρρενε αφεντε την ϕυσικην

ςρησιν τη ψηλεια εξεκαυψησαν εν τη ορεξει αυ-

των ει αλληλου αρσενε εν αρσεσιν την ασςηµο-

συνην κατεργαζοµενοι και την αντιµισψιαν ην

εδει τη πλανη αυτων εν εαυτοι απολαµβανοντε

28. και καψω ουκ εδοκιµασαν τον ψεον εςειν

εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτου ο ψεο ει αδοκι-

µον νουν ποιειν τα µη καψηκοντα

29. πεπληρωµενου παση αδικια πορνεια

πονηρια πλεονεξια κακια µεστου ϕψονου ϕο-

νου εριδο δολου κακοηψεια χιψυριστα

30. καταλαλου ψεοστυγει υβριστα υπερηφα-

νου αλαζονα εφευρετα κακων γονευσιν απειψ-

ει

31. ασυνετου ασυνψετου αστοργου ασπονδου

ανελεηµονα
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32. οιτινε το δικαιωµα του ψεου επιγνοντε οτι

οι τα τοιαυτα πρασσοντε αξιοι ψανατου εισιν ου

µονον αυτα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσιν

τοι πρασσουσιν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-rz2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 διο αναπολογητο ει ω ανψρωπε πα ο

κρινων εν ω γαρ κρινει τον ετερον σεαυτον κα-

τακρινει τα γαρ αυτα πρασσει ο κρινων

2. οιδαµεν δε οτι το κριµα του ψεου εστιν κατα

αληψειαν επι του τα τοιαυτα πρασσοντα

3. λογιζη δε τουτο ω ανψρωπε ο κρινων του

τα τοιαυτα πρασσοντα και ποιων αυτα οτι συ

εκφευξη το κριµα του ψεου

4. η του πλουτου τη ςρηστοτητο αυτου και τη

ανοςη και τη µακροψυµια καταφρονει αγνοων

οτι το ςρηστον του ψεου ει µετανοιαν σε αγει

5. κατα δε την σκληροτητα σου και αµετα-

νοητον καρδιαν ψησαυριζει σεαυτω οργην εν

ηµερα οργη και αποκαλυχεω δικαιοκρισια του

ψεου

6. ο αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

7. τοι µεν καψ υποµονην εργου αγαψου δοξαν

και τιµην και αφψαρσιαν Ϲητουσιν Ϲωην αιω-

νιον

8. τοι δε εξ εριψεια και απειψουσιν µεν τη αλ-

ηψεια πειψοµενοι δε τη αδικια ψυµο και οργη

9. ψλιχι και στενοςωρια επι πασαν χυςην

ανψρωπου του κατεργαζοµενου το κακον ιο-

υδαιου τε πρωτον και ελληνο

10. δοξα δε και τιµη και ειρηνη παντι τω ερ-

γαζοµενω το αγαψον ιουδαιω τε πρωτον και ελ-

ληνι

11. ου γαρ εστιν προσωποληχια παρα τω ψεω

12. οσοι γαρ ανοµω ηµαρτον ανοµω και απο-

λουνται και οσοι εν νοµω ηµαρτον δια νοµου

κριψησονται

13. ου γαρ οι ακροαται του νοµου δικαιοι πα-

ϱα τω ψεω αλλ οι ποιηται του νοµου δικαιωψη-

σονται

14. οταν γαρ εψνη τα µη νοµον εςοντα ϕυσει

τα του νοµου ποιη ουτοι νοµον µη εςοντε εαυτοι

εισιν νοµο

15. οιτινε ενδεικνυνται το εργον του νοµου

γραπτον εν ται καρδιαι αυτων συµµαρτυρο-

υση αυτων τη συνειδησεω και µεταξυ αλληλων

των λογισµων κατηγορουντων η και απολογο-

υµενων

16. εν ηµερα οτε κρινει ο ψεο τα κρυπτα των

ανψρωπων κατα το ευαγγελιον µου δια ιησου

ςριστου

17. ιδε συ ιουδαιο επονοµαζη και επαναπαυη

τω νοµω και καυςασαι εν ψεω

18. και γινωσκει το ψεληµα και δοκιµαζει τα

διαφεροντα κατηςουµενο εκ του νοµου

19. πεποιψα τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων

ϕω των εν σκοτει

20. παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων

εςοντα την µορφωσιν τη γνωσεω και τη αληψεια

εν τω νοµω

21. ο ουν διδασκων ετερον σεαυτον ου διδα-

σκει ο κηρυσσων µη κλεπτειν κλεπτει

22. ο λεγων µη µοιςευειν µοιςευει ο ϐδελυσ-

σοµενο τα ειδωλα ιεροσυλει

23. ο εν νοµω καυςασαι δια τη παραβασεω

του νοµου τον ψεον ατιµαζει

24. το γαρ ονοµα του ψεου δι υµα ϐλασφηµε-

ιται εν τοι εψνεσιν καψω γεγραπται

25. περιτοµη µεν γαρ ωφελει εαν νοµον πρα-

σση εαν δε παραβατη νοµου η η περιτοµη σου

ακροβυστια γεγονεν

26. εαν ουν η ακροβυστια τα δικαιωµατα του

νοµου ϕυλασση ουςι η ακροβυστια αυτου ει πε-

ϱιτοµην λογισψησεται

27. και κρινει η εκ ϕυσεω ακροβυστια τον νο-

µον τελουσα σε τον δια γραµµατο και περιτοµη

παραβατην νοµου

28. ου γαρ ο εν τω ϕανερω ιουδαιο εστιν ουδε

η εν τω ϕανερω εν σαρκι περιτοµη

29. αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιο και περιτοµη

καρδια εν πνευµατι ου γραµµατι ου ο επαινο

ουκ εξ ανψρωπων αλλ εκ του ψεου

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-rz3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τι η ωφε-

λεια τη περιτοµη
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2. πολυ κατα παντα τροπον πρωτον µεν γαρ

οτι επιστευψησαν τα λογια του ψεου

3. τι γαρ ει ηπιστησαν τινε µη η απιστια αυτων

την πιστιν του ψεου καταργησει

4. µη γενοιτο γινεσψω δε ο ψεο αληψη πα

δε ανψρωπο χευστη καψω γεγραπται οπω αν

δικαιωψη εν τοι λογοι σου και νικηση εν τω

κρινεσψαι σε

5. ει δε η αδικια ηµων ψεου δικαιοσυνην συ-

νιστησιν τι ερουµεν µη αδικο ο ψεο ο επιφερων

την οργην κατα ανψρωπον λεγω

6. µη γενοιτο επει πω κρινει ο ψεο τον κοσµον

7. ει γαρ η αληψεια του ψεου εν τω εµω χευ-

σµατι επερισσευσεν ει την δοξαν αυτου τι ετι

καγω ω αµαρτωλο κρινοµαι

8. και µη καψω ϐλασφηµουµεψα και καψω

ϕασιν τινε ηµα λεγειν οτι ποιησωµεν τα κακα

ινα ελψη τα αγαψα ων το κριµα ενδικον εστιν

9. τι ουν προεςοµεψα ου παντω προητιασα-

µεψα γαρ ιουδαιου τε και ελληνα παντα υφ

αµαρτιαν ειναι

10. καψω γεγραπται οτι ουκ εστιν δικαιο ουδε

ει

11. ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων

τον ψεον

12. παντε εξεκλιναν αµα ηςρειωψησαν ουκ

εστιν ποιων ςρηστοτητα ουκ εστιν εω ενο

13. ταφο ανεωγµενο ο λαρυγξ αυτων ται

γλωσσαι αυτων εδολιουσαν ιο ασπιδων υπο τα

ςειλη αυτων

14. ων το στοµα αρα και πικρια γεµει

15. οξει οι ποδε αυτων εκςεαι αιµα

16. συντριµµα και ταλαιπωρια εν ται οδοι αυ-

των

17. και οδον ειρηνη ουκ εγνωσαν

18. ουκ εστιν ϕοβο ψεου απεναντι των οφψ-

αλµων αυτων

19. οιδαµεν δε οτι οσα ο νοµο λεγει τοι εν τω

νοµω λαλει ινα παν στοµα ϕραγη και υποδικο

γενηται πα ο κοσµο τω ψεω

20. διοτι εξ εργων νοµου ου δικαιωψησεται

πασα σαρξ ενωπιον αυτου δια γαρ νοµου επι-

γνωσι αµαρτια

21. νυνι δε ςωρι νοµου δικαιοσυνη ψεου πε-

ϕανερωται µαρτυρουµενη υπο του νοµου και

των προφητων

22. δικαιοσυνη δε ψεου δια πιστεω ιησου ςρι-

στου ει παντα και επι παντα του πιστευοντα ου

γαρ εστιν διαστολη

23. παντε γαρ ηµαρτον και υστερουνται τη

δοξη του ψεου

24. δικαιουµενοι δωρεαν τη αυτου ςαριτι δια

τη απολυτρωσεω τη εν ςριστω ιησου

25. ον προεψετο ο ψεο ιλαστηριον δια τη πι-

στεω εν τω αυτου αιµατι ει ενδειξιν τη δικαιο-

συνη αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτων

αµαρτηµατων

26. εν τη ανοςη του ψεου προ ενδειξιν τη δικα-

ιοσυνη αυτου εν τω νυν καιρω ει το ειναι αυτον

δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεω ιησου

27. που ουν η καυςησι εξεκλεισψη δια ποιου

νοµου των εργων ουςι αλλα δια νοµου πιστεω

28. λογιζοµεψα ουν πιστει δικαιουσψαι

ανψρωπον ςωρι εργων νοµου

29. η ιουδαιων ο ψεο µονον ουςι δε και εψνων

ναι και εψνων

30. επειπερ ει ο ψεο ο δικαιωσει περιτοµην εκ

πιστεω και ακροβυστιαν δια τη πιστεω

31. νοµον ουν καταργουµεν δια τη πιστεω µη

γενοιτο αλλα νοµον ιστωµεν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-rz4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 τι ουν ερουµεν αβρααµ τον πατερα ηµων

ευρηκεναι κατα σαρκα

2. ει γαρ αβρααµ εξ εργων εδικαιωψη εςει

καυςηµα αλλ ου προ τον ψεον

3. τι γαρ η γραφη λεγει επιστευσεν δε αβρααµ

τω ψεω και ελογισψη αυτω ει δικαιοσυνην

4. τω δε εργαζοµενω ο µισψο ου λογιζεται κατα

ςαριν αλλα κατα το οφειληµα

5. τω δε µη εργαζοµενω πιστευοντι δε επι τον

δικαιουντα τον ασεβη λογιζεται η πιστι αυτου ει

δικαιοσυνην

6. καψαπερ και δαβιδ λεγει τον µακαρισµον

του ανψρωπου ω ο ψεο λογιζεται δικαιοσυνην

ςωρι εργων

7. µακαριοι ων αφεψησαν αι ανοµιαι και ων

επεκαλυφψησαν αι αµαρτιαι
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8. µακαριο ανηρ ω ου µη λογισηται κυριο

αµαρτιαν

9. ο µακαρισµο ουν ουτο επι την περιτοµην η

και επι την ακροβυστιαν λεγοµεν γαρ οτι ελο-

γισψη τω αβρααµ η πιστι ει δικαιοσυνην

10. πω ουν ελογισψη εν περιτοµη οντι η εν

ακροβυστια ουκ εν περιτοµη αλλ εν ακροβυ-

στια

11. και σηµειον ελαβεν περιτοµη σφραγιδα

τη δικαιοσυνη τη πιστεω τη εν τη ακροβυστια ει

το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων

δι ακροβυστια ει το λογισψηναι και αυτοι την

δικαιοσυνην

12. και πατερα περιτοµη τοι ουκ εκ περιτοµη

µονον αλλα και τοι στοιςουσιν τοι ιςνεσιν τη εν

τη ακροβυστια πιστεω του πατρο ηµων αβρααµ

13. ου γαρ δια νοµου η επαγγελια τω αβρααµ

η τω σπερµατι αυτου το κληρονοµον αυτον ειναι

του κοσµου αλλα δια δικαιοσυνη πιστεω

14. ει γαρ οι εκ νοµου κληρονοµοι κεκενωται

η πιστι και κατηργηται η επαγγελια

15. ο γαρ νοµο οργην κατεργαζεται ου γαρ

ουκ εστιν νοµο ουδε παραβασι

16. δια τουτο εκ πιστεω ινα κατα ςαριν ει το

ειναι ϐεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερ-

µατι ου τω εκ του νοµου µονον αλλα και τω εκ

πιστεω αβρααµ ο εστιν πατηρ παντων ηµων

17. καψω γεγραπται οτι πατερα πολλων

εψνων τεψεικα σε κατεναντι ου επιστευσεν

ψεου του Ϲωοποιουντο του νεκρου και καλουντο

τα µη οντα ω οντα

18. ο παρ ελπιδα επ ελπιδι επιστευσεν ει το

γενεσψαι αυτον πατερα πολλων εψνων κατα

το ειρηµενον ουτω εσται το σπερµα σου

19. και µη ασψενησα τη πιστει ου κατενοησεν

το εαυτου σωµα ηδη νενεκρωµενον εκατοντα-

ετη που υπαρςων και την νεκρωσιν τη µητρα

σαρρα

20. ει δε την επαγγελιαν του ψεου ου διεκριψη

τη απιστια αλλ ενεδυναµωψη τη πιστει δου δο-

ξαν τω ψεω

21. και πληροφορηψει οτι ο επηγγελται δυνα-

το εστιν και ποιησαι

22. διο και ελογισψη αυτω ει δικαιοσυνην

23. ουκ εγραφη δε δι αυτον µονον οτι ελογι-

σψη αυτω

24. αλλα και δι ηµα οι µελλει λογιζεσψαι τοι

πιστευουσιν επι τον εγειραντα ιησουν τον κυ-

ϱιον ηµων εκ νεκρων

25. ο παρεδοψη δια τα παραπτωµατα ηµων

και ηγερψη δια την δικαιωσιν ηµων

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-rz5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 δικαιωψεντε ουν εκ πιστεω ειρηνην εςοµεν

προ τον ψεον δια του κυριου ηµων ιησου ςρι-

στου

2. δι ου και την προσαγωγην εσςηκαµεν τη

πιστει ει την ςαριν ταυτην εν η εστηκαµεν και

καυςωµεψα επ ελπιδι τη δοξη του ψεου

3. ου µονον δε αλλα και καυςωµεψα εν ται

ψλιχεσιν ειδοτε οτι η ψλιχι υποµονην κατεργα-

Ϲεται

4. η δε υποµονη δοκιµην η δε δοκιµη ελπιδα

5. η δε ελπι ου καταισςυνει οτι η αγαπη του

ψεου εκκεςυται εν ται καρδιαι ηµων δια πνευ-

µατο αγιου του δοψεντο ηµιν

6. ετι γαρ ςριστο οντων ηµων ασψενων κατα

καιρον υπερ ασεβων απεψανεν

7. µολι γαρ υπερ δικαιου τι αποψανειται υπερ

γαρ του αγαψου ταςα τι και τολµα αποψανειν

8. συνιστησιν δε την εαυτου αγαπην ει ηµα ο

ψεο οτι ετι αµαρτωλων οντων ηµων ςριστο υπερ

ηµων απεψανεν

9. πολλω ουν µαλλον δικαιωψεντε νυν εν

τω αιµατι αυτου σωψησοµεψα δι αυτου απο τη

οργη

10. ει γαρ εςψροι οντε κατηλλαγηµεν τω ψεω

δια του ψανατου του υιου αυτου πολλω µαλλον

καταλλαγεντε σωψησοµεψα εν τη Ϲωη αυτου

11. ου µονον δε αλλα και καυςωµενοι εν τω

ψεω δια του κυριου ηµων ιησου ςριστου δι ου

νυν την καταλλαγην ελαβοµεν

12. δια τουτο ωσπερ δι ενο ανψρωπου η αµαρ-

τια ει τον κοσµον εισηλψεν και δια τη αµαρτια ο

ψανατο και ουτω ει παντα ανψρωπου ο ψανατο

διηλψεν εφ ω παντε ηµαρτον

13. αςρι γαρ νοµου αµαρτια ην εν κοσµω

αµαρτια δε ουκ ελλογειται µη οντο νοµου
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14. αλλ εβασιλευσεν ο ψανατο απο αδαµ µε-

ςρι µωσεω και επι του µη αµαρτησαντα επι τω

οµοιωµατι τη παραβασεω αδαµ ο εστιν τυπο του

µελλοντο

15. αλλ ους ω το παραπτωµα ουτω και το ςα-

ϱισµα ει γαρ τω του ενο παραπτωµατι οι πολλοι

απεψανον πολλω µαλλον η ςαρι του ψεου και

η δωρεα εν ςαριτι τη του ενο ανψρωπου ιησου

ςριστου ει του πολλου επερισσευσεν

16. και ους ω δι ενο αµαρτησαντο το δωρηµα

το µεν γαρ κριµα εξ ενο ει κατακριµα το δε ςα-

ϱισµα εκ πολλων παραπτωµατων ει δικαιωµα

17. ει γαρ τω του ενο παραπτωµατι ο ψανα-

το εβασιλευσεν δια του ενο πολλω µαλλον οι

την περισσειαν τη ςαριτο και τη δωρεα τη δικα-

ιοσυνη λαµβανοντε εν Ϲωη ϐασιλευσουσιν δια

του ενο ιησου ςριστου

18. αρα ουν ω δι ενο παραπτωµατο ει παντα

ανψρωπου ει κατακριµα ουτω και δι ενο δικα-

ιωµατο ει παντα ανψρωπου ει δικαιωσιν Ϲωη

19. ωσπερ γαρ δια τη παρακοη του ενο

ανψρωπου αµαρτωλοι κατεσταψησαν οι πολ-

λοι ουτω και δια τη υπακοη του ενο δικαιοι κα-

τασταψησονται οι πολλοι

20. νοµο δε παρεισηλψεν ινα πλεοναση το

παραπτωµα ου δε επλεονασεν η αµαρτια υπε-

ϱεπερισσευσεν η ςαρι

21. ινα ωσπερ εβασιλευσεν η αµαρτια εν τω

ψανατω ουτω και η ςαρι ϐασιλευση δια δικα-

ιοσυνη ει Ϲωην αιωνιον δια ιησου ςριστου του

κυριου ηµων

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-rz6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 τι ουν ερουµεν επιµενουµεν τη αµαρτια ινα

η ςαρι πλεοναση

2. µη γενοιτο οιτινε απεψανοµεν τη αµαρτια

πω ετι Ϲησοµεν εν αυτη

3. η αγνοειτε οτι οσοι εβαπτισψηµεν ει ςριστον

ιησουν ει τον ψανατον αυτου εβαπτισψηµεν

4. συνεταφηµεν ουν αυτω δια του ϐαπτισµατο

ει τον ψανατον ινα ωσπερ ηγερψη ςριστο εκ

νεκρων δια τη δοξη του πατρο ουτω και ηµει

εν καινοτητι Ϲωη περιπατησωµεν

5. ει γαρ συµφυτοι γεγοναµεν τω οµοιωµατι

του ψανατου αυτου αλλα και τη αναστασεω

εσοµεψα

6. τουτο γινωσκοντε οτι ο παλαιο ηµων

ανψρωπο συνεσταυρωψη ινα καταργηψη το

σωµα τη αµαρτια του µηκετι δουλευειν ηµα τη

αµαρτια

7. ο γαρ αποψανων δεδικαιωται απο τη αµαρ-

τια

8. ει δε απεψανοµεν συν ςριστω πιστευοµεν οτι

και συζησοµεν αυτω

9. ειδοτε οτι ςριστο εγερψει εκ νεκρων ουκετι

αποψνησκει ψανατο αυτου ουκετι κυριευει

10. ο γαρ απεψανεν τη αµαρτια απεψανεν

εφαπαξ ο δε Ϲη Ϲη τω ψεω

11. ουτω και υµει λογιζεσψε εαυτου νεκρου

µεν ειναι τη αµαρτια Ϲωντα δε τω ψεω εν ςριστω

ιησου τω κυριω ηµων

12. µη ουν ϐασιλευετω η αµαρτια εν τω ψνητω

υµων σωµατι ει το υπακουειν αυτη εν ται επιψ-

υµιαι αυτου

13. µηδε παριστανετε τα µελη υµων οπλα αδι-

κια τη αµαρτια αλλα παραστησατε εαυτου τω

ψεω ω εκ νεκρων Ϲωντα και τα µελη υµων οπλα

δικαιοσυνη τω ψεω

14. αµαρτια γαρ υµων ου κυριευσει ου γαρ

εστε υπο νοµον αλλ υπο ςαριν

15. τι ουν αµαρτησοµεν οτι ουκ εσµεν υπο νο-

µον αλλ υπο ςαριν µη γενοιτο

16. ουκ οιδατε οτι ω παριστανετε εαυτου δο-

υλου ει υπακοην δουλοι εστε ω υπακουετε ητοι

αµαρτια ει ψανατον η υπακοη ει δικαιοσυνην

17. ςαρι δε τω ψεω οτι ητε δουλοι τη αµαρ-

τια υπηκουσατε δε εκ καρδια ει ον παρεδοψητε

τυπον διδαςη

18. ελευψερωψεντε δε απο τη αµαρτια εδουλ-

ωψητε τη δικαιοσυνη

19. ανψρωπινον λεγω δια την ασψενειαν τη

σαρκο υµων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα µελη

υµων δουλα τη ακαψαρσια και τη ανοµια ει την

ανοµιαν ουτω νυν παραστησατε τα µελη υµων

δουλα τη δικαιοσυνη ει αγιασµον

20. οτε γαρ δουλοι ητε τη αµαρτια ελευψεροι

ητε τη δικαιοσυνη

21. τινα ουν καρπον ειςετε τοτε εφ οι νυν επα-

ισςυνεσψε το γαρ τελο εκεινων ψανατο
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22. νυνι δε ελευψερωψεντε απο τη αµαρτια

δουλωψεντε δε τω ψεω εςετε τον καρπον υµων

ει αγιασµον το δε τελο Ϲωην αιωνιον

23. τα γαρ οχωνια τη αµαρτια ψανατο το δε

ςαρισµα του ψεου Ϲωη αιωνιο εν ςριστω ιησου

τω κυριω ηµων

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-rz7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 η αγνοειτε αδελφοι γινωσκουσιν γαρ νοµον

λαλω οτι ο νοµο κυριευει του ανψρωπου εφ

οσον ςρονον Ϲη

2. η γαρ υπανδρο γυνη τω Ϲωντι ανδρι δεδεται

νοµω εαν δε αποψανη ο ανηρ κατηργηται απο

του νοµου του ανδρο

3. αρα ουν Ϲωντο του ανδρο µοιςαλι ςρηµα-

τισει εαν γενηται ανδρι ετερω εαν δε αποψανη

ο ανηρ ελευψερα εστιν απο του νοµου του µη

ειναι αυτην µοιςαλιδα γενοµενην ανδρι ετερω

4. ωστε αδελφοι µου και υµει εψανατωψητε

τω νοµω δια του σωµατο του ςριστου ει το γε-

νεσψαι υµα ετερω τω εκ νεκρων εγερψεντι ινα

καρποφορησωµεν τω ψεω

5. οτε γαρ ηµεν εν τη σαρκι τα παψηµατα των

αµαρτιων τα δια του νοµου ενηργειτο εν τοι µε-

λεσιν ηµων ει το καρποφορησαι τω ψανατω

6. νυνι δε κατηργηψηµεν απο του νοµου

αποψανοντε εν ω κατειςοµεψα ωστε δουλευειν

ηµα εν καινοτητι πνευµατο και ου παλαιοτητι

γραµµατο

7. τι ουν ερουµεν ο νοµο αµαρτια µη γενοιτο

αλλα την αµαρτιαν ουκ εγνων ει µη δια νοµου

την τε γαρ επιψυµιαν ουκ ηδειν ει µη ο νοµο

ελεγεν ουκ επιψυµησει

8. αφορµην δε λαβουσα η αµαρτια δια τη εν-

τολη κατειργασατο εν εµοι πασαν επιψυµιαν

ςωρι γαρ νοµου αµαρτια νεκρα

9. εγω δε εζων ςωρι νοµου ποτε ελψουση δε τη

εντολη η αµαρτια ανεζησεν εγω δε απεψανον

10. και ευρεψη µοι η εντολη η ει Ϲωην αυτη ει

ψανατον

11. η γαρ αµαρτια αφορµην λαβουσα δια τη

εντολη εξηπατησεν µε και δι αυτη απεκτεινεν

12. ωστε ο µεν νοµο αγιο και η εντολη αγια

και δικαια και αγαψη

13. το ουν αγαψον εµοι γεγονεν ψανατο µη γε-

νοιτο αλλα η αµαρτια ινα ϕανη αµαρτια δια του

αγαψου µοι κατεργαζοµενη ψανατον ινα γενη-

ται καψ υπερβολην αµαρτωλο η αµαρτια δια

τη εντολη

14. οιδαµεν γαρ οτι ο νοµο πνευµατικο εστιν

εγω δε σαρκικο ειµι πεπραµενο υπο την αµαρ-

τιαν

15. ο γαρ κατεργαζοµαι ου γινωσκω ου γαρ ο

ψελω τουτο πρασσω αλλ ο µισω τουτο ποιω

16. ει δε ο ου ψελω τουτο ποιω συµφηµι τω

νοµω οτι καλο

17. νυνι δε ουκετι εγω κατεργαζοµαι αυτο αλλ

η οικουσα εν εµοι αµαρτια

18. οιδα γαρ οτι ουκ οικει εν εµοι τουτεστιν εν

τη σαρκι µου αγαψον το γαρ ψελειν παρακειται

µοι το δε κατεργαζεσψαι το καλον ους ευρισκω

19. ου γαρ ο ψελω ποιω αγαψον αλλ ο ου

ψελω κακον τουτο πρασσω

20. ει δε ο ου ψελω εγω τουτο ποιω ουκετι

εγω κατεργαζοµαι αυτο αλλ η οικουσα εν εµοι

αµαρτια

21. ευρισκω αρα τον νοµον τω ψελοντι εµοι

ποιειν το καλον οτι εµοι το κακον παρακειται

22. συνηδοµαι γαρ τω νοµω του ψεου κατα

τον εσω ανψρωπον

23. ϐλεπω δε ετερον νοµον εν τοι µελεσιν µου

αντιστρατευοµενον τω νοµω του νοο µου και

αιςµαλωτιζοντα µε τω νοµω τη αµαρτια τω οντι

εν τοι µελεσιν µου

24. ταλαιπωρο εγω ανψρωπο τι µε ϱυσεται εκ

του σωµατο του ψανατου τουτου

25. ευςαριστω τω ψεω δια ιησου ςριστου του

κυριου ηµων αρα ουν αυτο εγω τω µεν νοι δο-

υλευω νοµω ψεου τη δε σαρκι νοµω αµαρτια

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-rz8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 ουδεν αρα νυν κατακριµα τοι εν ςριστω

ιησου µη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα

πνευµα

2. ο γαρ νοµο του πνευµατο τη Ϲωη εν ςριστω

ιησου ηλευψερωσεν µε απο του νοµου τη αµαρ-

τια και του ψανατου
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3. το γαρ αδυνατον του νοµου εν ω ησψενει

δια τη σαρκο ο ψεο τον εαυτου υιον πεµχα εν

οµοιωµατι σαρκο αµαρτια και περι αµαρτια κα-

τεκρινεν την αµαρτιαν εν τη σαρκι

4. ινα το δικαιωµα του νοµου πληρωψη εν

ηµιν τοι µη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κα-

τα πνευµα

5. οι γαρ κατα σαρκα οντε τα τη σαρκο ϕρο-

νουσιν οι δε κατα πνευµα τα του πνευµατο

6. το γαρ ϕρονηµα τη σαρκο ψανατο το δε

ϕρονηµα του πνευµατο Ϲωη και ειρηνη

7. διοτι το ϕρονηµα τη σαρκο εςψρα ει ψεον

τω γαρ νοµω του ψεου ους υποτασσεται ουδε

γαρ δυναται

8. οι δε εν σαρκι οντε ψεω αρεσαι ου δυνανται

9. υµει δε ουκ εστε εν σαρκι αλλ εν πνευµατι

ειπερ πνευµα ψεου οικει εν υµιν ει δε τι πνευµα

ςριστου ουκ εςει ουτο ουκ εστιν αυτου

10. ει δε ςριστο εν υµιν το µεν σωµα νεκρον δι

αµαρτιαν το δε πνευµα Ϲωη δια δικαιοσυνην

11. ει δε το πνευµα του εγειραντο ιησουν εκ

νεκρων οικει εν υµιν ο εγειρα τον ςριστον εκ

νεκρων Ϲωοποιησει και τα ψνητα σωµατα υµων

δια το ενοικουν αυτου πνευµα εν υµιν

12. αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσµεν ου τη

σαρκι του κατα σαρκα Ϲην

13. ει γαρ κατα σαρκα Ϲητε µελλετε αποψνη-

σκειν ει δε πνευµατι τα πραξει του σωµατο

ψανατουτε Ϲησεσψε

14. οσοι γαρ πνευµατι ψεου αγονται ουτοι

εισιν υιοι ψεου

15. ου γαρ ελαβετε πνευµα δουλεια παλιν ει

ϕοβον αλλ ελαβετε πνευµα υιοψεσια εν ω κρα-

Ϲοµεν αββα ο πατηρ

16. αυτο το πνευµα συµµαρτυρει τω πνευµατι

ηµων οτι εσµεν τεκνα ψεου

17. ει δε τεκνα και κληρονοµοι κληρονοµοι

µεν ψεου συγκληρονοµοι δε ςριστου ειπερ συµ-

πασςοµεν ινα και συνδοξασψωµεν

18. λογιζοµαι γαρ οτι ουκ αξια τα παψηµα-

τα του νυν καιρου προ την µελλουσαν δοξαν

αποκαλυφψηναι ει ηµα

19. η γαρ αποκαραδοκια τη κτισεω την απο-

καλυχιν των υιων του ψεου απεκδεςεται

20. τη γαρ µαταιοτητι η κτισι υπεταγη ους εκο-

υσα αλλα δια τον υποταξαντα επ ελπιδι

21. οτι και αυτη η κτισι ελευψερωψησεται απο

τη δουλεια τη ϕψορα ει την ελευψεριαν τη δοξη

των τεκνων του ψεου

22. οιδαµεν γαρ οτι πασα η κτισι συστεναζει

και συνωδινει αςρι του νυν

23. ου µονον δε αλλα και αυτοι την απαρςην

του πνευµατο εςοντε και ηµει αυτοι εν εαυτοι

στεναζοµεν υιοψεσιαν απεκδεςοµενοι την απο-

λυτρωσιν του σωµατο ηµων

24. τη γαρ ελπιδι εσωψηµεν ελπι δε ϐλεπο-

µενη ουκ εστιν ελπι ο γαρ ϐλεπει τι τι και ελπι-

Ϲει

25. ει δε ο ου ϐλεποµεν ελπιζοµεν δι υποµονη

απεκδεςοµεψα

26. ωσαυτω δε και το πνευµα συναντιλαµ-

ϐανεται ται ασψενειαι ηµων το γαρ τι προσευ-

ξωµεψα καψο δει ουκ οιδαµεν αλλ αυτο το

πνευµα υπερεντυγςανει υπερ ηµων στεναγµοι

αλαλητοι

27. ο δε ερευνων τα καρδια οιδεν τι το ϕρονη-

µα του πνευµατο οτι κατα ψεον εντυγςανει υπερ

αγιων

28. οιδαµεν δε οτι τοι αγαπωσιν τον ψεον παν-

τα συνεργει ει αγαψον τοι κατα προψεσιν κλη-

τοι ουσιν

29. οτι ου προεγνω και προωρισεν συµµορφου

τη εικονο του υιου αυτου ει το ειναι αυτον πρω-

τοτοκον εν πολλοι αδελφοι

30. ου δε προωρισεν τουτου και εκαλεσεν και

ου εκαλεσεν τουτου και εδικαιωσεν ου δε εδι-

καιωσεν τουτου και εδοξασεν

31. τι ουν ερουµεν προ ταυτα ει ο ψεο υπερ

ηµων τι καψ ηµων

32. ο γε του ιδιου υιου ουκ εφεισατο αλλ υπερ

ηµων παντων παρεδωκεν αυτον πω ουςι και συν

αυτω τα παντα ηµιν ςαρισεται

33. τι εγκαλεσει κατα εκλεκτων ψεου ψεο ο

δικαιων

34. τι ο κατακρινων ςριστο ο αποψανων µαλ-

λον δε και εγερψει ο και εστιν εν δεξια του ψεου

ο και εντυγςανει υπερ ηµων

35. τι ηµα ςωρισει απο τη αγαπη του ςριστου

ψλιχι η στενοςωρια η διωγµο η λιµο η γυµνοτη

η κινδυνο η µαςαιρα

36. καψω γεγραπται οτι ενεκα σου ψανατο-

υµεψα ολην την ηµεραν ελογισψηµεν ω προ-

ϐατα σφαγη
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37. αλλ εν τουτοι πασιν υπερνικωµεν δια του

αγαπησαντο ηµα

38. πεπεισµαι γαρ οτι ουτε ψανατο ουτε Ϲωη

ουτε αγγελοι ουτε αρςαι ουτε δυναµει ουτε ενε-

στωτα ουτε µελλοντα

39. ουτε υχωµα ουτε ϐαψο ουτε τι κτισι ετερα

δυνησεται ηµα ςωρισαι απο τη αγαπη του ψεου

τη εν ςριστω ιησου τω κυριω ηµων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-rz9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 αληψειαν λεγω εν ςριστω ου χευδοµαι συµ-

µαρτυρουση µοι τη συνειδησεω µου εν πνευµατι

αγιω

2. οτι λυπη µοι εστιν µεγαλη και αδιαλειπτο

οδυνη τη καρδια µου

3. ηυςοµην γαρ αυτο εγω αναψεµα ειναι απο

του ςριστου υπερ των αδελφων µου των συγ-

γενων µου κατα σαρκα

4. οιτινε εισιν ισραηλιται ων η υιοψεσια και η

δοξα και αι διαψηκαι και η νοµοψεσια και η

λατρεια και αι επαγγελιαι

5. ων οι πατερε και εξ ων ο ςριστο το κατα

σαρκα ο ων επι παντων ψεο ευλογητο ει του

αιωνα αµην

6. ους οιον δε οτι εκπεπτωκεν ο λογο του ψεου

ου γαρ παντε οι εξ ισραηλ ουτοι ισραηλ

7. ουδ οτι εισιν σπερµα αβρααµ παντε τεκνα

αλλ εν ισαακ κληψησεται σοι σπερµα

8. τουτεστιν ου τα τεκνα τη σαρκο ταυτα τεκνα

του ψεου αλλα τα τεκνα τη επαγγελια λογιζεται

ει σπερµα

9. επαγγελια γαρ ο λογο ουτο κατα τον καιρον

τουτον ελευσοµαι και εσται τη σαρρα υιο

10. ου µονον δε αλλα και ϱεβεκκα εξ ενο

κοιτην εςουσα ισαακ του πατρο ηµων

11. µηπω γαρ γεννηψεντων µηδε πραξαντων

τι αγαψον η κακον ινα η κατ εκλογην του ψεου

προψεσι µενη ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλο-

υντο

12. ερρηψη αυτη οτι ο µειζων δουλευσει τω

ελασσονι

13. καψω γεγραπται τον ιακωβ ηγαπησα τον

δε ησαυ εµισησα

14. τι ουν ερουµεν µη αδικια παρα τω ψεω µη

γενοιτο

15. τω γαρ µωση λεγει ελεησω ον αν ελεω και

οικτειρησω ον αν οικτειρω

16. αρα ουν ου του ψελοντο ουδε του τρεςοντο

αλλα του ελεουντο ψεου

17. λεγει γαρ η γραφη τω ϕαραω οτι ει αυτο

τουτο εξηγειρα σε οπω ενδειξωµαι εν σοι την

δυναµιν µου και οπω διαγγελη το ονοµα µου εν

παση τη γη

18. αρα ουν ον ψελει ελεει ον δε ψελει σκλη-

ϱυνει

19. ερει ουν µοι τι ετι µεµφεται τω γαρ ϐουλη-

µατι αυτου τι ανψεστηκεν

20. µενουνγε ω ανψρωπε συ τι ει ο ανταποκρι-

νοµενο τω ψεω µη ερει το πλασµα τω πλασαντι

τι µε εποιησα ουτω

21. η ουκ εςει εξουσιαν ο κεραµευ του πηλου

εκ του αυτου ϕυραµατο ποιησαι ο µεν ει τιµην

σκευο ο δε ει ατιµιαν

22. ει δε ψελων ο ψεο ενδειξασψαι την ορ-

γην και γνωρισαι το δυνατον αυτου ηνεγκεν εν

πολλη µακροψυµια σκευη οργη κατηρτισµενα

ει απωλειαν

23. και ινα γνωριση τον πλουτον τη δοξη αυ-

του επι σκευη ελεου α προητοιµασεν ει δοξαν

24. ου και εκαλεσεν ηµα ου µονον εξ ιουδαιων

αλλα και εξ εψνων

25. ω και εν τω ωσηε λεγει καλεσω τον ου

λαον µου λαον µου και την ουκ ηγαπηµενην

ηγαπηµενην

26. και εσται εν τω τοπω ου ερρηψη αυτοι ου

λαο µου υµει εκει κληψησονται υιοι ψεου Ϲωντο

27. ησαια δε κραζει υπερ του ισραηλ εαν η ο

αριψµο των υιων ισραηλ ω η αµµο τη ψαλασση

το καταλειµµα σωψησεται

28. λογον γαρ συντελων και συντεµνων εν δι-

καιοσυνη οτι λογον συντετµηµενον ποιησει κυ-

ϱιο επι τη γη

29. και καψω προειρηκεν ησαια ει µη κυριο

σαβαωψ εγκατελιπεν ηµιν σπερµα ω σοδοµα αν

εγενηψηµεν και ω γοµορρα αν ωµοιωψηµεν

30. τι ουν ερουµεν οτι εψνη τα µη διωκον-

τα δικαιοσυνην κατελαβεν δικαιοσυνην δικα-

ιοσυνην δε την εκ πιστεω
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31. ισραηλ δε διωκων νοµον δικαιοσυνη ει

νοµον δικαιοσυνη ουκ εφψασεν

32. διατι οτι ουκ εκ πιστεω αλλ ω εξ εργων

νοµου προσεκοχαν γαρ τω λιψω του προσκοµ-

µατο

33. καψω γεγραπται ιδου τιψηµι εν σιων λιψ-

ον προσκοµµατο και πετραν σκανδαλου και πα

ο πιστευων επ αυτω ου καταισςυνψησεται

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-rz10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 αδελφοι η µεν ευδοκια τη εµη καρδια

και η δεησι η προ τον ψεον υπερ του ισραηλ

εστιν ει σωτηριαν

2. µαρτυρω γαρ αυτοι οτι Ϲηλον ψεου εςουσιν

αλλ ου κατ επιγνωσιν

3. αγνοουντε γαρ την του ψεου δικαιοσυνην

και την ιδιαν δικαιοσυνην Ϲητουντε στησαι τη

δικαιοσυνη του ψεου ους υπεταγησαν

4. τελο γαρ νοµου ςριστο ει δικαιοσυνην παντι

τω πιστευοντι

5. µωση γαρ γραφει την δικαιοσυνην την εκ

του νοµου οτι ο ποιησα αυτα ανψρωπο Ϲησεται

εν αυτοι

6. η δε εκ πιστεω δικαιοσυνη ουτω λεγει µη

ειπη εν τη καρδια σου τι αναβησεται ει τον

ουρανον τουτ εστιν ςριστον καταγαγειν

7. η τι καταβησεται ει την αβυσσον τουτ εστιν

ςριστον εκ νεκρων αναγαγειν

8. αλλα τι λεγει εγγυ σου το ϱηµα εστιν εν τω

στοµατι σου και εν τη καρδια σου τουτ εστιν το

ϱηµα τη πιστεω ο κηρυσσοµεν

9. οτι εαν οµολογηση εν τω στοµατι σου κυριον

ιησουν και πιστευση εν τη καρδια σου οτι ο ψεο

αυτον ηγειρεν εκ νεκρων σωψηση

10. καρδια γαρ πιστευεται ει δικαιοσυνην στο-

µατι δε οµολογειται ει σωτηριαν

11. λεγει γαρ η γραφη πα ο πιστευων επ αυτω

ου καταισςυνψησεται

12. ου γαρ εστιν διαστολη ιουδαιου τε και ελ-

ληνο ο γαρ αυτο κυριο παντων πλουτων ει παν-

τα του επικαλουµενου αυτον

13. πα γαρ ο αν επικαλεσηται το ονοµα κυριου

σωψησεται

14. πω ουν επικαλεσονται ει ον ουκ επιστευ-

σαν πω δε πιστευσουσιν ου ουκ ηκουσαν πω δε

ακουσουσιν ςωρι κηρυσσοντο

15. πω δε κηρυξουσιν εαν µη αποσταλωσιν

καψω γεγραπται ω ωραιοι οι ποδε των ευαγ-

γελιζοµενων ειρηνην των ευαγγελιζοµενων τα

αγαψα

16. αλλ ου παντε υπηκουσαν τω ευαγγελιω

ησαια γαρ λεγει κυριε τι επιστευσεν τη ακοη

ηµων

17. αρα η πιστι εξ ακοη η δε ακοη δια ϱηµατο

ψεου

18. αλλα λεγω µη ουκ ηκουσαν µενουνγε ει

πασαν την γην εξηλψεν ο ϕψογγο αυτων και ει

τα περατα τη οικουµενη τα ϱηµατα αυτων

19. αλλα λεγω µη ουκ εγνω ισραηλ πρωτο

µωση λεγει εγω παραζηλωσω υµα επ ουκ εψνει

επι εψνει ασυνετω παροργιω υµα

20. ησαια δε αποτολµα και λεγει ευρεψην τοι

εµε µη Ϲητουσιν εµφανη εγενοµην τοι εµε µη

επερωτωσιν

21. προ δε τον ισραηλ λεγει ολην την ηµεραν

εξεπετασα τα ςειρα µου προ λαον απειψουντα

και αντιλεγοντα

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-rz11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 λεγω ουν µη απωσατο ο ψεο τον λαον

αυτου µη γενοιτο και γαρ εγω ισραηλιτη ειµι εκ

σπερµατο αβρααµ ϕυλη ϐενιαµιν

2. ουκ απωσατο ο ψεο τον λαον αυτου ον προ-

εγνω η ουκ οιδατε εν ηλια τι λεγει η γραφη ω

εντυγςανει τω ψεω κατα του ισραηλ λεγων

3. κυριε του προφητα σου απεκτειναν και

τα ψυσιαστηρια σου κατεσκαχαν καγω υπελε-

ιφψην µονο και Ϲητουσιν την χυςην µου

4. αλλα τι λεγει αυτω ο ςρηµατισµο κατελιπον

εµαυτω επτακισςιλιου ανδρα οιτινε ουκ εκα-

µχαν γονυ τη ϐααλ

5. ουτω ουν και εν τω νυν καιρω λειµµα κατ

εκλογην ςαριτο γεγονεν

6. ει δε ςαριτι ουκετι εξ εργων επει η ςαρι ουκε-

τι γινεται ςαρι ει δε εξ εργων ουκετι εστιν ςαρι

επει το εργον ουκετι εστιν εργον
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7. τι ουν ο επιζητει ισραηλ τουτου ουκ επετυςεν

η δε εκλογη επετυςεν οι δε λοιποι επωρωψησαν

8. καψω γεγραπται εδωκεν αυτοι ο ψεο πνευ-

µα κατανυξεω οφψαλµου του µη ϐλεπειν και

ωτα του µη ακουειν εω τη σηµερον ηµερα

9. και δαβιδ λεγει γενηψητω η τραπεζα αυτων

ει παγιδα και ει ψηραν και ει σκανδαλον και ει

ανταποδοµα αυτοι

10. σκοτισψητωσαν οι οφψαλµοι αυτων του

µη ϐλεπειν και τον νωτον αυτων διαπαντο συγ-

καµχον

11. λεγω ουν µη επταισαν ινα πεσωσιν µη γε-

νοιτο αλλα τω αυτων παραπτωµατι η σωτηρια

τοι εψνεσιν ει το παραζηλωσαι αυτου

12. ει δε το παραπτωµα αυτων πλουτο κοσµου

και το ηττηµα αυτων πλουτο εψνων ποσω µαλ-

λον το πληρωµα αυτων

13. υµιν γαρ λεγω τοι εψνεσιν εφ οσον µεν

ειµι εγω εψνων αποστολο την διακονιαν µου

δοξαζω

14. ει πω παραζηλωσω µου την σαρκα και

σωσω τινα εξ αυτων

15. ει γαρ η αποβολη αυτων καταλλαγη κο-

σµου τι η προσληχι ει µη Ϲωη εκ νεκρων

16. ει δε η απαρςη αγια και το ϕυραµα και ει

η ϱιζα αγια και οι κλαδοι

17. ει δε τινε των κλαδων εξεκλασψησαν συ

δε αγριελαιο ων ενεκεντρισψη εν αυτοι και συγ-

κοινωνο τη ϱιζη και τη πιοτητο τη ελαια εγενου

18. µη κατακαυςω των κλαδων ει δε κατα-

καυςασαι ου συ την ϱιζαν ϐασταζει αλλ η ϱιζα

σε

19. ερει ουν εξεκλασψησαν οι κλαδοι ινα εγω

εγκεντρισψω

20. καλω τη απιστια εξεκλασψησαν συ δε τη

πιστει εστηκα µη υχηλοφρονει αλλα ϕοβου

21. ει γαρ ο ψεο των κατα ϕυσιν κλαδων ουκ

εφεισατο µηπω ουδε σου ϕεισηται

22. ιδε ουν ςρηστοτητα και αποτοµιαν ψεου

επι µεν του πεσοντα αποτοµιαν επι δε σε ςρη-

στοτητα εαν επιµεινη τη ςρηστοτητι επει και συ

εκκοπηση

23. και εκεινοι δε εαν µη επιµεινωσιν τη απι-

στια εγκεντρισψησονται δυνατο γαρ εστιν ο ψεο

παλιν εγκεντρισαι αυτου

24. ει γαρ συ εκ τη κατα ϕυσιν εξεκοπη αγριε-

λαιου και παρα ϕυσιν ενεκεντρισψη ει καλλιε-

λαιον ποσω µαλλον ουτοι οι κατα ϕυσιν εγκεν-

τρισψησονται τη ιδια ελαια

25. ου γαρ ψελω υµα αγνοειν αδελφοι το µυ-

στηριον τουτο ινα µη ητε παρ εαυτοι ϕρονιµοι

οτι πωρωσι απο µερου τω ισραηλ γεγονεν αςρι

ου το πληρωµα των εψνων εισελψη

26. και ουτω πα ισραηλ σωψησεται καψω γε-

γραπται ηξει εκ σιων ο ϱυοµενο και αποστρεχει

ασεβεια απο ιακωβ

27. και αυτη αυτοι η παρ εµου διαψηκη οταν

αφελωµαι τα αµαρτια αυτων

28. κατα µεν το ευαγγελιον εςψροι δι υµα κα-

τα δε την εκλογην αγαπητοι δια του πατερα

29. αµεταµελητα γαρ τα ςαρισµατα και η κλη-

σι του ψεου

30. ωσπερ γαρ και υµει ποτε ηπειψησατε τω

ψεω νυν δε ηλεηψητε τη τουτων απειψεια

31. ουτω και ουτοι νυν ηπειψησαν τω υµετερω

ελεει ινα και αυτοι ελεηψωσιν

32. συνεκλεισεν γαρ ο ψεο του παντα ει απε-

ιψειαν ινα του παντα ελεηση

33. ω ϐαψο πλουτου και σοφια και γνωσεω

ψεου ω ανεξερευνητα τα κριµατα αυτου και

ανεξιςνιαστοι αι οδοι αυτου

34. τι γαρ εγνω νουν κυριου η τι συµβουλο

αυτου εγενετο

35. η τι προεδωκεν αυτω και ανταποδοψησε-

ται αυτω

36. οτι εξ αυτου και δι αυτου και ει αυτον τα

παντα αυτω η δοξα ει του αιωνα αµην

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-rz12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 παρακαλω ουν υµα αδελφοι δια των

οικτιρµων του ψεου παραστησαι τα σωµατα

υµων ψυσιαν Ϲωσαν αγιαν ευαρεστον τω ψεω

την λογικην λατρειαν υµων

2. και µη συσςηµατιζεσψε τω αιωνι τουτω αλ-

λα µεταµορφουσψε τη ανακαινωσει του νοο

υµων ει το δοκιµαζειν υµα τι το ψεληµα του

ψεου το αγαψον και ευαρεστον και τελειον
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3. λεγω γαρ δια τη ςαριτο τη δοψειση µοι παντι

τω οντι εν υµιν µη υπερφρονειν παρ ο δει ϕρο-

νειν αλλα ϕρονειν ει το σωφρονειν εκαστω ω ο

ψεο εµερισεν µετρον πιστεω

4. καψαπερ γαρ εν ενι σωµατι µελη πολλα

εςοµεν τα δε µελη παντα ου την αυτην εςει πρα-

ξιν

5. ουτω οι πολλοι εν σωµα εσµεν εν ςριστω ο

δε καψ ει αλληλων µελη

6. εςοντε δε ςαρισµατα κατα την ςαριν την

δοψεισαν ηµιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα

την αναλογιαν τη πιστεω

7. ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδα-

σκων εν τη διδασκαλια

8. ειτε ο παρακαλων εν τη παρακλησει ο µε-

ταδιδου εν απλοτητι ο προισταµενο εν σπουδη

ο ελεων εν ιλαροτητι

9. η αγαπη ανυποκριτο αποστυγουντε το πονη-

ϱον κολλωµενοι τω αγαψω

10. τη ϕιλαδελφια ει αλληλου ϕιλοστοργοι τη

τιµη αλληλου προηγουµενοι

11. τη σπουδη µη οκνηροι τω πνευµατι Ϲεοντε

τω καιρω δουλευοντε

12. τη ελπιδι ςαιροντε τη ψλιχει υποµενοντε

τη προσευςη προσκαρτερουντε

13. ται ςρειαι των αγιων κοινωνουντε την ϕι-

λοξενιαν διωκοντε

14. ευλογειτε του διωκοντα υµα ευλογειτε και

µη καταρασψε

15. ςαιρειν µετα ςαιροντων και κλαιειν µετα

κλαιοντων

16. το αυτο ει αλληλου ϕρονουντε µη τα υχη-

λα ϕρονουντε αλλα τοι ταπεινοι συναπαγοµε-

νοι µη γινεσψε ϕρονιµοι παρ εαυτοι

17. µηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντε προ-

νοουµενοι καλα ενωπιον παντων ανψρωπων

18. ει δυνατον το εξ υµων µετα παντων

ανψρωπων ειρηνευοντε

19. µη εαυτου εκδικουντε αγαπητοι αλλα δοτε

τοπον τη οργη γεγραπται γαρ εµοι εκδικησι εγω

ανταποδωσω λεγει κυριο

20. εαν ουν πεινα ο εςψρο σου χωµιζε αυτον

εαν διχα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανψρα-

κα πυρο σωρευσει επι την κεφαλην αυτου

21. µη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω

αγαψω το κακον

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-rz13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 πασα χυςη εξουσιαι υπερεςουσαι υπο-

τασσεσψω ου γαρ εστιν εξουσια ει µη απο ψεου

αι δε ουσαι εξουσιαι υπο του ψεου τεταγµεναι

εισιν

2. ωστε ο αντιτασσοµενο τη εξουσια τη του

ψεου διαταγη ανψεστηκεν οι δε ανψεστηκοτε

εαυτοι κριµα ληχονται

3. οι γαρ αρςοντε ουκ εισιν ϕοβο των αγαψων

εργων αλλα των κακων ψελει δε µη ϕοβεισψαι

την εξουσιαν το αγαψον ποιει και εξει επαινον

εξ αυτη

4. ψεου γαρ διακονο εστιν σοι ει το αγαψον

εαν δε το κακον ποιη ϕοβου ου γαρ εικη την

µαςαιραν ϕορει ψεου γαρ διακονο εστιν εκδικο

ει οργην τω το κακον πρασσοντι

5. διο αναγκη υποτασσεσψαι ου µονον δια την

οργην αλλα και δια την συνειδησιν

6. δια τουτο γαρ και ϕορου τελειτε λειτουργοι

γαρ ψεου εισιν ει αυτο τουτο προσκαρτερουντε

7. αποδοτε ουν πασιν τα οφειλα τω τον ϕορον

τον ϕορον τω το τελο το τελο τω τον ϕοβον τον

ϕοβον τω την τιµην την τιµην

8. µηδενι µηδεν οφειλετε ει µη το αγαπαν

αλληλου ο γαρ αγαπων τον ετερον νοµον πε-

πληρωκεν

9. το γαρ ου µοιςευσει ου ϕονευσει ου κλεχει

ου χευδοµαρτυρησει ουκ επιψυµησει και ει τι

ετερα εντολη εν τουτω τω λογω ανακεφαλαιο-

υται εν τω αγαπησει τον πλησιον σου ω εαυτον

10. η αγαπη τω πλησιον κακον ουκ εργαζεται

πληρωµα ουν νοµου η αγαπη

11. και τουτο ειδοτε τον καιρον οτι ωρα ηµα

ηδη εξ υπνου εγερψηναι νυν γαρ εγγυτερον

ηµων η σωτηρια η οτε επιστευσαµεν

12. η νυξ προεκοχεν η δε ηµερα ηγγικεν

αποψωµεψα ουν τα εργα του σκοτου και εν-

δυσωµεψα τα οπλα του ϕωτο

13. ω εν ηµερα ευσςηµονω περιπατησωµεν µη

κωµοι και µεψαι µη κοιται και ασελγειαι µη

εριδι και Ϲηλω

14. αλλ ενδυσασψε τον κυριον ιησουν ςριστον

και τη σαρκο προνοιαν µη ποιεισψε ει επιψυµια
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Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-rz14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 τον δε ασψενουντα τη πιστει προσλαµ-

ϐανεσψε µη ει διακρισει διαλογισµων

2. ο µεν πιστευει ϕαγειν παντα ο δε ασψενων

λαςανα εσψιει

3. ο εσψιων τον µη εσψιοντα µη εξουψενειτω

και ο µη εσψιων τον εσψιοντα µη κρινετω ο ψεο

γαρ αυτον προσελαβετο

4. συ τι ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω

κυριω στηκει η πιπτει σταψησεται δε δυνατο γαρ

εστιν ο ψεο στησαι αυτον

5. ο µεν κρινει ηµεραν παρ ηµεραν ο δε κρινει

πασαν ηµεραν εκαστο εν τω ιδιω νοι πληροφο-

ϱεισψω

6. ο ϕρονων την ηµεραν κυριω ϕρονει και ο µη

ϕρονων την ηµεραν κυριω ου ϕρονει ο εσψιων

κυριω εσψιει ευςαριστει γαρ τω ψεω και ο µη

εσψιων κυριω ουκ εσψιει και ευςαριστει τω ψεω

7. ουδει γαρ ηµων εαυτω Ϲη και ουδει εαυτω

αποψνησκει

8. εαν τε γαρ Ϲωµεν τω κυριω Ϲωµεν εαν τε

αποψνησκωµεν τω κυριω αποψνησκοµεν εαν

τε ουν Ϲωµεν εαν τε αποψνησκωµεν του κυριου

εσµεν

9. ει τουτο γαρ ςριστο και απεψανεν και ανε-

στη και ανεζησεν ινα και νεκρων και Ϲωντων

κυριευση

10. συ δε τι κρινει τον αδελφον σου η και συ

τι εξουψενει τον αδελφον σου παντε γαρ παρα-

στησοµεψα τω ϐηµατι του ςριστου

11. γεγραπται γαρ Ϲω εγω λεγει κυριο οτι εµοι

καµχει παν γονυ και πασα γλωσσα εξοµολογη-

σεται τω ψεω

12. αρα ουν εκαστο ηµων περι εαυτου λογον

δωσει τω ψεω

13. µηκετι ουν αλληλου κρινωµεν αλλα το-

υτο κρινατε µαλλον το µη τιψεναι προσκοµµα

τω αδελφω η σκανδαλον

14. οιδα και πεπεισµαι εν κυριω ιησου οτι

ουδεν κοινον δι εαυτου ει µη τω λογιζοµενω τι

κοινον ειναι εκεινω κοινον

15. ει δε δια ϐρωµα ο αδελφο σου λυπειται

ουκετι κατα αγαπην περιπατει µη τω ϐρωµατι

σου εκεινον απολλυε υπερ ου ςριστο απεψανεν

16. µη ϐλασφηµεισψω ουν υµων το αγαψον

17. ου γαρ εστιν η ϐασιλεια του ψεου ϐρωσι

και ποσι αλλα δικαιοσυνη και ειρηνη και ςαρα

εν πνευµατι αγιω

18. ο γαρ εν τουτοι δουλευων τω ςριστω ευ-

αρεστο τω ψεω και δοκιµο τοι ανψρωποι

19. αρα ουν τα τη ειρηνη διωκωµεν και τα τη

οικοδοµη τη ει αλληλου

20. µη ενεκεν ϐρωµατο καταλυε το εργον

του ψεου παντα µεν καψαρα αλλα κακον τω

ανψρωπω τω δια προσκοµµατο εσψιοντι

21. καλον το µη ϕαγειν κρεα µηδε πιειν οινον

µηδε εν ω ο αδελφο σου προσκοπτει η σκανδα-

λιζεται η ασψενει

22. συ πιστιν εςει κατα σαυτον εςε ενωπιον

του ψεου µακαριο ο µη κρινων εαυτον εν ω

δοκιµαζει

23. ο δε διακρινοµενο εαν ϕαγη κατακεκρι-

ται οτι ουκ εκ πιστεω παν δε ο ουκ εκ πιστεω

αµαρτια εστιν

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-rz15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 οφειλοµεν δε ηµει οι δυνατοι τα ασψ-

ενηµατα των αδυνατων ϐασταζειν και µη εαυτοι

αρεσκειν

2. εκαστο γαρ ηµων τω πλησιον αρεσκετω ει

το αγαψον προ οικοδοµην

3. και γαρ ο ςριστο ους εαυτω ηρεσεν αλλα

καψω γεγραπται οι ονειδισµοι των ονειδιζοντων

σε επεπεσον επ εµε

4. οσα γαρ προεγραφη ει την ηµετεραν διδα-

σκαλιαν προεγραφη ινα δια τη υποµονη και τη

παρακλησεω των γραφων την ελπιδα εςωµεν

5. ο δε ψεο τη υποµονη και τη παρακλησεω

δωη υµιν το αυτο ϕρονειν εν αλληλοι κατα ςρι-

στον ιησουν

6. ινα οµοψυµαδον εν ενι στοµατι δοξαζητε

τον ψεον και πατερα του κυριου ηµων ιησου

ςριστου
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7. διο προσλαµβανεσψε αλληλου καψω και

ο ςριστο προσελαβετο ηµα ει δοξαν ψεου

8. λεγω δε ιησουν ςριστον διακονον γεγενησψ-

αι περιτοµη υπερ αληψεια ψεου ει το ϐεβαιωσαι

τα επαγγελια των πατερων

9. τα δε εψνη υπερ ελεου δοξασαι τον ψεον

καψω γεγραπται δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι

εν εψνεσιν και τω ονοµατι σου χαλω

10. και παλιν λεγει ευφρανψητε εψνη µετα

του λαου αυτου

11. και παλιν αινειτε τον κυριον παντα τα

εψνη και επαινεσατε αυτον παντε οι λαοι

12. και παλιν ησαια λεγει εσται η ϱιζα του

ιεσσαι και ο ανισταµενο αρςειν εψνων επ αυτω

εψνη ελπιουσιν

13. ο δε ψεο τη ελπιδο πληρωσαι υµα παση

ςαρα και ειρηνη εν τω πιστευειν ει το περισσευ-

ειν υµα εν τη ελπιδι εν δυναµει πνευµατο αγιου

14. πεπεισµαι δε αδελφοι µου και αυτο εγω

περι υµων οτι και αυτοι µεστοι εστε αγαψωσυνη

πεπληρωµενοι παση γνωσεω δυναµενοι και αλ-

ληλου νουψετειν

15. τολµηροτερον δε εγραχα υµιν αδελφοι

απο µερου ω επαναµιµνησκων υµα δια την ςα-

ϱιν την δοψεισαν µοι υπο του ψεου

16. ει το ειναι µε λειτουργον ιησου ςριστου ει

τα εψνη ιερουργουντα το ευαγγελιον του ψεου

ινα γενηται η προσφορα των εψνων ευπροσδεκ-

το ηγιασµενη εν πνευµατι αγιω

17. εςω ουν καυςησιν εν ςριστω ιησου τα προ

ψεον

18. ου γαρ τολµησω λαλειν τι ων ου κατειρ-

γασατο ςριστο δι εµου ει υπακοην εψνων λογω

και εργω

19. εν δυναµει σηµειων και τερατων εν δυ-

ναµει πνευµατο ψεου ωστε µε απο ιερουσαληµ

και κυκλω µεςρι του ιλλυρικου πεπληρωκεναι

το ευαγγελιον του ςριστου

20. ουτω δε ϕιλοτιµουµενον ευαγγελιζεσψαι

ους οπου ωνοµασψη ςριστο ινα µη επ αλλο-

τριον ψεµελιον οικοδοµω

21. αλλα καψω γεγραπται οι ουκ ανηγγελη

περι αυτου οχονται και οι ουκ ακηκοασιν συνη-

σουσιν

22. διο και ενεκοπτοµην τα πολλα του ελψειν

προ υµα

23. νυνι δε µηκετι τοπον εςων εν τοι κλιµασιν

τουτοι επιποψιαν δε εςων του ελψειν προ υµα

απο πολλων ετων

24. ω εαν πορευωµαι ει την σπανιαν ελευσο-

µαι προ υµα ελπιζω γαρ διαπορευοµενο ψεασα-

σψαι υµα και υφ υµων προπεµφψηναι εκει εαν

υµων πρωτον απο µερου εµπλησψω

25. νυνι δε πορευοµαι ει ιερουσαληµ δια-

κονων τοι αγιοι

26. ευδοκησαν γαρ µακεδονια και αςαια κο-

ινωνιαν τινα ποιησασψαι ει του πτωςου των

αγιων των εν ιερουσαληµ

27. ευδοκησαν γαρ και οφειλεται αυτων εισιν

ει γαρ τοι πνευµατικοι αυτων εκοινωνησαν τα

εψνη οφειλουσιν και εν τοι σαρκικοι λειτουρ-

γησαι αυτοι

28. τουτο ουν επιτελεσα και σφραγισαµενο

αυτοι τον καρπον τουτον απελευσοµαι δι υµων

ει την σπανιαν

29. οιδα δε οτι ερςοµενο προ υµα εν πληρω-

µατι ευλογια του ευαγγελιου του ςριστου ελευ-

σοµαι

30. παρακαλω δε υµα αδελφοι δια του κυ-

ϱιου ηµων ιησου ςριστου και δια τη αγαπη του

πνευµατο συναγωνισασψαι µοι εν ται προσευ-

ςαι υπερ εµου προ τον ψεον

31. ινα ϱυσψω απο των απειψουντων εν τη

ιουδαια και ινα η διακονια µου η ει ιερουσαληµ

ευπροσδεκτο γενηται τοι αγιοι

32. ινα εν ςαρα ελψω προ υµα δια ψεληµατο

ψεου και συναναπαυσωµαι υµιν

33. ο δε ψεο τη ειρηνη µετα παντων υµων

αµην

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-rz16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 συνιστηµι δε υµιν ϕοιβην την αδελφην

ηµων ουσαν διακονον τη εκκλησια τη εν κεγ-

ςρεαι

2. ινα αυτην προσδεξησψε εν κυριω αξιω των

αγιων και παραστητε αυτη εν ω αν υµων ςρηζη

πραγµατι και γαρ αυτη προστατι πολλων εγεν-

ηψη και αυτου εµου

3. ασπασασψε πρισκιλλαν και ακυλαν του

συνεργου µου εν ςριστω ιησου
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4. οιτινε υπερ τη χυςη µου τον εαυτων τρα-

ςηλον υπεψηκαν οι ουκ εγω µονο ευςαριστω

αλλα και πασαι αι εκκλησιαι των εψνων

5. και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπα-

σασψε επαινετον τον αγαπητον µου ο εστιν

απαρςη τη αςαια ει ςριστον

6. ασπασασψε µαριαµ ητι πολλα εκοπιασεν ει

ηµα

7. ασπασασψε ανδρονικον και ιουνιαν του

συγγενει µου και συναιςµαλωτου µου οιτινε

εισιν επισηµοι εν τοι αποστολοι οι και προ εµου

γεγονασιν εν ςριστω

8. ασπασασψε αµπλιαν τον αγαπητον µου εν

κυριω

9. ασπασασψε ουρβανον τον συνεργον ηµων

εν ςριστω και σταςυν τον αγαπητον µου

10. ασπασασψε απελλην τον δοκιµον εν

ςριστω ασπασασψε του εκ των αριστοβουλου

11. ασπασασψε ηροδιωνα τον συγγενη µου

ασπασασψε του εκ των ναρκισσου του οντα εν

κυριω

12. ασπασασψε τρυφαιναν και τρυφωσαν τα

κοπιωσα εν κυριω ασπασασψε περσιδα την

αγαπητην ητι πολλα εκοπιασεν εν κυριω

13. ασπασασψε ϱουφον τον εκλεκτον εν κυ-

ϱιω και την µητερα αυτου και εµου

14. ασπασασψε ασυγκριτον ϕλεγοντα ερµαν

πατροβαν ερµην και του συν αυτοι αδελφου

15. ασπασασψε ϕιλολογον και ιουλιαν νηρεα

και την αδελφην αυτου και ολυµπαν και του

συν αυτοι παντα αγιου

16. ασπασασψε αλληλου εν ϕιληµατι αγιω

ασπαζονται υµα αι εκκλησιαι του ςριστου

17. παρακαλω δε υµα αδελφοι σκοπειν του

τα διςοστασια και τα σκανδαλα παρα την δι-

δαςην ην υµει εµαψετε ποιουντα και εκκλινατε

απ αυτων

18. οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ηµων ιησου

ςριστω ου δουλευουσιν αλλα τη εαυτων κοιλια

και δια τη ςρηστολογια και ευλογια εξαπατωσιν

τα καρδια των ακακων

19. η γαρ υµων υπακοη ει παντα αφικετο ςα-

ιρω ουν το εφ υµιν ψελω δε υµα σοφου µεν

ειναι ει το αγαψον ακεραιου δε ει το κακον

20. ο δε ψεο τη ειρηνη συντριχει τον σαταναν

υπο του ποδα υµων εν ταςει η ςαρι του κυριου

ηµων ιησου ςριστου µεψ υµων

21. ασπαζονται υµα τιµοψεο ο συνεργο µου

και λουκιο και ιασων και σωσιπατρο οι συγγενει

µου

22. ασπαζοµαι υµα εγω τερτιο ο γραχα την

επιστολην εν κυριω

23. ασπαζεται υµα γαιο ο ξενο µου και τη εκ-

κλησια ολη ασπαζεται υµα εραστο ο οικονοµο

τη πολεω και κουαρτο ο αδελφο

24. η ςαρι του κυριου ηµων ιησου ςριστου µετα

παντων υµων αµην

25. τω δε δυναµενω υµα στηριξαι κατα το ευ-

αγγελιον µου και το κηρυγµα ιησου ςριστου κα-

τα αποκαλυχιν µυστηριου ςρονοι αιωνιοι σεσι-

γηµενου

26. ϕανερωψεντο δε νυν δια τε γραφων προ-

ϕητικων κατ επιταγην του αιωνιου ψεου ει υπα-

κοην πιστεω ει παντα τα εψνη γνωρισψεντο

27. µονω σοφω ψεω δια ιησου ςριστου ω η δο-

ξα ει του αιωνα αµην [προ ϱωµαιου εγραφη απο

κορινψου δια ϕοιβη τη διακονου τη εν κεγςρεαι

εκκλησια]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1kor1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο κλητο αποστολο ιησου ςριστου δια

ψεληµατο ψεου και σωσψενη ο αδελφο

2. τη εκκλησια του ψεου τη ουση εν κορινψω

ηγιασµενοι εν ςριστω ιησου κλητοι αγιοι συν

πασιν τοι επικαλουµενοι το ονοµα του κυριου

ηµων ιησου ςριστου εν παντι τοπω αυτων τε και

ηµων

3. ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου πατρο ηµων

και κυριου ιησου ςριστου

4. ευςαριστω τω ψεω µου παντοτε περι υµων

επι τη ςαριτι του ψεου τη δοψειση υµιν εν ςριστω

ιησου

5. οτι εν παντι επλουτισψητε εν αυτω εν παντι

λογω και παση γνωσει

6. καψω το µαρτυριον του ςριστου εβεβαιωψη

εν υµιν

7. ωστε υµα µη υστερεισψαι εν µηδενι ςαρι-

σµατι απεκδεςοµενου την αποκαλυχιν του κυ-

ϱιου ηµων ιησου ςριστου

8. ο και ϐεβαιωσει υµα εω τελου ανεγκλητου

εν τη ηµερα του κυριου ηµων ιησου ςριστου

9. πιστο ο ψεο δι ου εκληψητε ει κοινωνιαν

του υιου αυτου ιησου ςριστου του κυριου ηµων

10. παρακαλω δε υµα αδελφοι δια του ονο-

µατο του κυριου ηµων ιησου ςριστου ινα το αυτο

λεγητε παντε και µη η εν υµιν σςισµατα ητε δε

κατηρτισµενοι εν τω αυτω νοι και εν τη αυτη

γνωµη

11. εδηλωψη γαρ µοι περι υµων αδελφοι µου

υπο των ςλοη οτι εριδε εν υµιν εισιν

12. λεγω δε τουτο οτι εκαστο υµων λεγει εγω

µεν ειµι παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηφα

εγω δε ςριστου

13. µεµερισται ο ςριστο µη παυλο εσταυρωψη

υπερ υµων η ει το ονοµα παυλου εβαπτισψητε

14. ευςαριστω τω ψεω οτι ουδενα υµων εβαπ-

τισα ει µη κρισπον και γαιον

15. ινα µη τι ειπη οτι ει το εµον ονοµα εβαπτισα

16. εβαπτισα δε και τον στεφανα οικον λοιπον

ουκ οιδα ει τινα αλλον εβαπτισα

17. ου γαρ απεστειλεν µε ςριστο ϐαπτιζειν αλλ

ευαγγελιζεσψαι ουκ εν σοφια λογου ινα µη κεν-

ωψη ο σταυρο του ςριστου

18. ο λογο γαρ ο του σταυρου τοι µεν απολλυ-

µενοι µωρια εστιν τοι δε σωζοµενοι ηµιν δυναµι

ψεου εστιν

19. γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σο-

ϕων και την συνεσιν των συνετων αψετησω

20. που σοφο που γραµµατευ που συζητητη

του αιωνο τουτου ουςι εµωρανεν ο ψεο την σο-

ϕιαν του κοσµου τουτου

21. επειδη γαρ εν τη σοφια του ψεου ουκ εγνω

ο κοσµο δια τη σοφια τον ψεον ευδοκησεν ο ψεο

δια τη µωρια του κηρυγµατο σωσαι του πιστευ-

οντα

22. επειδη και ιουδαιοι σηµειον αιτουσιν και

ελληνε σοφιαν Ϲητουσιν

23. ηµει δε κηρυσσοµεν ςριστον εσταυρωµε-

νον ιουδαιοι µεν σκανδαλον ελλησιν δε µωριαν

24. αυτοι δε τοι κλητοι ιουδαιοι τε και ελλησιν

ςριστον ψεου δυναµιν και ψεου σοφιαν

25. οτι το µωρον του ψεου σοφωτερον των

ανψρωπων εστιν και το ασψενε του ψεου ισςυ-

ϱοτερον των ανψρωπων εστιν

26. ϐλεπετε γαρ την κλησιν υµων αδελφοι οτι

ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνα-

τοι ου πολλοι ευγενει

27. αλλα τα µωρα του κοσµου εξελεξατο ο

ψεο ινα του σοφου καταισςυνη και τα ασψενη

του κοσµου εξελεξατο ο ψεο ινα καταισςυνη τα

ισςυρα

28. και τα αγενη του κοσµου και τα εξουψ-

ενηµενα εξελεξατο ο ψεο και τα µη οντα ινα τα

οντα καταργηση

29. οπω µη καυςησηται πασα σαρξ ενωπιον

αυτου

30. εξ αυτου δε υµει εστε εν ςριστω ιησου ο

εγενηψη ηµιν σοφια απο ψεου δικαιοσυνη τε

και αγιασµο και απολυτρωσι

31. ινα καψω γεγραπται ο καυςωµενο εν κυ-

ϱιω καυςασψω

1122 L R Biblia Grecka



1 List do Koryntian L R Rozdział 3

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1kor2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 καγω ελψων προ υµα αδελφοι ηλψον ου

καψ υπεροςην λογου η σοφια καταγγελλων

υµιν το µαρτυριον του ψεου

2. ου γαρ εκρινα του ειδεναι τι εν υµιν ει µη

ιησουν ςριστον και τουτον εσταυρωµενον

3. και εγω εν ασψενεια και εν ϕοβω και εν

τροµω πολλω εγενοµην προ υµα

4. και ο λογο µου και το κηρυγµα µου ουκ εν

πειψοι ανψρωπινη σοφια λογοι αλλ εν αποδε-

ιξει πνευµατο και δυναµεω

5. ινα η πιστι υµων µη η εν σοφια ανψρωπων

αλλ εν δυναµει ψεου

6. σοφιαν δε λαλουµεν εν τοι τελειοι σοφιαν

δε ου του αιωνο τουτου ουδε των αρςοντων του

αιωνο τουτου των καταργουµενων

7. αλλα λαλουµεν σοφιαν ψεου εν µυστηριω

την αποκεκρυµµενην ην προωρισεν ο ψεο προ

των αιωνων ει δοξαν ηµων

8. ην ουδει των αρςοντων του αιωνο τουτου

εγνωκεν ει γαρ εγνωσαν ουκ αν τον κυριον τη

δοξη εσταυρωσαν

9. αλλα καψω γεγραπται α οφψαλµο ουκ

ειδεν και ου ουκ ηκουσεν και επι καρδιαν

ανψρωπου ουκ ανεβη α ητοιµασεν ο ψεο τοι

αγαπωσιν αυτον

10. ηµιν δε ο ψεο απεκαλυχεν δια του πνευ-

µατο αυτου το γαρ πνευµα παντα ερευνα και τα

ϐαψη του ψεου

11. τι γαρ οιδεν ανψρωπων τα του ανψρωπου

ει µη το πνευµα του ανψρωπου το εν αυτω ουτω

και τα του ψεου ουδει οιδεν ει µη το πνευµα του

ψεου

12. ηµει δε ου το πνευµα του κοσµου ελαβο-

µεν αλλα το πνευµα το εκ του ψεου ινα ειδωµεν

τα υπο του ψεου ςαρισψεντα ηµιν

13. α και λαλουµεν ουκ εν διδακτοι ανψρω-

πινη σοφια λογοι αλλ εν διδακτοι πνευµατο

αγιου πνευµατικοι πνευµατικα συγκρινοντε

14. χυςικο δε ανψρωπο ου δεςεται τα του

πνευµατο του ψεου µωρια γαρ αυτω εστιν και

ου δυναται γνωναι οτι πνευµατικω ανακρινεται

15. ο δε πνευµατικο ανακρινει µεν παντα αυτο

δε υπ ουδενο ανακρινεται

16. τι γαρ εγνω νουν κυριου ο συµβιβασει αυ-

τον ηµει δε νουν ςριστου εςοµεν

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1kor3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 και εγω αδελφοι ουκ ηδυνηψην λαλησαι

υµιν ω πνευµατικοι αλλ ω σαρκικοι ω νηπιοι εν

ςριστω

2. γαλα υµα εποτισα και ου ϐρωµα ουπω γαρ

ηδυνασψε αλλ ουτε ετι νυν δυνασψε

3. ετι γαρ σαρκικοι εστε οπου γαρ εν υµιν Ϲηλο

και ερι και διςοστασιαι ουςι σαρκικοι εστε και

κατα ανψρωπον περιπατειτε

4. οταν γαρ λεγη τι εγω µεν ειµι παυλου ετερο

δε εγω απολλω ουςι σαρκικοι εστε

5. τι ουν εστιν παυλο τι δε απολλω αλλ η δια-

κονοι δι ων επιστευσατε και εκαστω ω ο κυριο

εδωκεν

6. εγω εφυτευσα απολλω εποτισεν αλλ ο ψεο

ηυξανεν

7. ωστε ουτε ο ϕυτευων εστιν τι ουτε ο ποτιζων

αλλ ο αυξανων ψεο

8. ο ϕυτευων δε και ο ποτιζων εν εισιν εκα-

στο δε τον ιδιον µισψον ληχεται κατα τον ιδιον

κοπον

9. ψεου γαρ εσµεν συνεργοι ψεου γεωργιον

ψεου οικοδοµη εστε

10. κατα την ςαριν του ψεου την δοψεισαν µοι

ω σοφο αρςιτεκτων ψεµελιον τεψεικα αλλο δε

εποικοδοµει εκαστο δε ϐλεπετω πω εποικοδοµει

11. ψεµελιον γαρ αλλον ουδει δυναται ψειναι

παρα τον κειµενον ο εστιν ιησου ο ςριστο

12. ει δε τι εποικοδοµει επι τον ψεµελιον το-

υτον ςρυσον αργυρον λιψου τιµιου ξυλα ςορτον

καλαµην

13. εκαστου το εργον ϕανερον γενησεται η

γαρ ηµερα δηλωσει οτι εν πυρι αποκαλυπτε-

ται και εκαστου το εργον οποιον εστιν το πυρ

δοκιµασει

14. ει τινο το εργον µενει ο επωκοδοµησεν µι-

σψον ληχεται
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15. ει τινο το εργον κατακαησεται Ϲηµιωψησε-

ται αυτο δε σωψησεται ουτω δε ω δια πυρο

16. ουκ οιδατε οτι ναο ψεου εστε και το πνευ-

µα του ψεου οικει εν υµιν

17. ει τι τον ναον του ψεου ϕψειρει ϕψερει

τουτον ο ψεο ο γαρ ναο του ψεου αγιο εστιν

οιτινε εστε υµει

18. µηδει εαυτον εξαπατατω ει τι δοκει σοφο

ειναι εν υµιν εν τω αιωνι τουτω µωρο γενεσψω

ινα γενηται σοφο

19. η γαρ σοφια του κοσµου τουτου µωρια πα-

ϱα τω ψεω εστιν γεγραπται γαρ ο δρασσοµενο

του σοφου εν τη πανουργια αυτων

20. και παλιν κυριο γινωσκει του διαλογισµου

των σοφων οτι εισιν µαταιοι

21. ωστε µηδει καυςασψω εν ανψρωποι παντα

γαρ υµων εστιν

22. ειτε παυλο ειτε απολλω ειτε κηφα ειτε

κοσµο ειτε Ϲωη ειτε ψανατο ειτε ενεστωτα ειτε

µελλοντα παντα υµων εστιν

23. υµει δε ςριστου ςριστο δε ψεου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1kor4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ουτω ηµα λογιζεσψω ανψρωπο ω υπηρετα

ςριστου και οικονοµου µυστηριων ψεου

2. ο δε λοιπον Ϲητειται εν τοι οικονοµοι ινα

πιστο τι ευρεψη

3. εµοι δε ει ελαςιστον εστιν ινα υφ υµων ανα-

κριψω η υπο ανψρωπινη ηµερα αλλ ουδε εµαυ-

τον ανακρινω

4. ουδεν γαρ εµαυτω συνοιδα αλλ ουκ εν το-

υτω δεδικαιωµαι ο δε ανακρινων µε κυριο εστιν

5. ωστε µη προ καιρου τι κρινετε εω αν ελψη

ο κυριο ο και ϕωτισει τα κρυπτα του σκοτου και

ϕανερωσει τα ϐουλα των καρδιων και τοτε ο

επαινο γενησεται εκαστω απο του ψεου

6. ταυτα δε αδελφοι µετεσςηµατισα ει εµαυτον

και απολλω δι υµα ινα εν ηµιν µαψητε το µη

υπερ ο γεγραπται ϕρονειν ινα µη ει υπερ του

ενο ϕυσιουσψε κατα του ετερου

7. τι γαρ σε διακρινει τι δε εςει ο ουκ ελαβε ει

δε και ελαβε τι καυςασαι ω µη λαβων

8. ηδη κεκορεσµενοι εστε ηδη επλουτησατε

ςωρι ηµων εβασιλευσατε και οφελον γε εβα-

σιλευσατε ινα και ηµει υµιν συµβασιλευσωµεν

9. δοκω γαρ οτι ο ψεο ηµα του αποστολου

εσςατου απεδειξεν ω επιψανατιου οτι ψεατρον

εγενηψηµεν τω κοσµω και αγγελοι και ανψρω-

ποι

10. ηµει µωροι δια ςριστον υµει δε ϕρονιµοι εν

ςριστω ηµει ασψενει υµει δε ισςυροι υµει ενδο-

ξοι ηµει δε ατιµοι

11. αςρι τη αρτι ωρα και πεινωµεν και διχω-

µεν και γυµνητευοµεν και κολαφιζοµεψα και

αστατουµεν

12. και κοπιωµεν εργαζοµενοι ται ιδιαι ςερσιν

λοιδορουµενοι ευλογουµεν διωκοµενοι ανεςο-

µεψα

13. ϐλασφηµουµενοι παρακαλουµεν ω περι-

καψαρµατα του κοσµου εγενηψηµεν παντων

περιχηµα εω αρτι

14. ουκ εντρεπων υµα γραφω ταυτα αλλ ω

τεκνα µου αγαπητα νουψετω

15. εαν γαρ µυριου παιδαγωγου εςητε εν

ςριστω αλλ ου πολλου πατερα εν γαρ ςριστω

ιησου δια του ευαγγελιου εγω υµα εγεννησα

16. παρακαλω ουν υµα µιµηται µου γινεσψε

17. δια τουτο επεµχα υµιν τιµοψεον ο εστιν

τεκνον µου αγαπητον και πιστον εν κυριω ο

υµα αναµνησει τα οδου µου τα εν ςριστω καψω

πανταςου εν παση εκκλησια διδασκω

18. ω µη ερςοµενου δε µου προ υµα εφυσι-

ωψησαν τινε

19. ελευσοµαι δε ταςεω προ υµα εαν ο κυριο

ψεληση και γνωσοµαι ου τον λογον των πεφυ-

σιωµενων αλλα την δυναµιν

20. ου γαρ εν λογω η ϐασιλεια του ψεου αλλ

εν δυναµει

21. τι ψελετε εν ϱαβδω ελψω προ υµα η εν

αγαπη πνευµατι τε πραοτητο

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1kor5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 ολω ακουεται εν υµιν πορνεια και τοιαυτη

πορνεια ητι ουδε εν τοι εψνεσιν ονοµαζεται ωστε

γυναικα τινα του πατρο εςειν
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2. και υµει πεφυσιωµενοι εστε και ουςι µαλ-

λον επενψησατε ινα εξαρψη εκ µεσου υµων ο

το εργον τουτο ποιησα

3. εγω µεν γαρ ω απων τω σωµατι παρων δε τω

πνευµατι ηδη κεκρικα ω παρων τον ουτω τουτο

κατεργασαµενον

4. εν τω ονοµατι του κυριου ηµων ιησου ςρι-

στου συναςψεντων υµων και του εµου πνευµατο

συν τη δυναµει του κυριου ηµων ιησου ςριστου

5. παραδουναι τον τοιουτον τω σατανα ει

ολεψρον τη σαρκο ινα το πνευµα σωψη εν τη

ηµερα του κυριου ιησου

6. ου καλον το καυςηµα υµων ουκ οιδατε οτι

µικρα Ϲυµη ολον το ϕυραµα Ϲυµοι

7. εκκαψαρατε ουν την παλαιαν Ϲυµην ινα

ητε νεον ϕυραµα καψω εστε αζυµοι και γαρ το

πασςα ηµων υπερ ηµων ετυψη ςριστο

8. ωστε εορταζωµεν µη εν Ϲυµη παλαια µηδε

εν Ϲυµη κακια και πονηρια αλλ εν αζυµοι ειλι-

κρινεια και αληψεια

9. εγραχα υµιν εν τη επιστολη µη συναναµι-

γνυσψαι πορνοι

10. και ου παντω τοι πορνοι του κοσµου το-

υτου η τοι πλεονεκται η αρπαξιν η ειδωλολα-

τραι επει οφειλετε αρα εκ του κοσµου εξελψειν

11. νυνι δε εγραχα υµιν µη συναναµιγνυσψ-

αι εαν τι αδελφο ονοµαζοµενο η πορνο η πλε-

ονεκτη η ειδωλολατρη η λοιδορο η µεψυσο η

αρπαξ τω τοιουτω µηδε συνεσψιειν

12. τι γαρ µοι και του εξω κρινειν ουςι του εσω

υµει κρινετε

13. του δε εξω ο ψεο κρινει και εξαρειτε τον

πονηρον εξ υµων αυτων

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-1kor6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 τολµα τι υµων πραγµα εςων προ τον ετε-

ϱον κρινεσψαι επι των αδικων και ουςι επι των

αγιων

2. ουκ οιδατε οτι οι αγιοι τον κοσµον κρινουσιν

και ει εν υµιν κρινεται ο κοσµο αναξιοι εστε

κριτηριων ελαςιστων

3. ουκ οιδατε οτι αγγελου κρινουµεν µητι γε

ϐιωτικα

4. ϐιωτικα µεν ουν κριτηρια εαν εςητε του εξο-

υψενηµενου εν τη εκκλησια τουτου καψιζετε

5. προ εντροπην υµιν λεγω ουτω ουκ εστιν εν

υµιν σοφο ουδε ει ο δυνησεται διακριναι ανα

µεσον του αδελφου αυτου

6. αλλα αδελφο µετα αδελφου κρινεται και

τουτο επι απιστων

7. ηδη µεν ουν ολω ηττηµα εν υµιν εστιν οτι

κριµατα εςετε µεψ εαυτων διατι ουςι µαλλον

αδικεισψε διατι ουςι µαλλον αποστερεισψε

8. αλλα υµει αδικειτε και αποστερειτε και ταυ-

τα αδελφου

9. η ουκ οιδατε οτι αδικοι ϐασιλειαν ψεου ου

κληρονοµησουσιν µη πλανασψε ουτε πορνοι

ουτε ειδωλολατραι ουτε µοιςοι ουτε µαλακοι

ουτε αρσενοκοιται

10. ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε µεψ-

υσοι ου λοιδοροι ους αρπαγε ϐασιλειαν ψεου

ου κληρονοµησουσιν

11. και ταυτα τινε ητε αλλα απελουσασψε αλ-

λα ηγιασψητε αλλ εδικαιωψητε εν τω ονοµατι

του κυριου ιησου και εν τω πνευµατι του ψεου

ηµων

12. παντα µοι εξεστιν αλλ ου παντα συµφερει

παντα µοι εξεστιν αλλ ουκ εγω εξουσιασψησο-

µαι υπο τινο

13. τα ϐρωµατα τη κοιλια και η κοιλια τοι

ϐρωµασιν ο δε ψεο και ταυτην και ταυτα κα-

ταργησει το δε σωµα ου τη πορνεια αλλα τω

κυριω και ο κυριο τω σωµατι

14. ο δε ψεο και τον κυριον ηγειρεν και ηµα

εξεγερει δια τη δυναµεω αυτου

15. ουκ οιδατε οτι τα σωµατα υµων µελη ςρι-

στου εστιν αρα ουν τα µελη του ςριστου ποιησω

πορνη µελη µη γενοιτο

16. η ουκ οιδατε οτι ο κολλωµενο τη πορνη εν

σωµα εστιν εσονται γαρ ϕησιν οι δυο ει σαρκα

µιαν

17. ο δε κολλωµενο τω κυριω εν πνευµα εστιν

18. ϕευγετε την πορνειαν παν αµαρτηµα ο εαν

ποιηση ανψρωπο εκτο του σωµατο εστιν ο δε

πορνευων ει το ιδιον σωµα αµαρτανει

19. η ουκ οιδατε οτι το σωµα υµων ναο του εν

υµιν αγιου πνευµατο εστιν ου εςετε απο ψεου

και ουκ εστε εαυτων
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20. ηγορασψητε γαρ τιµη δοξασατε δη τον

ψεον εν τω σωµατι υµων και εν τω πνευµατι

υµων ατινα εστιν του ψεου

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-1kor7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 περι δε ων εγραχατε µοι καλον ανψρωπω

γυναικο µη απτεσψαι

2. δια δε τα πορνεια εκαστο την εαυτου γυνα-

ικα εςετω και εκαστη τον ιδιον ανδρα εςετω

3. τη γυναικι ο ανηρ την οφειλοµενην ευνοιαν

αποδιδοτω οµοιω δε και η γυνη τω ανδρι

4. η γυνη του ιδιου σωµατο ουκ εξουσιαζει αλλ

ο ανηρ οµοιω δε και ο ανηρ του ιδιου σωµατο

ουκ εξουσιαζει αλλ η γυνη

5. µη αποστερειτε αλληλου ει µη τι αν εκ συµ-

ϕωνου προ καιρον ινα σςολαζητε τη νηστεια και

τη προσευςη και παλιν επι το αυτο συνερςησψε

ινα µη πειραζη υµα ο σατανα δια την ακρασιαν

υµων

6. τουτο δε λεγω κατα συγγνωµην ου κατ επι-

ταγην

7. ψελω γαρ παντα ανψρωπου ειναι ω και

εµαυτον αλλ εκαστο ιδιον ςαρισµα εςει εκ ψεου

ο µεν ουτω ο δε ουτω

8. λεγω δε τοι αγαµοι και ται ςηραι καλον

αυτοι εστιν εαν µεινωσιν ω καγω

9. ει δε ουκ εγκρατευονται γαµησατωσαν κρε-

ισσον γαρ εστιν γαµησαι η πυρουσψαι

10. τοι δε γεγαµηκοσιν παραγγελλω ουκ εγω

αλλ ο κυριο γυναικα απο ανδρο µη ςωρισψηναι

11. εαν δε και ςωρισψη µενετω αγαµο η τω αν-

δρι καταλλαγητω και ανδρα γυναικα µη αφιε-

ναι

12. τοι δε λοιποι εγω λεγω ους ο κυριο ει τι

αδελφο γυναικα εςει απιστον και αυτη συνευ-

δοκει οικειν µετ αυτου µη αφιετω αυτην

13. και γυνη ητι εςει ανδρα απιστον και αυτο

συνευδοκει οικειν µετ αυτη µη αφιετω αυτον

14. ηγιασται γαρ ο ανηρ ο απιστο εν τη γυναικι

και ηγιασται η γυνη η απιστο εν τω ανδρι επει

αρα τα τεκνα υµων ακαψαρτα εστιν νυν δε αγια

εστιν

15. ει δε ο απιστο ςωριζεται ςωριζεσψω ου δε-

δουλωται ο αδελφο η η αδελφη εν τοι τοιουτοι

εν δε ειρηνη κεκληκεν ηµα ο ψεο

16. τι γαρ οιδα γυναι ει τον ανδρα σωσει η τι

οιδα ανερ ει την γυναικα σωσει

17. ει µη εκαστω ω εµερισεν ο ψεο εκαστον ω

κεκληκεν ο κυριο ουτω περιπατειτω και ουτω

εν ται εκκλησιαι πασαι διατασσοµαι

18. περιτετµηµενο τι εκληψη µη επισπασψω

εν ακροβυστια τι εκληψη µη περιτεµνεσψω

19. η περιτοµη ουδεν εστιν και η ακροβυστια

ουδεν εστιν αλλα τηρησι εντολων ψεου

20. εκαστο εν τη κλησει η εκληψη εν ταυτη

µενετω

21. δουλο εκληψη µη σοι µελετω αλλ ει και

δυνασαι ελευψερο γενεσψαι µαλλον ςρησαι

22. ο γαρ εν κυριω κληψει δουλο απελευψ-

ερο κυριου εστιν οµοιω και ο ελευψερο κληψει

δουλο εστιν ςριστου

23. τιµη ηγορασψητε µη γινεσψε δουλοι

ανψρωπων

24. εκαστο εν ω εκληψη αδελφοι εν τουτω

µενετω παρα τω ψεω

25. περι δε των παρψενων επιταγην κυριου

ουκ εςω γνωµην δε διδωµι ω ηλεηµενο υπο κυ-

ϱιου πιστο ειναι

26. νοµιζω ουν τουτο καλον υπαρςειν δια την

ενεστωσαν αναγκην οτι καλον ανψρωπω το

ουτω ειναι

27. δεδεσαι γυναικι µη Ϲητει λυσιν λελυσαι

απο γυναικο µη Ϲητει γυναικα

28. εαν δε και γηµη ους ηµαρτε και εαν γηµη

η παρψενο ους ηµαρτεν ψλιχιν δε τη σαρκι εξο-

υσιν οι τοιουτοι εγω δε υµων ϕειδοµαι

29. τουτο δε ϕηµι αδελφοι ο καιρο συνεσταλ-

µενο το λοιπον εστιν ινα και οι εςοντε γυναικα

ω µη εςοντε ωσιν

30. και οι κλαιοντε ω µη κλαιοντε και οι ςα-

ιροντε ω µη ςαιροντε και οι αγοραζοντε ω µη

κατεςοντε

31. και οι ςρωµενοι τω κοσµω τουτω ω µη κα-

ταςρωµενοι παραγει γαρ το σςηµα του κοσµου

τουτου

32. ψελω δε υµα αµεριµνου ειναι ο αγαµο µε-

ϱιµνα τα του κυριου πω αρεσει τω κυριω
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33. ο δε γαµησα µεριµνα τα του κοσµου πω

αρεσει τη γυναικι

34. µεµερισται η γυνη και η παρψενο η αγαµο

µεριµνα τα του κυριου ινα η αγια και σωµατι

και πνευµατι η δε γαµησασα µεριµνα τα του

κοσµου πω αρεσει τω ανδρι

35. τουτο δε προ το υµων αυτων συµφερον

λεγω ους ινα ϐροςον υµιν επιβαλω αλλα προ

το ευσςηµον και ευπροσεδρον τω κυριω απερι-

σπαστω

36. ει δε τι ασςηµονειν επι την παρψενον αυ-

του νοµιζει εαν η υπερακµο και ουτω οφειλει

γινεσψαι ο ψελει ποιειτω ους αµαρτανει γαµε-

ιτωσαν

37. ο δε εστηκεν εδραιο εν τη καρδια µη εςων

αναγκην εξουσιαν δε εςει περι του ιδιου ψελη-

µατο και τουτο κεκρικεν εν τη καρδια αυτου του

τηρειν την εαυτου παρψενον καλω ποιει

38. ωστε και ο εκγαµιζων καλω ποιει ο δε µη

εκγαµιζων κρεισσον ποιει

39. γυνη δεδεται νοµω εφ οσον ςρονον Ϲη ο

ανηρ αυτη εαν δε κοιµηψη ο ανηρ αυτη ελευψ-

ερα εστιν ω ψελει γαµηψηναι µονον εν κυριω

40. µακαριωτερα δε εστιν εαν ουτω µεινη κατα

την εµην γνωµην δοκω δε καγω πνευµα ψεου

εςειν

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-1kor8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 περι δε των ειδωλοψυτων οιδαµεν οτι παν-

τε γνωσιν εςοµεν η γνωσι ϕυσιοι η δε αγαπη

οικοδοµει

2. ει δε τι δοκει ειδεναι τι ουδεπω ουδεν εγνω-

κεν καψω δει γνωναι

3. ει δε τι αγαπα τον ψεον ουτο εγνωσται υπ

αυτου

4. περι τη ϐρωσεω ουν των ειδωλοψυτων οιδα-

µεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσµω και οτι ουδει

ψεο ετερο ει µη ει

5. και γαρ ειπερ εισιν λεγοµενοι ψεοι ειτε εν

ουρανω ειτε επι τη γη ωσπερ εισιν ψεοι πολλοι

και κυριοι πολλοι

6. αλλ ηµιν ει ψεο ο πατηρ εξ ου τα παντα και

ηµει ει αυτον και ει κυριο ιησου ςριστο δι ου τα

παντα και ηµει δι αυτου

7. αλλ ουκ εν πασιν η γνωσι τινε δε τη συ-

νειδησει του ειδωλου εω αρτι ω ειδωλοψυτον

εσψιουσιν και η συνειδησι αυτων ασψενη ουσα

µολυνεται

8. ϐρωµα δε ηµα ου παριστησιν τω ψεω ουτε

γαρ εαν ϕαγωµεν περισσευοµεν ουτε εαν µη ϕα-

γωµεν υστερουµεψα

9. ϐλεπετε δε µηπω η εξουσια υµων αυτη προ-

σκοµµα γενηται τοι ασψενουσιν

10. εαν γαρ τι ιδη σε τον εςοντα γνωσιν εν

ειδωλειω κατακειµενον ουςι η συνειδησι αυτου

ασψενου οντο οικοδοµηψησεται ει το τα ειδω-

λοψυτα εσψιειν

11. και απολειται ο ασψενων αδελφο επι τη

ση γνωσει δι ον ςριστο απεψανεν

12. ουτω δε αµαρτανοντε ει του αδελφου και

τυπτοντε αυτων την συνειδησιν ασψενουσαν ει

ςριστον αµαρτανετε

13. διοπερ ει ϐρωµα σκανδαλιζει τον αδελφον

µου ου µη ϕαγω κρεα ει τον αιωνα ινα µη τον

αδελφον µου σκανδαλισω

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-1kor9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 ουκ ειµι αποστολο ουκ ειµι ελευψερο ουςι

ιησουν ςριστον τον κυριον ηµων εωρακα ου το

εργον µου υµει εστε εν κυριω

2. ει αλλοι ουκ ειµι αποστολο αλλα γε υµιν

ειµι η γαρ σφραγι τη εµη αποστολη υµει εστε εν

κυριω

3. η εµη απολογια τοι εµε ανακρινουσιν αυτη

εστιν

4. µη ουκ εςοµεν εξουσιαν ϕαγειν και πιειν

5. µη ουκ εςοµεν εξουσιαν αδελφην γυνα-

ικα περιαγειν ω και οι λοιποι αποστολοι και

οι αδελφοι του κυριου και κηφα

6. η µονο εγω και ϐαρναβα ουκ εςοµεν εξο-

υσιαν του µη εργαζεσψαι

7. τι στρατευεται ιδιοι οχωνιοι ποτε τι ϕυτευει

αµπελωνα και εκ του καρπου αυτου ουκ εσψιει

η τι ποιµαινει ποιµνην και εκ του γαλακτο τη

ποιµνη ουκ εσψιει

8. µη κατα ανψρωπον ταυτα λαλω η ουςι και

ο νοµο ταυτα λεγει
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9. εν γαρ τω µωσεω νοµω γεγραπται ου ϕιµω-

σει ϐουν αλοωντα µη των ϐοων µελει τω ψεω

10. η δι ηµα παντω λεγει δι ηµα γαρ εγραφη

οτι επ ελπιδι οφειλει ο αροτριων αροτριαν και

ο αλοων τη ελπιδο αυτου µετεςειν επ ελπιδι

11. ει ηµει υµιν τα πνευµατικα εσπειραµεν µε-

γα ει ηµει υµων τα σαρκικα ψερισοµεν

12. ει αλλοι τη εξουσια υµων µετεςουσιν ου

µαλλον ηµει αλλ ουκ εςρησαµεψα τη εξουσια

ταυτη αλλα παντα στεγοµεν ινα µη εγκοπην τι-

να δωµεν τω ευαγγελιω του ςριστου

13. ουκ οιδατε οτι οι τα ιερα εργαζοµενοι εκ

του ιερου εσψιουσιν οι τω ψυσιαστηριω προσε-

δρευοντε τω ψυσιαστηριω συµµεριζονται

14. ουτω και ο κυριο διεταξεν τοι το ευαγγε-

λιον καταγγελλουσιν εκ του ευαγγελιου Ϲην

15. εγω δε ουδενι εςρησαµην τουτων ουκ

εγραχα δε ταυτα ινα ουτω γενηται εν εµοι κα-

λον γαρ µοι µαλλον αποψανειν η το καυςηµα

µου ινα τι κενωση

16. εαν γαρ ευαγγελιζωµαι ουκ εστιν µοι

καυςηµα αναγκη γαρ µοι επικειται ουαι δε µοι

εστιν εαν µη ευαγγελιζωµαι

17. ει γαρ εκων τουτο πρασσω µισψον εςω ει

δε ακων οικονοµιαν πεπιστευµαι

18. τι ουν µοι εστιν ο µισψο ινα ευαγγελιζοµε-

νο αδαπανον ψησω το ευαγγελιον του ςριστου

ει το µη καταςρησασψαι τη εξουσια µου εν τω

ευαγγελιω

19. ελευψερο γαρ ων εκ παντων πασιν εµαυ-

τον εδουλωσα ινα του πλειονα κερδησω

20. και εγενοµην τοι ιουδαιοι ω ιουδαιο ινα

ιουδαιου κερδησω τοι υπο νοµον ω υπο νοµον

ινα του υπο νοµον κερδησω

21. τοι ανοµοι ω ανοµο µη ων ανοµο ψεω αλλ

εννοµο ςριστω ινα κερδησω ανοµου

22. εγενοµην τοι ασψενεσιν ω ασψενη ινα του

ασψενει κερδησω τοι πασιν γεγονα τα παντα

ινα παντω τινα σωσω

23. τουτο δε ποιω δια το ευαγγελιον ινα συγ-

κοινωνο αυτου γενωµαι

24. ουκ οιδατε οτι οι εν σταδιω τρεςοντε παντε

µεν τρεςουσιν ει δε λαµβανει το ϐραβειον ουτω

τρεςετε ινα καταλαβητε

25. πα δε ο αγωνιζοµενο παντα εγκρατευεται

εκεινοι µεν ουν ινα ϕψαρτον στεφανον λαβωσιν

ηµει δε αφψαρτον

26. εγω τοινυν ουτω τρεςω ω ουκ αδηλω ουτω

πυκτευω ω ουκ αερα δερων

27. αλλ υπωπιαζω µου το σωµα και δουλα-

γωγω µηπω αλλοι κηρυξα αυτο αδοκιµο γενω-

µαι

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-1kor10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 ου ψελω δε υµα αγνοειν αδελφοι οτι οι

πατερε ηµων παντε υπο την νεφελην ησαν και

παντε δια τη ψαλασση διηλψον

2. και παντε ει τον µωσην εβαπτισαντο εν τη

νεφελη και εν τη ψαλασση

3. και παντε το αυτο ϐρωµα πνευµατικον εφα-

γον

4. και παντε το αυτο ποµα πνευµατικον επιον

επινον γαρ εκ πνευµατικη ακολουψουση πετρα

η δε πετρα ην ο ςριστο

5. αλλ ουκ εν τοι πλειοσιν αυτων ευδοκησεν

ο ψεο κατεστρωψησαν γαρ εν τη ερηµω

6. ταυτα δε τυποι ηµων εγενηψησαν ει το µη

ειναι ηµα επιψυµητα κακων καψω κακεινοι

επεψυµησαν

7. µηδε ειδωλολατραι γινεσψε καψω τινε αυ-

των ω γεγραπται εκαψισεν ο λαο ϕαγειν και

πιειν και ανεστησαν παιζειν

8. µηδε πορνευωµεν καψω τινε αυτων επορ-

νευσαν και επεσον εν µια ηµερα εικοσιτρει ςι-

λιαδε

9. µηδε εκπειραζωµεν τον ςριστον καψω και

τινε αυτων επειρασαν και υπο των οφεων απω-

λοντο

10. µηδε γογγυζετε καψω και τινε αυτων εγογ-

γυσαν και απωλοντο υπο του ολοψρευτου

11. ταυτα δε παντα τυποι συνεβαινον εκεινοι

εγραφη δε προ νουψεσιαν ηµων ει ου τα τελη

των αιωνων κατηντησεν

12. ωστε ο δοκων εσταναι ϐλεπετω µη πεση

13. πειρασµο υµα ουκ ειληφεν ει µη ανψρωπι-

νο πιστο δε ο ψεο ο ουκ εασει υµα πειρασψηναι

υπερ ο δυνασψε αλλα ποιησει συν τω πειρασµω

και την εκβασιν του δυνασψαι υµα υπενεγκειν

14. διοπερ αγαπητοι µου ϕευγετε απο τη ειδω-

λολατρεια
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15. ω ϕρονιµοι λεγω κρινατε υµει ο ϕηµι

16. το ποτηριον τη ευλογια ο ευλογουµεν ουςι

κοινωνια του αιµατο του ςριστου εστιν τον αρ-

τον ον κλωµεν ουςι κοινωνια του σωµατο του

ςριστου εστιν

17. οτι ει αρτο εν σωµα οι πολλοι εσµεν οι γαρ

παντε εκ του ενο αρτου µετεςοµεν

18. ϐλεπετε τον ισραηλ κατα σαρκα ουςι οι

εσψιοντε τα ψυσια κοινωνοι του ψυσιαστηριου

εισιν

19. τι ουν ϕηµι οτι ειδωλον τι εστιν η οτι ειδω-

λοψυτον τι εστιν

20. αλλ οτι α ψυει τα εψνη δαιµονιοι ψυει και

ου ψεω ου ψελω δε υµα κοινωνου των δαιµο-

νιων γινεσψαι

21. ου δυνασψε ποτηριον κυριου πινειν και

ποτηριον δαιµονιων ου δυνασψε τραπεζη κυ-

ϱιου µετεςειν και τραπεζη δαιµονιων

22. η παραζηλουµεν τον κυριον µη ισςυροτε-

ϱοι αυτου εσµεν

23. παντα µοι εξεστιν αλλ ου παντα συµφερει

παντα µοι εξεστιν αλλ ου παντα οικοδοµει

24. µηδει το εαυτου Ϲητειτω αλλα το του ετε-

ϱου εκαστο

25. παν το εν µακελλω πωλουµενον εσψιετε

µηδεν ανακρινοντε δια την συνειδησιν

26. του γαρ κυριου η γη και το πληρωµα αυτη

27. ει δε τι καλει υµα των απιστων και ψελετε

πορευεσψαι παν το παρατιψεµενον υµιν εσψιε-

τε µηδεν ανακρινοντε δια την συνειδησιν

28. εαν δε τι υµιν ειπη τουτο ειδωλοψυτον εσ-

τιν µη εσψιετε δι εκεινον τον µηνυσαντα και την

συνειδησιν του γαρ κυριου η γη και το πληρωµα

αυτη

29. συνειδησιν δε λεγω ουςι την εαυτου αλ-

λα την του ετερου ινα τι γαρ η ελευψερια µου

κρινεται υπο αλλη συνειδησεω

30. ει δε εγω ςαριτι µετεςω τι ϐλασφηµουµαι

υπερ ου εγω ευςαριστω

31. ειτε ουν εσψιετε ειτε πινετε ειτε τι ποιειτε

παντα ει δοξαν ψεου ποιειτε

32. απροσκοποι γινεσψε και ιουδαιοι και ελ-

λησιν και τη εκκλησια του ψεου

33. καψω καγω παντα πασιν αρεσκω µη Ϲητων

το εµαυτου συµφερον αλλα το των πολλων ινα

σωψωσιν

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-1kor11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 µιµηται µου γινεσψε καψω καγω ςριστου

2. επαινω δε υµα αδελφοι οτι παντα µου

µεµνησψε και καψω παρεδωκα υµιν τα παρα-

δοσει κατεςετε

3. ψελω δε υµα ειδεναι οτι παντο ανδρο η κε-

ϕαλη ο ςριστο εστιν κεφαλη δε γυναικο ο ανηρ

κεφαλη δε ςριστου ο ψεο

4. πα ανηρ προσευςοµενο η προφητευων κατα

κεφαλη εςων καταισςυνει την κεφαλην αυτου

5. πασα δε γυνη προσευςοµενη η προφητευ-

ουσα ακατακαλυπτω τη κεφαλη καταισςυνει

την κεφαλην εαυτη εν γαρ εστιν και το αυτο

τη εξυρηµενη

6. ει γαρ ου κατακαλυπτεται γυνη και κειρα-

σψω ει δε αισςρον γυναικι το κειρασψαι η ξυ-

ϱασψαι κατακαλυπτεσψω

7. ανηρ µεν γαρ ουκ οφειλει κατακαλυπτεσψ-

αι την κεφαλην εικων και δοξα ψεου υπαρςων

γυνη δε δοξα ανδρο εστιν

8. ου γαρ εστιν ανηρ εκ γυναικο αλλα γυνη

εξ ανδρο

9. και γαρ ουκ εκτισψη ανηρ δια την γυναικα

αλλα γυνη δια τον ανδρα

10. δια τουτο οφειλει η γυνη εξουσιαν εςειν

επι τη κεφαλη δια του αγγελου

11. πλην ουτε ανηρ ςωρι γυναικο ουτε γυνη

ςωρι ανδρο εν κυριω

12. ωσπερ γαρ η γυνη εκ του ανδρο ουτω και

ο ανηρ δια τη γυναικο τα δε παντα εκ του ψεου

13. εν υµιν αυτοι κρινατε πρεπον εστιν γυνα-

ικα ακατακαλυπτον τω ψεω προσευςεσψαι

14. η ουδε αυτη η ϕυσι διδασκει υµα οτι ανηρ

µεν εαν κοµα ατιµια αυτω εστιν

15. γυνη δε εαν κοµα δοξα αυτη εστιν οτι η

κοµη αντι περιβολαιου δεδοται αυτη

16. ει δε τι δοκει ϕιλονεικο ειναι ηµει τοιαυτην

συνηψειαν ουκ εςοµεν ουδε αι εκκλησιαι του

ψεου

17. τουτο δε παραγγελλων ουκ επαινω οτι ουκ

ει το κρειττον αλλ ει το ηττον συνερςεσψε

Biblia Grecka L R 1129



Rozdział 12 L R 1 List do Koryntian

18. πρωτον µεν γαρ συνερςοµενων υµων εν

τη εκκλησια ακουω σςισµατα εν υµιν υπαρςειν

και µερο τι πιστευω

19. δει γαρ και αιρεσει εν υµιν ειναι ινα οι

δοκιµοι ϕανεροι γενωνται εν υµιν

20. συνερςοµενων ουν υµων επι το αυτο ουκ

εστιν κυριακον δειπνον ϕαγειν

21. εκαστο γαρ το ιδιον δειπνον προλαµβανει

εν τω ϕαγειν και ο µεν πεινα ο δε µεψυει

22. µη γαρ οικια ουκ εςετε ει το εσψιειν και

πινειν η τη εκκλησια του ψεου καταφρονειτε

και καταισςυνετε του µη εςοντα τι υµιν ειπω

επαινεσω υµα εν τουτω ουκ επαινω

23. εγω γαρ παρελαβον απο του κυριου ο και

παρεδωκα υµιν οτι ο κυριο ιησου εν τη νυκτι η

παρεδιδοτο ελαβεν αρτον

24. και ευςαριστησα εκλασεν και ειπεν λαβε-

τε ϕαγετε τουτο µου εστιν το σωµα το υπερ υµων

κλωµενον τουτο ποιειτε ει την εµην αναµνησιν

25. ωσαυτω και το ποτηριον µετα το δειπνησαι

λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαψηκη εστιν

εν τω εµω αιµατι τουτο ποιειτε οσακι αν πινητε

ει την εµην αναµνησιν

26. οσακι γαρ αν εσψιητε τον αρτον τουτον

και το ποτηριον τουτο πινητε τον ψανατον του

κυριου καταγγελλετε αςρι ου αν ελψη

27. ωστε ο αν εσψιη τον αρτον τουτον η πινη

το ποτηριον του κυριου αναξιω ενοςο εσται του

σωµατο και αιµατο του κυριου

28. δοκιµαζετω δε ανψρωπο εαυτον και ουτω

εκ του αρτου εσψιετω και εκ του ποτηριου πι-

νετω

29. ο γαρ εσψιων και πινων αναξιω κριµα

εαυτω εσψιει και πινει µη διακρινων το σωµα

του κυριου

30. δια τουτο εν υµιν πολλοι ασψενει και αρ-

ϱωστοι και κοιµωνται ικανοι

31. ει γαρ εαυτου διεκρινοµεν ουκ αν εκρινο-

µεψα

32. κρινοµενοι δε υπο κυριου παιδευοµεψα

ινα µη συν τω κοσµω κατακριψωµεν

33. ωστε αδελφοι µου συνερςοµενοι ει το ϕα-

γειν αλληλου εκδεςεσψε

34. ει δε τι πεινα εν οικω εσψιετω ινα µη ει

κριµα συνερςησψε τα δε λοιπα ω αν ελψω δια-

ταξοµαι

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-1kor12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 περι δε των πνευµατικων αδελφοι ου

ψελω υµα αγνοειν

2. οιδατε οτι εψνη ητε προ τα ειδωλα τα αφωνα

ω αν ηγεσψε απαγοµενοι

3. διο γνωριζω υµιν οτι ουδει εν πνευµατι ψεου

λαλων λεγει αναψεµα ιησουν και ουδει δυνα-

ται ειπειν κυριον ιησουν ει µη εν πνευµατι αγιω

4. διαιρεσει δε ςαρισµατων εισιν το δε αυτο

πνευµα

5. και διαιρεσει διακονιων εισιν και ο αυτο

κυριο

6. και διαιρεσει ενεργηµατων εισιν ο δε αυτο

εστιν ψεο ο ενεργων τα παντα εν πασιν

7. εκαστω δε διδοται η ϕανερωσι του πνευµατο

προ το συµφερον

8. ω µεν γαρ δια του πνευµατο διδοται λο-

γο σοφια αλλω δε λογο γνωσεω κατα το αυτο

πνευµα

9. ετερω δε πιστι εν τω αυτω πνευµατι αλλω

δε ςαρισµατα ιαµατων εν τω αυτω πνευµατι

10. αλλω δε ενεργηµατα δυναµεων αλλω δε

προφητεια αλλω δε διακρισει πνευµατων ετερω

δε γενη γλωσσων αλλω δε ερµηνεια γλωσσων

11. παντα δε ταυτα ενεργει το εν και το αυτο

πνευµα διαιρουν ιδια εκαστω καψω ϐουλεται

12. καψαπερ γαρ το σωµα εν εστιν και µελη

εςει πολλα παντα δε τα µελη του σωµατο του

ενο πολλα οντα εν εστιν σωµα ουτω και ο ςριστο

13. και γαρ εν ενι πνευµατι ηµει παντε ει εν

σωµα εβαπτισψηµεν ειτε ιουδαιοι ειτε ελληνε

ειτε δουλοι ειτε ελευψεροι και παντε ει εν πνευ-

µα εποτισψηµεν

14. και γαρ το σωµα ουκ εστιν εν µελο αλλα

πολλα

15. εαν ειπη ο που οτι ουκ ειµι ςειρ ουκ ειµι

εκ του σωµατο ου παρα τουτο ουκ εστιν εκ του

σωµατο

16. και εαν ειπη το ου οτι ουκ ειµι οφψαλµο

ουκ ειµι εκ του σωµατο ου παρα τουτο ουκ εστιν

εκ του σωµατο
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17. ει ολον το σωµα οφψαλµο που η ακοη ει

ολον ακοη που η οσφρησι

18. νυνι δε ο ψεο εψετο τα µελη εν εκαστον

αυτων εν τω σωµατι καψω ηψελησεν

19. ει δε ην τα παντα εν µελο που το σωµα

20. νυν δε πολλα µεν µελη εν δε σωµα

21. ου δυναται δε οφψαλµο ειπειν τη ςειρι

ςρειαν σου ουκ εςω η παλιν η κεφαλη τοι ποσιν

ςρειαν υµων ουκ εςω

22. αλλα πολλω µαλλον τα δοκουντα µελη

του σωµατο ασψενεστερα υπαρςειν αναγκαια

εστιν

23. και α δοκουµεν ατιµοτερα ειναι του σωµα-

το τουτοι τιµην περισσοτεραν περιτιψεµεν και

τα ασςηµονα ηµων ευσςηµοσυνην περισσοτε-

ϱαν εςει

24. τα δε ευσςηµονα ηµων ου ςρειαν εςει αλλ

ο ψεο συνεκερασεν το σωµα τω υστερουντι πε-

ϱισσοτεραν δου τιµην

25. ινα µη η σςισµα εν τω σωµατι αλλα το

αυτο υπερ αλληλων µεριµνωσιν τα µελη

26. και ειτε πασςει εν µελο συµπασςει παντα

τα µελη ειτε δοξαζεται εν µελο συγςαιρει παντα

τα µελη

27. υµει δε εστε σωµα ςριστου και µελη εκ

µερου

28. και ου µεν εψετο ο ψεο εν τη εκκλησια

πρωτον αποστολου δευτερον προφητα τριτον δι-

δασκαλου επειτα δυναµει ειτα ςαρισµατα ιαµα-

των αντιληχει κυβερνησει γενη γλωσσων

29. µη παντε αποστολοι µη παντε προφηται

µη παντε διδασκαλοι µη παντε δυναµει

30. µη παντε ςαρισµατα εςουσιν ιαµατων µη

παντε γλωσσαι λαλουσιν µη παντε διερµηνευ-

ουσιν

31. Ϲηλουτε δε τα ςαρισµατα τα κρειττονα και

ετι καψ υπερβολην οδον υµιν δεικνυµι

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-1kor13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 εαν ται γλωσσαι των ανψρωπων λαλω

και των αγγελων αγαπην δε µη εςω γεγονα ςαλ-

κο ηςων η κυµβαλον αλαλαζον

2. και εαν εςω προφητειαν και ειδω τα µυστη-

ϱια παντα και πασαν την γνωσιν και εαν εςω

πασαν την πιστιν ωστε ορη µεψιστανειν αγαπην

δε µη εςω ουψεν ειµι

3. και εαν χωµισω παντα τα υπαρςοντα µου

και εαν παραδω το σωµα µου ινα καυψησωµαι

αγαπην δε µη εςω ουδεν ωφελουµαι

4. η αγαπη µακροψυµει ςρηστευεται η αγαπη

ου Ϲηλοι η αγαπη ου περπερευεται ου ϕυσιουται

5. ουκ ασςηµονει ου Ϲητει τα εαυτη ου παρο-

ξυνεται ου λογιζεται το κακον

6. ου ςαιρει επι τη αδικια συγςαιρει δε τη αλ-

ηψεια

7. παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει

παντα υποµενει

8. η αγαπη ουδεποτε εκπιπτει ειτε δε προφη-

τειαι καταργηψησονται ειτε γλωσσαι παυσονται

ειτε γνωσι καταργηψησεται

9. εκ µερου γαρ γινωσκοµεν και εκ µερου προ-

ϕητευοµεν

10. οταν δε ελψη το τελειον τοτε το εκ µερου

καταργηψησεται

11. οτε ηµην νηπιο ω νηπιο ελαλουν ω νηπιο

εφρονουν ω νηπιο ελογιζοµην οτε δε γεγονα

ανηρ κατηργηκα τα του νηπιου

12. ϐλεποµεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγ-

µατι τοτε δε προσωπον προ προσωπον αρτι γινω-

σκω εκ µερου τοτε δε επιγνωσοµαι καψω και

επεγνωσψην

13. νυνι δε µενει πιστι ελπι αγαπη τα τρια ταυ-

τα µειζων δε τουτων η αγαπη

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-1kor14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 διωκετε την αγαπην Ϲηλουτε δε τα πνευ-

µατικα µαλλον δε ινα προφητευητε

2. ο γαρ λαλων γλωσση ουκ ανψρωποι λα-

λει αλλα τω ψεω ουδει γαρ ακουει πνευµατι δε

λαλει µυστηρια

3. ο δε προφητευων ανψρωποι λαλει οικο-

δοµην και παρακλησιν και παραµυψιαν

4. ο λαλων γλωσση εαυτον οικοδοµει ο δε

προφητευων εκκλησιαν οικοδοµει
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5. ψελω δε παντα υµα λαλειν γλωσσαι µαλ-

λον δε ινα προφητευητε µειζων γαρ ο προφη-

τευων η ο λαλων γλωσσαι εκτο ει µη διερµη-

νευη ινα η εκκλησια οικοδοµην λαβη

6. νυνι δε αδελφοι εαν ελψω προ υµα γλωσ-

σαι λαλων τι υµα ωφελησω εαν µη υµιν

λαλησω η εν αποκαλυχει η εν γνωσει η εν προ-

ϕητεια η εν διδαςη

7. οµω τα αχυςα ϕωνην διδοντα ειτε αυλο ειτε

κιψαρα εαν διαστολην τοι ϕψογγοι µη δω πω

γνωσψησεται το αυλουµενον η το κιψαριζοµε-

νον

8. και γαρ εαν αδηλον ϕωνην σαλπιγξ δω τι

παρασκευασεται ει πολεµον

9. ουτω και υµει δια τη γλωσση εαν µη ευση-

µον λογον δωτε πω γνωσψησεται το λαλουµε-

νον εσεσψε γαρ ει αερα λαλουντε

10. τοσαυτα ει τυςοι γενη ϕωνων εστιν εν κο-

σµω και ουδεν αυτων αφωνον

11. εαν ουν µη ειδω την δυναµιν τη ϕωνη εσο-

µαι τω λαλουντι ϐαρβαρο και ο λαλων εν εµοι

ϐαρβαρο

12. ουτω και υµει επει Ϲηλωται εστε πνευµα-

των προ την οικοδοµην τη εκκλησια Ϲητειτε ινα

περισσευητε

13. διοπερ ο λαλων γλωσση προσευςεσψω ινα

διερµηνευη

14. εαν γαρ προσευςωµαι γλωσση το πνευµα

µου προσευςεται ο δε νου µου ακαρπο εστιν

15. τι ουν εστιν προσευξοµαι τω πνευµατι προ-

σευξοµαι δε και τω νοι χαλω τω πνευµατι χαλω

δε και τω νοι

16. επει εαν ευλογηση τω πνευµατι ο ανα-

πληρων τον τοπον του ιδιωτου πω ερει το αµην

επι τη ση ευςαριστια επειδη τι λεγει ουκ οιδεν

17. συ µεν γαρ καλω ευςαριστει αλλ ο ετερο

ουκ οικοδοµειται

18. ευςαριστω τω ψεω µου παντων υµων µαλ-

λον γλωσσαι λαλων

19. αλλ εν εκκλησια ψελω πεντε λογου δια

του νοο µου λαλησαι ινα και αλλου κατηςησω

η µυριου λογου εν γλωσση

20. αδελφοι µη παιδια γινεσψε ται ϕρεσιν αλ-

λα τη κακια νηπιαζετε ται δε ϕρεσιν τελειοι γι-

νεσψε

21. εν τω νοµω γεγραπται οτι εν ετερογλωσσοι

και εν ςειλεσιν ετεροι λαλησω τω λαω τουτω

και ουδ ουτω εισακουσονται µου λεγει κυριο

22. ωστε αι γλωσσαι ει σηµειον εισιν ου τοι

πιστευουσιν αλλα τοι απιστοι η δε προφητεια

ου τοι απιστοι αλλα τοι πιστευουσιν

23. εαν ουν συνελψη η εκκλησια ολη επι το

αυτο και παντε γλωσσαι λαλωσιν εισελψωσιν

δε ιδιωται η απιστοι ουκ ερουσιν οτι µαινεσψε

24. εαν δε παντε προφητευωσιν εισελψη δε τι

απιστο η ιδιωτη ελεγςεται υπο παντων ανακρι-

νεται υπο παντων

25. και ουτω τα κρυπτα τη καρδια αυτου ϕανε-

ϱα γινεται και ουτω πεσων επι προσωπον προ-

σκυνησει τω ψεω απαγγελλων οτι ο ψεο οντω

εν υµιν εστιν

26. τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερςησψε

εκαστο υµων χαλµον εςει διδαςην εςει γλωσ-

σαν εςει αποκαλυχιν εςει ερµηνειαν εςει παντα

προ οικοδοµην γενεσψω

27. ειτε γλωσση τι λαλει κατα δυο η το πλε-

ιστον τρει και ανα µερο και ει διερµηνευετω

28. εαν δε µη η διερµηνευτη σιγατω εν εκκλη-

σια εαυτω δε λαλειτω και τω ψεω

29. προφηται δε δυο η τρει λαλειτωσαν και οι

αλλοι διακρινετωσαν

30. εαν δε αλλω αποκαλυφψη καψηµενω ο

πρωτο σιγατω

31. δυνασψε γαρ καψ ενα παντε προφητευειν

ινα παντε µανψανωσιν και παντε παρακαλων-

ται

32. και πνευµατα προφητων προφηται υπο-

τασσεται

33. ου γαρ εστιν ακαταστασια ο ψεο αλλ

ειρηνη ω εν πασαι ται εκκλησιαι των αγιων

34. αι γυναικε υµων εν ται εκκλησιαι σιγα-

τωσαν ου γαρ επιτετραπται αυται λαλειν αλλ

υποτασσεσψαι καψω και ο νοµο λεγει

35. ει δε τι µαψειν ψελουσιν εν οικω του ιδιου

ανδρα επερωτατωσαν αισςρον γαρ εστιν γυνα-

ιξιν εν εκκλησια λαλειν

36. η αφ υµων ο λογο του ψεου εξηλψεν η ει

υµα µονου κατηντησεν

37. ει τι δοκει προφητη ειναι η πνευµατικο

επιγινωσκετω α γραφω υµιν οτι του κυριου εισιν

εντολαι
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38. ει δε τι αγνοει αγνοειτω

39. ωστε αδελφοι Ϲηλουτε το προφητευειν και

το λαλειν γλωσσαι µη κωλυετε

40. παντα ευσςηµονω και κατα ταξιν γινεσψω

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-1kor15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 γνωριζω δε υµιν αδελφοι το ευαγγελιον

ο ευηγγελισαµην υµιν ο και παρελαβετε εν ω

και εστηκατε

2. δι ου και σωζεσψε τινι λογω ευηγγελισαµην

υµιν ει κατεςετε εκτο ει µη εικη επιστευσατε

3. παρεδωκα γαρ υµιν εν πρωτοι ο και παρε-

λαβον οτι ςριστο απεψανεν υπερ των αµαρτιων

ηµων κατα τα γραφα

4. και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη τριτη ηµε-

ϱα κατα τα γραφα

5. και οτι ωφψη κηφα ειτα τοι δωδεκα

6. επειτα ωφψη επανω πεντακοσιοι αδελφοι

εφαπαξ εξ ων οι πλειου µενουσιν εω αρτι τινε

δε και εκοιµηψησαν

7. επειτα ωφψη ιακωβω ειτα τοι αποστολοι πα-

σιν

8. εσςατον δε παντων ωσπερει τω εκτρωµατι

ωφψη καµοι

9. εγω γαρ ειµι ο ελαςιστο των αποστολων ο

ουκ ειµι ικανο καλεισψαι αποστολο διοτι εδι-

ωξα την εκκλησιαν του ψεου

10. ςαριτι δε ψεου ειµι ο ειµι και η ςαρι αυτου

η ει εµε ου κενη εγενηψη αλλα περισσοτερον

αυτων παντων εκοπιασα ουκ εγω δε αλλ η ςαρι

του ψεου η συν εµοι

11. ειτε ουν εγω ειτε εκεινοι ουτω κηρυσσοµεν

και ουτω επιστευσατε

12. ει δε ςριστο κηρυσσεται οτι εκ νεκρων εγη-

γερται πω λεγουσιν τινε εν υµιν οτι αναστασι

νεκρων ουκ εστιν

13. ει δε αναστασι νεκρων ουκ εστιν ουδε ςρι-

στο εγηγερται

14. ει δε ςριστο ουκ εγηγερται κενον αρα το

κηρυγµα ηµων κενη δε και η πιστι υµων

15. ευρισκοµεψα δε και χευδοµαρτυρε του

ψεου οτι εµαρτυρησαµεν κατα του ψεου οτι ηγε-

ιρεν τον ςριστον ον ουκ ηγειρεν ειπερ αρα νε-

κροι ουκ εγειρονται

16. ει γαρ νεκροι ουκ εγειρονται ουδε ςριστο

εγηγερται

17. ει δε ςριστο ουκ εγηγερται µαταια η πιστι

υµων ετι εστε εν ται αµαρτιαι υµων

18. αρα και οι κοιµηψεντε εν ςριστω απωλον-

το

19. ει εν τη Ϲωη ταυτη ηλπικοτε εσµεν εν

ςριστω µονον ελεεινοτεροι παντων ανψρωπων

εσµεν

20. νυνι δε ςριστο εγηγερται εκ νεκρων

απαρςη των κεκοιµηµενων εγενετο

21. επειδη γαρ δι ανψρωπου ο ψανατο και δι

ανψρωπου αναστασι νεκρων

22. ωσπερ γαρ εν τω αδαµ παντε αποψνησκο-

υσιν ουτω και εν τω ςριστω παντε Ϲωοποιηψη-

σονται

23. εκαστο δε εν τω ιδιω ταγµατι απαρςη ςρι-

στο επειτα οι ςριστου εν τη παρουσια αυτου

24. ειτα το τελο οταν παραδω την ϐασιλειαν

τω ψεω και πατρι οταν καταργηση πασαν αρςην

και πασαν εξουσιαν και δυναµιν

25. δει γαρ αυτον ϐασιλευειν αςρι ου αν ψη

παντα του εςψρου υπο του ποδα αυτου

26. εσςατο εςψρο καταργειται ο ψανατο

27. παντα γαρ υπεταξεν υπο του ποδα αυτου

οταν δε ειπη οτι παντα υποτετακται δηλον οτι

εκτο του υποταξαντο αυτω τα παντα

28. οταν δε υποταγη αυτω τα παντα τοτε και

αυτο ο υιο υποταγησεται τω υποταξαντι αυτω τα

παντα ινα η ο ψεο τα παντα εν πασιν

29. επει τι ποιησουσιν οι ϐαπτιζοµενοι υπερ

των νεκρων ει ολω νεκροι ουκ εγειρονται τι και

ϐαπτιζονται υπερ των νεκρων

30. τι και ηµει κινδυνευοµεν πασαν ωραν

31. καψ ηµεραν αποψνησκω νη την ηµετε-

ϱαν καυςησιν ην εςω εν ςριστω ιησου τω κυριω

ηµων

32. ει κατα ανψρωπον εψηριοµαςησα εν

εφεσω τι µοι το οφελο ει νεκροι ουκ εγειρονται

ϕαγωµεν και πιωµεν αυριον γαρ αποψνησκο-

µεν

33. µη πλανασψε ϕψειρουσιν ηψη ςρησψ οµι-

λιαι κακαι

34. εκνηχατε δικαιω και µη αµαρτανετε αγνω-

σιαν γαρ ψεου τινε εςουσιν προ εντροπην υµιν

λεγω
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35. αλλ ερει τι πω εγειρονται οι νεκροι ποιω

δε σωµατι ερςονται

36. αφρον συ ο σπειρει ου Ϲωοποιειται εαν µη

αποψανη

37. και ο σπειρει ου το σωµα το γενησοµενον

σπειρει αλλα γυµνον κοκκον ει τυςοι σιτου η

τινο των λοιπων

38. ο δε ψεο αυτω διδωσιν σωµα καψω ηψελη-

σεν και εκαστω των σπερµατων το ιδιον σωµα

39. ου πασα σαρξ η αυτη σαρξ αλλα αλλη µεν

σαρξ ανψρωπων αλλη δε σαρξ κτηνων αλλη δε

ιςψυων αλλη δε πτηνων

40. και σωµατα επουρανια και σωµατα επιγεια

αλλ ετερα µεν η των επουρανιων δοξα ετερα δε

η των επιγειων

41. αλλη δοξα ηλιου και αλλη δοξα σεληνη

και αλλη δοξα αστερων αστηρ γαρ αστερο δια-

ϕερει εν δοξη

42. ουτω και η αναστασι των νεκρων σπειρεται

εν ϕψορα εγειρεται εν αφψαρσια

43. σπειρεται εν ατιµια εγειρεται εν δοξη σπε-

ιρεται εν ασψενεια εγειρεται εν δυναµει

44. σπειρεται σωµα χυςικον εγειρεται σωµα

πνευµατικον εστιν σωµα χυςικον και εστιν

σωµα πνευµατικον

45. ουτω και γεγραπται εγενετο ο πρωτο

ανψρωπο αδαµ ει χυςην Ϲωσαν ο εσςατο αδαµ

ει πνευµα Ϲωοποιουν

46. αλλ ου πρωτον το πνευµατικον αλλα το

χυςικον επειτα το πνευµατικον

47. ο πρωτο ανψρωπο εκ γη ςοικο ο δευτερο

ανψρωπο ο κυριο εξ ουρανου

48. οιο ο ςοικο τοιουτοι και οι ςοικοι και οιο ο

επουρανιο τοιουτοι και οι επουρανιοι

49. και καψω εφορεσαµεν την εικονα του ςο-

ικου ϕορεσοµεν και την εικονα του επουρανιου

50. τουτο δε ϕηµι αδελφοι οτι σαρξ και αιµα

ϐασιλειαν ψεου κληρονοµησαι ου δυνανται

ουδε η ϕψορα την αφψαρσιαν κληρονοµει

51. ιδου µυστηριον υµιν λεγω παντε µεν ου

κοιµηψησοµεψα παντε δε αλλαγησοµεψα

52. εν ατοµω εν ϱιπη οφψαλµου εν τη εσςατη

σαλπιγγι σαλπισει γαρ και οι νεκροι εγερψη-

σονται αφψαρτοι και ηµει αλλαγησοµεψα

53. δει γαρ το ϕψαρτον τουτο ενδυσασψαι

αφψαρσιαν και το ψνητον τουτο ενδυσασψαι

αψανασιαν

54. οταν δε το ϕψαρτον τουτο ενδυσηται αφψ-

αρσιαν και το ψνητον τουτο ενδυσηται αψανα-

σιαν τοτε γενησεται ο λογο ο γεγραµµενο κατε-

ποψη ο ψανατο ει νικο

55. που σου ψανατε το κεντρον που σου αδη

το νικο

56. το δε κεντρον του ψανατου η αµαρτια η δε

δυναµι τη αµαρτια ο νοµο

57. τω δε ψεω ςαρι τω διδοντι ηµιν το νικο δια

του κυριου ηµων ιησου ςριστου

58. ωστε αδελφοι µου αγαπητοι εδραιοι γινε-

σψε αµετακινητοι περισσευοντε εν τω εργω του

κυριου παντοτε ειδοτε οτι ο κοπο υµων ουκ εστιν

κενο εν κυριω

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-1kor16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 περι δε τη λογια τη ει του αγιου ωσπερ

διεταξα ται εκκλησιαι τη γαλατια ουτω και υµει

ποιησατε

2. κατα µιαν σαββατων εκαστο υµων παρ

εαυτω τιψετω ψησαυριζων ο τι αν ευοδωται ινα

µη οταν ελψω τοτε λογιαι γινωνται

3. οταν δε παραγενωµαι ου εαν δοκιµασητε δι

επιστολων τουτου πεµχω απενεγκειν την ςαριν

υµων ει ιερουσαληµ

4. εαν δε η αξιον του καµε πορευεσψαι συν

εµοι πορευσονται

5. ελευσοµαι δε προ υµα οταν µακεδονιαν διε-

λψω µακεδονιαν γαρ διερςοµαι

6. προ υµα δε τυςον παραµενω η και παραςε-

ιµασω ινα υµει µε προπεµχητε ου εαν πορευω-

µαι

7. ου ψελω γαρ υµα αρτι εν παροδω ιδειν ελ-

πιζω δε ςρονον τινα επιµειναι προ υµα εαν ο

κυριο επιτρεπη

8. επιµενω δε εν εφεσω εω τη πεντηκοστη

9. ψυρα γαρ µοι ανεωγεν µεγαλη και ενεργη

και αντικειµενοι πολλοι

10. εαν δε ελψη τιµοψεο ϐλεπετε ινα αφοβω

γενηται προ υµα το γαρ εργον κυριου εργαζεται

ω και εγω
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11. µη τι ουν αυτον εξουψενηση προπεµχατε

δε αυτον εν ειρηνη ινα ελψη προ µε εκδεςοµαι

γαρ αυτον µετα των αδελφων

12. περι δε απολλω του αδελφου πολλα πα-

ϱεκαλεσα αυτον ινα ελψη προ υµα µετα των

αδελφων και παντω ουκ ην ψεληµα ινα νυν

ελψη ελευσεται δε οταν ευκαιρηση

13. γρηγορειτε στηκετε εν τη πιστει ανδριζε-

σψε κραταιουσψε

14. παντα υµων εν αγαπη γινεσψω

15. παρακαλω δε υµα αδελφοι οιδατε την

οικιαν στεφανα οτι εστιν απαρςη τη αςαια και

ει διακονιαν τοι αγιοι εταξαν εαυτου

16. ινα και υµει υποτασσησψε τοι τοιουτοι και

παντι τω συνεργουντι και κοπιωντι

17. ςαιρω δε επι τη παρουσια στεφανα και ϕο-

υρτουνατου και αςαικου οτι το υµων υστερηµα

ουτοι ανεπληρωσαν

18. ανεπαυσαν γαρ το εµον πνευµα και το

υµων επιγινωσκετε ουν του τοιουτου

19. ασπαζονται υµα αι εκκλησιαι τη ασια

ασπαζονται υµα εν κυριω πολλα ακυλα και

πρισκιλλα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια

20. ασπαζονται υµα οι αδελφοι παντε ασπα-

σασψε αλληλου εν ϕιληµατι αγιω

21. ο ασπασµο τη εµη ςειρι παυλου

22. ει τι ου ϕιλει τον κυριον ιησουν ςριστον

ητω αναψεµα µαραν αψα

23. η ςαρι του κυριου ιησου ςριστου µεψ υµων

24. η αγαπη µου µετα παντων υµων εν ςριστω

ιησου αµην [προ κορινψιου πρωτη εγραφη απο

ϕιλιππων δια στεφανα και ϕουρτουνατου και

αςαικου και τιµοψεου
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2kor1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλοαποστολο ιησου ςριστου δια ψελη-

µατο ψεου και τιµοψεο ο αδελφο τη εκκλησια-

του ψεου τη ουση εν κορινψω συν τοι αγιοι πα-

σιν τοι ουσιν εν ολη τη αςαια

2. ςαρι υµιν καιειρηνη απο ψεου πατρο ηµων

και κυριου ιησου ςριστου

3. ευλογητο ο ψεο και πατηρ τουκυριου ηµων

ιησου ςριστου ο πατηρ των οικτιρµων και ψεο

παση παρακλησεω

4. ο παρακαλων ηµαεπι παση τη ψλιχει ηµων

ει το δυνασψαι ηµα παρακαλειν του εν παση

ψλιχει διατη παρακλησεω η παρακαλουµεψα

αυτοι υπο του ψεου

5. οτι καψω περισσευει τα παψηµατατου ςρι-

στου ει ηµα ουτω δια ςριστου περισσευει και η

παρακλησι ηµων

6. ειτε δε ψλιβοµεψα υπερτη υµων παρακλη-

σεω και σωτηρια τη ενεργουµενη εν υποµονη

των αυτωνπαψηµατων ων και ηµει πασςοµεν

ειτε παρακαλουµεψα υπερ τη υµων παρακλη-

σεωκαι σωτηρια και η ελπι ηµων ϐεβαια υπερ

υµων

7. ειδοτε οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παψη-

µατωνουτω και τη παρακλησεω

8. ου γαρ ψελοµεν υµα αγνοειν αδελφοι υπερ

τη ψλιχεω ηµων τηγενοµενη ηµιν εν τη ασια

οτι καψ υπερβολην εβαρηψηµεν υπερ δυναµιν

ωστεεξαπορηψηναι ηµα και του Ϲην

9. αλλα αυτοι εν εαυτοι το αποκριµα του

ψανατου εσςηκαµεν ιναµη πεποιψοτε ωµεν εφ

εαυτοι αλλ επι τω ψεω τω εγειροντι του νεκρου

10. ο εκ τηλικουτουψανατου ερρυσατο ηµα

και ϱυεται ει ον ηλπικαµεν οτι και ετι ϱυσεται

11. συνυπουργουντων καιυµων υπερ ηµων τη

δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το ει ηµα ςα-

ϱισµα δια πολλωνευςαριστηψη υπερ ηµων

12. η γαρ καυςησι ηµων αυτη εστιν το µαρ-

τυριον τη συνειδησεω ηµωνοτι εν απλοτητι και

ειλικρινεια ψεου ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν

ςαριτι ψεουανεστραφηµεν εν τω κοσµω περισ-

σοτερω δε προ υµα

13. ου γαρ αλλα γραφοµεν υµιν αλλ η αανα-

γινωσκετε η και επιγινωσκετε ελπιζω δε οτι και

εω τελου επιγνωσεσψε

14. καψω και επεγνωτεηµα απο µερου οτι

καυςηµα υµων εσµεν καψαπερ και υµει ηµων

εν τη ηµερα τουκυριου ιησου

15. και ταυτη τη πεποιψησει εβουλοµην προ

υµα ελψειν προτερον ινα δευτεραν ςαρινεςητε

16. και διυµων διελψειν ει µακεδονιαν και

παλιν απο µακεδονια ελψειν προ υµα και

υφυµων προπεµφψηναι ει την ιουδαιαν

17. τουτο ουν ϐουλευοµενο µη τι αρα τη ελα-

ϕρια εςρησαµην ηα ϐουλευοµαι κατα σαρκα

ϐουλευοµαι ινα η παρ εµοι το ναι ναι και το ου

ου

18. πιστο δε οψεο οτι ο λογο ηµων ο προ υµα

ουκ εγενετο ναι και ου

19. ο γαρ του ψεου υιο ιησουςριστο ο εν υµιν

δι ηµων κηρυςψει δι εµου και σιλουανου και

τιµοψεου ουκεγενετο ναι και ου αλλα ναι εν

αυτω γεγονεν

20. οσαι γαρ επαγγελιαι ψεου εν αυτω το ναι

και εναυτω το αµην τω ψεω προ δοξαν δι ηµων

21. ο δε ϐεβαιων ηµα συν υµιν ει ςριστον κα-

ιςρισα ηµα ψεο

22. ο και σφραγισαµενο ηµα και δου τον αρ-

ϱαβωνα του πνευµατο εν ταικαρδιαι ηµων

23. εγω δε µαρτυρα τον ψεον επικαλουµαι

επι την εµην χυςην οτι ϕειδοµενο υµωνουκετι

ηλψον ει κορινψον

24. ους οτι κυριευοµεν υµων τη πιστεω αλ-

λα συνεργοι εσµεν τη ςαραυµων τη γαρ πιστει

εστηκατε

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2kor2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 εκριναδε εµαυτω τουτο το µη παλιν ελψειν

εν λυπη προ υµα

2. ει γαρ εγω λυπω υµα και τι εστινο ευφρα-

ινων µε ει µη ο λυπουµενο εξ εµου

3. και εγραχα υµιν τουτο αυτο ινα µη ελψων

λυπην εςωαφ ων εδει µε ςαιρειν πεποιψω επι

παντα υµα οτι η εµη ςαρα παντων υµωνεστιν
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4. εκ γαρπολλη ψλιχεω και συνοςη καρδια

εγραχα υµιν δια πολλων δακρυων ους ιναλυ-

πηψητε αλλα την αγαπην ινα γνωτε ην εςω πε-

ϱισσοτερω ει υµα

5. ει δε τι λελυπηκεν ουκ εµελελυπηκεν αλλ

απο µερου ινα µη επιβαρω παντα υµα

6. ικανον τω τοιουτω η επιτιµια αυτη ηυπο των

πλειονων

7. ωστε τουναντιον µαλλον υµα ςαρισασψαι

και παρακαλεσαι µηπω τη περισσοτεραλυπη

καταποψη ο τοιουτο

8. διο παρακαλω υµα κυρωσαι ει αυτον αγα-

πην

9. ει τουτο γαρ και εγραχα ινα γνωτην δοκιµην

υµων ει ει παντα υπηκοοι εστε

10. ω δε τι ςαριζεσψε και εγω και γαρ εγω ει

τικεςαρισµαι ω κεςαρισµαι δι υµα εν προσωπω

ςριστου

11. ινα µη πλεονεκτηψωµεν υπο τουσατανα

ου γαρ αυτου τα νοηµατα αγνοουµεν

12. ελψων δε ει την τρωαδα ει το ευαγγελιον

τουςριστου και ψυρα µοι ανεωγµενη εν κυριω

13. ουκ εσςηκα ανεσιν τω πνευµατι µου τω µη

ευρεινµε τιτον τον αδελφον µου αλλα αποτα-

ξαµενο αυτοι εξηλψον ει µακεδονιαν

14. τω δε ψεω ςαρι τωπαντοτε ψριαµβευον-

τι ηµα εν τω ςριστω και την οσµην τη γνωσεω

αυτουφανερουντι δι ηµων εν παντι τοπω

15. οτι ςριστου ευωδια εσµεν τω ψεω εν τοι

σωζοµενοι και εντοι απολλυµενοι

16. οι µεν οσµη ψανατου ει ψανατον οι δε

οσµη Ϲωη ει Ϲωην και προταυτα τι ικανο

17. ου γαρ εσµεν ω οι πολλοι καπηλευοντε

τον λογον του ψεου αλλ ω εξειλικρινεια αλλ ω

εκ ψεου κατενωπιον του ψεου εν ςριστω λαλο-

υµεν

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2kor3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 αρςοµεψαπαλιν εαυτου συνιστανειν ει µη

ςρηζοµεν ω τινε συστατικων επιστολων προυµα

η εξ υµων συστατικων

2. η επιστολη ηµων υµει εστε εγγεγραµµενη

εν ται καρδιαι ηµωνγινωσκοµενη και αναγινω-

σκοµενη υπο παντων ανψρωπων

3. ϕανερουµενοι οτι εστε επιστοληςριστου δια-

κονηψεισα υφ ηµων εγγεγραµµενη ου µελανι

αλλα πνευµατι ψεου Ϲωντοουκ εν πλαξιν λιψ-

ιναι αλλ εν πλαξιν καρδια σαρκιναι

4. πεποιψησιν δε τοιαυτην εςοµεν διατου ςρι-

στου προ τον ψεον

5. ους οτι ικανοι εσµεν αφ εαυτων λογισασψαι

τι ω εξ εαυτων αλλ ηικανοτη ηµων εκ του ψεου

6. ο και ικανωσεν ηµα διακονου καινη

διαψηκη ου γραµµατο αλλαπνευµατο το γαρ

γραµµα αποκτεινει το δε πνευµα Ϲωοποιει

7. ει δε η διακονια του ψανατου ενγραµµασιν

εντετυπωµενη εν λιψοι εγενηψη εν δοξη ωστε

µη δυνασψαι ατενισαι τουυιου ισραηλ ει το προ-

σωπον µωσεω δια την δοξαν του προσωπου αυ-

του τηνκαταργουµενην

8. πω ουςι µαλλον η διακονια του πνευµατο

εσται εν δοξη

9. ει γαρ η διακονια τη κατακρισεωδοξα

πολλω µαλλον περισσευει η διακονια τη δικα-

ιοσυνη εν δοξη

10. και γαρ ουδε δεδοξασται τοδεδοξασµενον

εν τουτω τω µερει ενεκεν τη υπερβαλλουση

δοξη

11. ει γαρ το καταργουµενον διαδοξη πολλω

µαλλον το µενον εν δοξη

12. εςοντε ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρ-

ϱησια ςρωµεψα

13. και ου καψαπερµωση ετιψει καλυµµα επι

το προσωπον εαυτου προ το µη ατενισαι του υιο-

υισραηλ ει το τελο του καταργουµενου

14. αλλ επωρωψη τα νοηµατα αυτων αςρι γαρ

τησηµερον το αυτο καλυµµα επι τη αναγνωσει

τη παλαια διαψηκη µενει µηανακαλυπτοµενον

ο τι εν ςριστω καταργειται

15. αλλ εω σηµερον ηνικα αναγινωσκεται

µωσηκαλυµµα επι την καρδιαν αυτων κειται

16. ηνικα δ αν επιστρεχη προ κυριον περια-

ιρειται τοκαλυµµα

17. ο δεκυριο το πνευµα εστιν ου δε το πνευµα

κυριου εκει ελευψερια

18. ηµει δε παντεανακεκαλυµµενω προσωπω

την δοξαν κυριου κατοπτριζοµενοι την αυ-

την εικοναµεταµορφουµεψα απο δοξη ει δοξαν

καψαπερ απο κυριου πνευµατο
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Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-2kor4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 διατουτο εςοντε την διακονιαν ταυτην

καψω ηλεηψηµεν ουκ εκκακουµεν

2. αλλ απειπαµεψα τα κρυπτατη αισςυνη µη

περιπατουντε εν πανουργια µηδε δολουντε τον

λογον του ψεουαλλα τη ϕανερωσει τη αληψ-

εια συνιστωντε εαυτου προ πασαν συνειδησινα-

νψρωπων ενωπιον του ψεου

3. ει δε και εστιν κεκαλυµµενον το ευαγγελιον

ηµων εν τοιαπολλυµενοι εστιν κεκαλυµµενον

4. εν οι ο ψεο του αιωνο τουτου ετυφλωσεν τα

νοηµατα τωναπιστων ει το µη αυγασαι αυτοι τον

ϕωτισµον του ευαγγελιου τη δοξη τουςριστου ο

εστιν εικων του ψεου

5. ου γαρ εαυτου κηρυσσοµεν αλλα ςριστον

ιησουν κυριον εαυτουδε δουλου υµων δια ιη-

σουν

6. οτι ο ψεο ο ειπων εκ σκοτου ϕω λαµχαι ο

ελαµχεν εν ταικαρδιαι ηµων προ ϕωτισµον τη

γνωσεω τη δοξη του ψεου εν προσωπω ιησο-

υςριστου

7. εςοµενδε τον ψησαυρον τουτον εν οστρακι-

νοι σκευεσιν ινα η υπερβολη τη δυναµεω ητου

ψεου και µη εξ ηµων

8. εν παντι ψλιβοµενοι αλλ ου στενοςωρουµε-

νοι απορουµενοι αλλ ουκεξαπορουµενοι

9. διωκοµενοι αλλ ουκ εγκαταλειποµενοι κα-

ταβαλλοµενοι αλλ ουκ απολλυµενοι

10. παντοτε την νεκρωσιντου κυριου ιησου εν

τω σωµατι περιφεροντε ινα και η Ϲωη του ιησου

εν τω σωµατιηµων ϕανερωψη

11. αει γαρ ηµει οι Ϲωντε ει ψανατον παρα-

διδοµεψα δια ιησουν ινα και η Ϲωη τουιησου

ϕανερωψη εν τη ψνητη σαρκι ηµων

12. ωστε ο µεν ψανατο εν ηµιν ενεργειται η δε

Ϲωηεν υµιν

13. εςοντε δε το αυτο πνευµα τη πιστεω κατα

το γεγραµµενον επιστευσα διο ελαλησακαι ηµει

πιστευοµεν διο και λαλουµεν

14. ειδοτε οτι ο εγειρα τον κυριον ιησουν κα-

ιηµα δια ιησου εγερει και παραστησει συν υµιν

15. τα γαρ παντα δι υµα ινα η ςαρι πλεονα-

σασα διατων πλειονων την ευςαριστιαν περισ-

σευση ει την δοξαν του ψεου

16. διο ουκ εκκακουµεν αλλ ει καιο εξω ηµων

ανψρωπο διαφψειρεται αλλ ο εσωψεν ανακα-

ινουται ηµερα και ηµερα

17. το γαρπαραυτικα ελαφρον τη ψλιχεω

ηµων καψ υπερβολην ει υπερβολην αιωνιον

ϐαροδοξη κατεργαζεται ηµιν

18. µη σκοπουντων ηµων τα ϐλεποµενα αλλα

τα µη ϐλεποµενα τα γαρβλεποµενα προσκαιρα

τα δε µη ϐλεποµενα αιωνια

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-2kor5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 οιδαµενγαρ οτι εαν η επιγειο ηµων οικια

του σκηνου καταλυψη οικοδοµην εκ ψεου εςο-

µενοικιαν αςειροποιητον αιωνιον εν τοι ουρανοι

2. και γαρ εν τουτω στεναζοµεν το οικητηριον

ηµων τοεξ ουρανου επενδυσασψαι επιποψουντε

3. ειγε και ενδυσαµενοι ου γυµνοι ευρεψησο-

µεψα

4. και γαρ οι οντε εν τωσκηνει στεναζοµεν ϐα-

ϱουµενοι επειδη ου ψελοµεν εκδυσασψαι αλλ

επενδυσασψαι ινακαταποψη το ψνητον υπο τη

Ϲωη

5. ο δε κατεργασαµενο ηµα ει αυτο τουτο ψεο

ο και δου ηµιντον αρραβωνα του πνευµατο

6. ψαρρουντε ουν παντοτε και ειδοτε οτι εν-

δηµουντε εν τω σωµατιεκδηµουµεν απο του κυ-

ϱιου

7. δια πιστεω γαρ περιπατουµεν ου δια ειδου

8. ψαρρουµεν δε και ευδοκουµεν µαλλονεκ-

δηµησαι εκ του σωµατο και ενδηµησαι προ τον

κυριον

9. διο και ϕιλοτιµουµεψα ειτεενδηµουντε ειτε

εκδηµουντε ευαρεστοι αυτω ειναι

10. του γαρ παντα ηµα ϕανερωψηναιδει εµ-

προσψεν του ϐηµατο του ςριστου ινα κοµισηται

εκαστο τα δια του σωµατοπρο α επραξεν ειτε

αγαψον ειτε κακον

11. ειδοτε ουν τον ϕοβον του κυριου ανψρω-

πουπειψοµεν ψεω δε πεφανερωµεψα ελπιζω δε

και εν ται συνειδησεσιν υµωνπεφανερωσψαι
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12. ου γαρ παλιν εαυτου συνιστανοµεν υµιν

αλλα αφορµην διδοντε υµιν καυςηµατουπερ

ηµων ινα εςητε προ του εν προσωπω καυςω-

µενου και ου καρδια

13. ειτε γαρ εξεστηµεν ψεωειτε σωφρονουµεν

υµιν

14. η γαρ αγαπη του ςριστου συνεςει ηµα κρι-

ναντα τουτο οτι ει ειυπερ παντων απεψανεν αρα

οι παντε απεψανον

15. και υπερ παντων απεψανεν ινα οι Ϲωντε

µηκετιεαυτοι Ϲωσιν αλλα τω υπερ αυτων αποψ-

ανοντι και εγερψεντι

16. ωστε ηµει απο του νυν ουδεναοιδαµεν κα-

τα σαρκα ει δε και εγνωκαµεν κατα σαρκα ςρι-

στον αλλα νυν ουκετιγινωσκοµεν

17. ωστε ει τι εν ςριστω καινη κτισι τα αρςαια

παρηλψεν ιδου γεγονεν καινα ταπαντα

18. τα δεπαντα εκ του ψεου του καταλλαξαν-

το ηµα εαυτω δια ιησου ςριστου και δοντοηµιν

την διακονιαν τη καταλλαγη

19. ω οτι ψεο ην εν ςριστω κοσµον καταλ-

λασσων εαυτω µηλογιζοµενο αυτοι τα παραπ-

τωµατα αυτων και ψεµενο εν ηµιν τον λογον

τηκαταλλαγη

20. υπερ ςριστου ουν πρεσβευοµεν ω του ψεου

παρακαλουντο δι ηµων δεοµεψα υπερςριστου

καταλλαγητε τω ψεω

21. τον γαρ µη γνοντα αµαρτιαν υπερ ηµων

αµαρτιαν εποιησεν ιναηµει γινωµεψα δικαιο-

συνη ψεου εν αυτω

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-2kor6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 συνεργουντε δε και παρακαλουµεν µη ει

κενον την ςαριν του ψεου δεξασψαιυµα

2. λεγει γαρκαιρω δεκτω επηκουσα σου και

εν ηµερα σωτηρια εβοηψησα σοι ιδου νυν κα-

ιροευπροσδεκτο ιδου νυν ηµερα σωτηρια

3. µηδεµιαν εν µηδενι διδοντε προσκοπην ινα

µη µωµηψη ηδιακονια

4. αλλ ενπαντι συνιστωντε εαυτου ω ψεου δια-

κονοι εν υποµονη πολλη εν ψλιχεσιν εναναγ-

και εν στενοςωριαι

5. εν πληγαι εν ϕυλακαι εν ακαταστασιαι εν

κοποι εν αγρυπνιαι εννηστειαι

6. εναγνοτητι εν γνωσει εν µακροψυµια εν

ςρηστοτητι εν πνευµατι αγιω εν αγαπηανυπο-

κριτω

7. ενλογω αληψεια εν δυναµει ψεου δια των

οπλων τη δικαιοσυνη των δεξιων καιαριστερων

8. διαδοξη και ατιµια δια δυσφηµια και ευφη-

µια ω πλανοι και αληψει

9. ω αγνοουµενοι καιεπιγινωσκοµενοι ω

αποψνησκοντε και ιδου Ϲωµεν ω παιδευοµενοι

και µηψανατουµενοι

10. ω λυπουµενοι αει δε ςαιροντε ω πτωςοι

πολλου δε πλουτιζοντε ω µηδενεςοντε και παν-

τα κατεςοντε

11. το στοµα ηµων ανεωγεν προ υµα κορινψιοι

η καρδια ηµωνπεπλατυνται

12. ου στενοςωρεισψε εν ηµιν στενοςωρεισψε

δε εν τοι σπλαγςνοι υµων

13. την δε αυτην αντιµισψιανω τεκνοι λεγω

πλατυνψητε και υµει

14. µη γινεσψε ετεροζυγουντε απιστοι τι γαρ

µετοςηδικαιοσυνη και ανοµια τι δε κοινωνια

ϕωτι προ σκοτο

15. τι δε συµφωνησι ςριστω προϐελιαρ η τι

µερι πιστω µετα απιστου

16. τι δε συγκαταψεσι ναω ψεου µετα ειδωλων

υµειγαρ ναο ψεου εστε Ϲωντο καψω ειπεν ο

ψεο οτι ενοικησω εν αυτοι καιεµπεριπατησω και

εσοµαι αυτων ψεο και αυτοι εσονται µοι λαο

17. διο εξελψετε εκ µεσου αυτωνκαι αφορι-

σψητε λεγει κυριο και ακαψαρτου µη απτεσψε

καγω εισδεξοµαι υµα

18. και εσοµαι υµινει πατερα και υµει εσεσψε

µοι ει υιου και ψυγατερα λεγει κυριοπαντοκρα-

τωρ

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-2kor7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 ταυταουν εςοντε τα επαγγελια αγαπη-

τοι καψαρισωµεν εαυτου απο παντο µολυσµο-

υσαρκο και πνευµατο επιτελουντε αγιωσυνην

εν ϕοβω ψεου
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2. ςωρησατε ηµα ουδενα ηδικησαµενουδενα

εφψειραµεν ουδενα επλεονεκτησαµεν

3. ου προ κατακρισιν λεγω προειρηκα γαρ οτι

εν ταικαρδιαι ηµων εστε ει το συναποψανειν και

συζην

4. πολλη µοι παρρησια προ υµα πολλη µο-

ικαυςησι υπερ υµων πεπληρωµαι τη παρακλη-

σει υπερπερισσευοµαι τη ςαρα επι πασητη ψλι-

χει ηµων

5. και γαρ ελψοντων ηµων ει µακεδονιαν

ουδεµιαν εσςηκεν ανεσιν η σαρξ ηµων αλλ εν-

παντι ψλιβοµενοι εξωψεν µαςαι εσωψεν ϕοβοι

6. αλλ ο παρακαλων του ταπεινου παρεκα-

λεσεν ηµα οψεο εν τη παρουσια τιτου

7. ου µονον δε εν τη παρουσια αυτου αλλα και

εν τη παρακλησει ηπαρεκληψη εφ υµιν αναγ-

γελλων ηµιν την υµων επιποψησιν τον υµων

οδυρµον τον υµωνζηλον υπερ εµου ωστε µε

µαλλον ςαρηναι

8. οτι ει και ελυπησα υµα εν τη επιστολη ουµε-

ταµελοµαι ει και µετεµελοµην ϐλεπω γαρ οτι η

επιστολη εκεινη ει και προ ωρανελυπησεν υµα

9. νυν ςαιρω ους οτι ελυπηψητε αλλ οτι ελυ-

πηψητε ει µετανοιαν ελυπηψητε γαρ καταψεον

ινα εν µηδενι Ϲηµιωψητε εξ ηµων

10. η γαρ κατα ψεον λυπη µετανοιαν ει σωτη-

ϱιαν αµεταµελητονκατεργαζεται η δε του κο-

σµου λυπη ψανατον κατεργαζεται

11. ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα ψεονλυπηψη-

ναι υµα ποσην κατειργασατο υµιν σπουδην αλ-

λα απολογιαν αλλα αγανακτησιναλλα ϕοβον

αλλα επιποψησιν αλλα Ϲηλον αλλ εκδικησιν

εν παντι συνεστησατεεαυτου αγνου ειναι εν τω

πραγµατι

12. αρα ει και εγραχα υµιν ους εινεκεν του

αδικησαντο ουδεεινεκεν του αδικηψεντο αλλ

εινεκεν του ϕανερωψηναι την σπουδην υµων

την υπερηµων προ υµα ενωπιον του ψεου

13. δια τουτο παρακεκληµεψα επι τη παρα-

κλησει υµων περισσοτερωδε µαλλον εςαρηµεν

επι τη ςαρα τιτου οτι αναπεπαυται το πνευµα

αυτου απο παντωνυµων

14. οτι ειτι αυτω υπερ υµων κεκαυςηµαι ου

κατησςυνψην αλλ ω παντα εν αληψεια ελαλη-

σαµενυµιν ουτω και η καυςησι ηµων η επι τιτου

αληψεια εγενηψη

15. και τα σπλαγςνα αυτουπερισσοτερω ει

υµα εστιν αναµιµνησκοµενου την παντων υµων

υπακοην ω µεταφοβου και τροµου εδεξασψε

αυτον

16. ςαιρω οτι εν παντι ψαρρω εν υµιν

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-2kor8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 γνωριζοµεν δε υµιν αδελφοι την ςαριν του

ψεου την δεδοµενην εν ται εκκλησιαιτη µακε-

δονια

2. οτι εν πολλη δοκιµη ψλιχεω η περισσεια

τη ςαρα αυτων και η κατα ϐαψουπτωςεια αυ-

των επερισσευσεν ει τον πλουτον τη απλοτητο

αυτων

3. οτι κατα δυναµιν µαρτυρω καιυπερ δυναµιν

αυψαιρετοι

4. µετα πολλη παρακλησεω δεοµενοι ηµων

την ςαριν και την κοινωνιαντη διακονια τη ει

του αγιου δεξασψαι ηµα

5. και ου καψω ηλπισαµεν αλλ εαυτου εδω-

κανπρωτον τω κυριω και ηµιν δια ψεληµατο

ψεου

6. ει το παρακαλεσαι ηµα τιτον ινα καψωπρο-

ενηρξατο ουτω και επιτελεση ει υµα και την ςα-

ϱιν ταυτην

7. αλλ ωσπερ εν παντι περισσευετεπιστει και

λογω και γνωσει και παση σπουδη και τη εξ

υµων εν ηµιν αγαπη ινα καιεν ταυτη τη ςαριτι

περισσευητε

8. ου κατ επιταγην λεγω αλλα δια τη ετερων

σπουδη και το τηυµετερα αγαπη γνησιον δοκι-

µαζων

9. γινωσκετε γαρ την ςαριν του κυριου ηµων

ιησου ςριστου οτι διυµα επτωςευσεν πλουσιο ων

ινα υµει τη εκεινου πτωςεια πλουτησητε

10. και γνωµην εν τουτωδιδωµι τουτο γαρ υµιν

συµφερει οιτινε ου µονον το ποιησαι αλλα και

το ψελεινπροενηρξασψε απο περυσι

11. νυνι δε και το ποιησαι επιτελεσατε οπω

καψαπερ η προψυµια τουψελειν ουτω και το

επιτελεσαι εκ του εςειν

12. ει γαρ η προψυµια προκειται καψο εαν

εςη τιευπροσδεκτο ου καψο ουκ εςει
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13. ου γαρ ινα αλλοι ανεσι υµιν δε ψλιχι αλλ

εξ ισοτητο εντω νυν καιρω το υµων περισσευµα

ει το εκεινων υστερηµα

14. ινα και το εκεινων περισσευµαγενηται ει

το υµων υστερηµα οπω γενηται ισοτη

15. καψω γεγραπται ο το πολυ ουκ επλεονα-

σεν καιο το ολιγον ουκ ηλαττονησεν

16. ςαρι δε τω ψεω τω διδοντι την αυτην σπο-

υδην υπερ υµων εν τηκαρδια τιτου

17. οτι την µεν παρακλησιν εδεξατο σπουδα-

ιοτερο δε υπαρςων αυψαιρετο εξηλψεν προυµα

18. συνεπεµχαµεν δε µετ αυτου τον αδελφον

ου ο επαινο εν τω ευαγγελιω δια πασωντων εκ-

κλησιων

19. ου µονον δε αλλα και ςειροτονηψει υπο

των εκκλησιων συνεκδηµο ηµων συν τηςαριτι

ταυτη τη διακονουµενη υφ ηµων προ την αυτου

του κυριου δοξαν καιπροψυµιαν υµων

20. στελλοµενοι τουτο µη τι ηµα µωµησηται

εν τη αδροτητι ταυτη τη διακονουµενηυφ ηµων

21. προνοουµενοι καλα ου µονον ενωπιον κυ-

ϱιου αλλα και ενωπιον ανψρωπων

22. συνεπεµχαµεν δε αυτοιτον αδελφον ηµων

ον εδοκιµασαµεν εν πολλοι πολλακι σπουδα-

ιον οντα νυνι δεπολυ σπουδαιοτερον πεποιψη-

σει πολλη τη ει υµα

23. ειτε υπερ τιτου κοινωνο εµο και ει υµασυ-

νεργο ειτε αδελφοι ηµων αποστολοι εκκλησιων

δοξα ςριστου

24. την ουν ενδειξιν τη αγαπη υµωνκαι ηµων

καυςησεω υπερ υµων ει αυτου ενδειξασψε και

ει προσωπον τωνεκκλησιων

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-2kor9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 περι µενγαρ τη διακονια τη ει του αγιου

περισσον µοι εστιν το γραφειν υµιν

2. οιδα γαρ την προψυµιανυµων ην υπερ υµων

καυςωµαι µακεδοσιν οτι αςαια παρεσκευασται

απο περυσι και οεξ υµων Ϲηλο ηρεψισεν του

πλειονα

3. επεµχα δε του αδελφου ινα µη το καυςηµα

ηµων το υπερυµων κενωψη εν τω µερει τουτω

ινα καψω ελεγον παρεσκευασµενοι ητε

4. µηπω εαν ελψωσιν συν εµοιµακεδονε και

ευρωσιν υµα απαρασκευαστου καταισςυνψω-

µεν ηµει ινα µη λεγωµενυµει εν τη υποστασει

ταυτη τη καυςησεω

5. αναγκαιον ουν ηγησαµην παρακαλεσαι του

αδελφουινα προελψωσιν ει υµα και προκαταρ-

τισωσιν την προκατηγγελµενην ευλογιαν υµων-

ταυτην ετοιµην ειναι ουτω ω ευλογιαν και µη

ωσπερ πλεονεξιαν

6. τουτο δε ο σπειρων ϕειδοµενωφειδοµενω

και ψερισει και ο σπειρων επ ευλογιαι επ ευ-

λογιαι και ψερισει

7. εκαστο καψωπροαιρειται τη καρδια µη εκ

λυπη η εξ αναγκη ιλαρον γαρ δοτην αγαπα ο

ψεο

8. δυνατο δε ο ψεοπασαν ςαριν περισσευσαι

ει υµα ινα εν παντι παντοτε πασαν αυταρκειαν

εςοντεπερισσευητε ει παν εργον αγαψον

9. καψω γεγραπται εσκορπισεν εδωκεν τοι

πενησιν η δικαιοσυνηαυτου µενει ει τον αιωνα

10. ο δε επιςορηγων σπερµα τω σπειροντι και

αρτον ει ϐρωσιν ςορηγησαικαι πληψυναι τον

σπορον υµων και αυξησαι τα γεννηµατα τη δι-

καιοσυνη υµων

11. εν παντιπλουτιζοµενοι ει πασαν απλοτητα

ητι κατεργαζεται δι ηµων ευςαριστιαν τω ψεω

12. οτι η διακονιατη λειτουργια ταυτη ου µο-

νον εστιν προσαναπληρουσα τα υστερηµατα

των αγιωναλλα και περισσευουσα δια πολλων

ευςαριστιων τω ψεω

13. δια τη δοκιµη τη διακονιαταυτη δοξαζοντε

τον ψεον επι τη υποταγη τη οµολογια υµων ει το

ευαγγελιοντου ςριστου και απλοτητι τη κοινω-

νια ει αυτου και ει παντα

14. και αυτων δεησει υπερυµων επιποψουν-

των υµα δια την υπερβαλλουσαν ςαριν του

ψεου εφ υµιν

15. ςαρι δε τω ψεω επι τηανεκδιηγητω αυτου

δωρεα

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-2kor10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 αυτο δεεγω παυλο παρακαλω υµα δια

τη πραοτητο και επιεικεια του ςριστου ο κατα-

προσωπον µεν ταπεινο εν υµιν απων δε ψαρρω

ει υµα
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2. δεοµαι δε το µη παρων ψαρρησαι τηπεπο-

ιψησει η λογιζοµαι τολµησαι επι τινα του λογι-

Ϲοµενου ηµα ω κατα σαρκαπεριπατουντα

3. εν σαρκι γαρ περιπατουντε ου κατα σαρκα

στρατευοµεψα

4. τα γαρ οπλα τη στρατεια ηµων ουσαρκικα

αλλα δυνατα τω ψεω προ καψαιρεσιν οςυρω-

µατων

5. λογισµου καψαιρουντε και πανυχωµα επα-

ιροµενον κατα τη γνωσεω του ψεου και αις-

µαλωτιζοντε παν νοηµα ειτην υπακοην του ςρι-

στου

6. και εν ετοιµω εςοντε εκδικησαι πασαν πα-

ϱακοην οταν πληρωψη υµων ηυπακοη

7. τα καταπροσωπον ϐλεπετε ει τι πεποιψ-

εν εαυτω ςριστου ειναι τουτο λογιζεσψω παλιν

αφεαυτου οτι καψω αυτο ςριστου ουτω και ηµει

ςριστου

8. εαν τε γαρ και περισσοτερον τικαυςησωµαι

περι τη εξουσια ηµων η εδωκεν ο κυριο ηµιν

ει οικοδοµην και ουκει καψαιρεσιν υµων ουκ

αισςυνψησοµαι

9. ινα µη δοξω ω αν εκφοβειν υµα δια των

επιστολων

10. οτι αι µεν επιστολαιφησιν ϐαρειαι και

ισςυραι η δε παρουσια του σωµατο ασψενη και

ο λογοεξουψενηµενο

11. τουτο λογιζεσψω ο τοιουτο οτι οιοι εσµεν τω

λογω δι επιστολων αποντε τοιουτοικαι παροντε

τω εργω

12. ου γαρ τολµωµεν εγκριναι η συγκριναι

εαυτου τισιν των εαυτουσυνιστανοντων αλλα

αυτοι εν εαυτοι εαυτου µετρουντε και συγκρι-

νοντε εαυτουεαυτοι ου συνιουσιν

13. ηµει δε ουςι ει τα αµετρα καυςησοµεψα

αλλα κατα το µετρον του κανονοου εµερισεν

ηµιν ο ψεο µετρου εφικεσψαι αςρι και υµων

14. ου γαρ ω µη εφικνουµενοι ειυµα υπερεκ-

τεινοµεν εαυτου αςρι γαρ και υµων εφψασαµεν

εν τω ευαγγελιω τουςριστου

15. ουκει τα αµετρα καυςωµενοι εν αλλοτριοι

κοποι ελπιδα δε εςοντε αυξανοµενη τηπιστεω

υµων εν υµιν µεγαλυνψηναι κατα τον κανονα

ηµων ει περισσειαν

16. ει τα υπερεκειναυµων ευαγγελισασψαι

ουκ εν αλλοτριω κανονι ει τα ετοιµα καυςη-

σασψαι

17. ο δε καυςωµενο ενκυριω καυςασψω

18. ου γαρ ο εαυτον συνιστων εκεινο εστιν δο-

κιµο αλλ ον ο κυριο συνιστησιν

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-2kor11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 οφελονανειςεσψε µου µικρον τη αφρο-

συνη αλλα και ανεςεσψε µου

2. Ϲηλω γαρ υµα ψεου Ϲηλω ηρµοσαµηνγαρ

υµα ενι ανδρι παρψενον αγνην παραστησαι τω

ςριστω

3. ϕοβουµαι δε µηπω ω ο οφι ευανεξηπατησεν

εν τη πανουργια αυτου ουτω ϕψαρη τα νοηµατα

υµων απο τη απλοτητοτη ει τον ςριστον

4. ει µεν γαρ ο ερςοµενο αλλον ιησουν κηρυσ-

σει ον ουκ εκηρυξαµεν η πνευµαετερον λαµβα-

νετε ο ουκ ελαβετε η ευαγγελιον ετερον ο ουκ

εδεξασψε καλωηνειςεσψε

5. λογιζοµαι γαρ µηδεν υστερηκεναι των υπερ

λιαν αποστολων

6. ει δε και ιδιωτη τω λογω αλλ ου τηγνωσει

αλλ εν παντι ϕανερωψεντε εν πασιν ει υµα

7. η αµαρτιαν εποιησα εµαυτον ταπεινωνινα

υµει υχωψητε οτι δωρεαν το του ψεου ευαγγε-

λιον ευηγγελισαµην υµιν

8. αλλα εκκλησιαεσυλησα λαβων οχωνιον

προ την υµων διακονιαν

9. και παρων προ υµα και υστερηψει ου κα-

τεναρκησαουδενο το γαρ υστερηµα µου προσα-

νεπληρωσαν οι αδελφοι ελψοντε απο µακεδο-

νιακαι εν παντι αβαρη υµιν εµαυτον ετηρησα

και τηρησω

10. εστιν αληψεια ςριστου εν εµοι οτιη καυςη-

σι αυτη ου σφραγισεται ει εµε εν τοι κλιµασιν

τη αςαια

11. διατι οτι ουκ αγαπω υµαο ψεο οιδεν

12. ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοχω την

αφορµην των ψελοντων αφορµην ινα εν ωκαυ-

ςωνται ευρεψωσιν καψω και ηµει

13. οι γαρ τοιουτοι χευδαποστολοι εργαται δο-

λιοιµετασςηµατιζοµενοι ει αποστολου ςριστου

14. και ου ψαυµαστον αυτο γαρ ο σαταναµε-

τασςηµατιζεται ει αγγελον ϕωτο
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15. ου µεγα ουν ει και οι διακονοι αυτου µετα-

σςηµατιζονταιω διακονοι δικαιοσυνη ων το τελο

εσται κατα τα εργα αυτων

16. παλιν λεγω µη τι µε δοξηαφρονα ειναι ει

δε µηγε καν ω αφρονα δεξασψε µε ινα µικρον

τι καγωκαυςησωµαι

17. ολαλω ου λαλω κατα κυριον αλλ ω εν

αφροσυνη εν ταυτη τη υποστασει τηκαυςησεω

18. επει πολλοι καυςωνται κατα την σαρκα

καγω καυςησοµαι

19. ηδεω γαρ ανεςεσψε των αφρονωνφρονι-

µοι οντε

20. ανεςεσψε γαρ ει τι υµα καταδουλοι ει τι

κατεσψιει ει τι λαµβανει ει τιεπαιρεται ει τι υµα

ει προσωπον δερει

21. κατα ατιµιαν λεγω ω οτι ηµει ησψενησα-

µεν εν ωδ αν τι τολµα εν αφροσυνη λεγω τολµω

καγω

22. εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω

σπερµααβρααµ εισιν καγω

23. διακονοι ςριστου εισιν παραφρονων λαλω

υπερ εγω εν κοποι περισσοτερωεν πληγαι υπερ-

ϐαλλοντω εν ϕυλακαι περισσοτερω εν ψανατοι

πολλακι

24. υπο ιουδαιωνπεντακι τεσσαρακοντα παρα

µιαν ελαβον

25. τρι ερραβδισψην απαξ ελιψασψην τρι

εναυαγησανυςψηµερον εν τω ϐυψω πεποιηκα

26. οδοιποριαι πολλακι κινδυνοι ποταµων

κινδυνοι ληστωνκινδυνοι εκ γενου κινδυνοι εξ

εψνων κινδυνοι εν πολει κινδυνοι εν ερηµια-

κινδυνοι εν ψαλασση κινδυνοι εν χευδαδελφοι

27. εν κοπω και µοςψω εν αγρυπνιαι πολλακι

ενλιµω και διχει εν νηστειαι πολλακι εν χυςει

και γυµνοτητι

28. ςωρι των παρεκτο η επισυστασιµου η καψ

ηµεραν η µεριµνα πασων των εκκλησιων

29. τι ασψενει και ουκ ασψενω τι σκανδαλι-

Ϲεταικαι ουκ εγω πυρουµαι

30. ει καυςασψαι δει τα τη ασψενεια µου

καυςησοµαι

31. ο ψεο και πατηρ του κυριου ηµωνιησου

ςριστου οιδεν ο ων ευλογητο ει του αιωνα οτι ου

χευδοµαι

32. εν δαµασκω ο εψναρςηαρετα του ϐασι-

λεω εφρουρει την δαµασκηνων πολιν πιασαι

µε ψελων

33. και δια ψυριδο ενσαργανη εςαλασψην δια

του τειςου και εξεφυγον τα ςειρα αυτου

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-2kor12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 καυςασψαι δη ου συµφερει µοι ελευσο-

µαι γαρ ει οπτασια και αποκαλυχεικυριου

2. οιδαανψρωπον εν ςριστω προ ετων δεκα-

τεσσαρων ειτε εν σωµατι ουκ οιδα ειτε εκτο το-

υσωµατο ουκ οιδα ο ψεο οιδεν αρπαγεντα τον

τοιουτον εω τριτου ουρανου

3. και οιδα τον τοιουτονανψρωπον ειτε εν

σωµατι ειτε εκτο του σωµατο ουκ οιδα ο ψεο

οιδεν

4. οτι ηρπαγη ει τονπαραδεισον και ηκουσεν

αρρητα ϱηµατα α ουκ εξον ανψρωπω λαλησαι

5. υπερ του τοιουτου καυςησοµαιυπερ δε

εµαυτου ου καυςησοµαι ει µη εν ται ασψενειαι

µου

6. εαν γαρ ψελησω καυςησασψαι ουκεσοµαι

αφρων αληψειαν γαρ ερω ϕειδοµαι δε µη τι ει

εµε λογισηται υπερ οβλεπει µε η ακουει τι εξ

εµου

7. και τη υπερβολη των αποκαλυχεων ινα µη

υπεραιρωµαι εδοψη µοισκολοχ τη σαρκι αγγε-

λο σαταν ινα µε κολαφιζη ινα µη υπεραιρωµαι

8. υπερ τουτου τρι τον κυριονπαρεκαλεσα ινα

αποστη απ εµου

9. και ειρηκεν µοι αρκει σοι η ςαρι µου η γαρ

δυναµι µου ενασψενεια τελειουται ηδιστα ουν

µαλλον καυςησοµαι εν ται ασψενειαι µου ινα-

επισκηνωση επ εµε η δυναµι του ςριστου

10. διο ευδοκω εν ασψενειαι εν υβρεσιν εν

αναγκαιεν διωγµοι εν στενοςωριαι υπερ ςριστου

οταν γαρ ασψενω τοτε δυνατο ειµι

11. γεγονα αφρωνκαυςωµενο υµει µε ηναγ-

κασατε εγω γαρ ωφειλον υφ υµων συνιστασψαι

ουδεν γαρυστερησα των υπερ λιαν αποστολων

ει και ουδεν ειµι

12. τα µεν σηµεια του αποστολουκατειργασψη

εν υµιν εν παση υποµονη εν σηµειοι και τερασιν

και δυναµεσιν
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13. τι γαρ εστιν οηττηψητε υπερ τα λοιπα εκ-

κλησια ει µη οτι αυτο εγω ου κατεναρκησα

υµωνςαρισασψε µοι την αδικιαν ταυτην

14. ιδου τριτον ετοιµω εςω ελψειν προ υµα

και ου καταναρκησωυµων ου γαρ Ϲητω τα υµων

αλλ υµα ου γαρ οφειλει τα τεκνα τοι γονευσι-

νψησαυριζειν αλλ οι γονει τοι τεκνοι

15. εγω δε ηδιστα δαπανησω και εκδαπαν-

ηψησοµαι υπερτων χυςων υµων ει και περισσο-

τερω υµα αγαπων ηττον αγαπωµαι

16. εστω δε εγω ου κατεβαρησαυµα αλλ

υπαρςων πανουργο δολω υµα ελαβον

17. µη τινα ων απεσταλκα προ υµα δι αυτο-

υεπλεονεκτησα υµα

18. παρεκαλεσα τιτον και συναπεστειλα τον

αδελφον µη τι επλεονεκτησεν υµατιτο ου τω

αυτω πνευµατι περιεπατησαµεν ου τοι αυτοι ις-

νεσιν

19. παλιν δοκειτε οτι υµιναπολογουµεψα κα-

τενωπιον του ψεου εν ςριστω λαλουµεν τα δε

παντα αγαπητοι υπερτη υµων οικοδοµη

20. ϕοβουµαι γαρ µηπω ελψων ους οιου ψελω

ευρω υµα καγω ευρεψω υµιν οιονου ψελετε

µηπω ερει Ϲηλοι ψυµοι εριψειαι καταλαλιαι

χιψυρισµοι ϕυσιωσειακαταστασιαι

21. µη παλιν ελψοντα µε ταπεινωση ο ψεο µου

προ υµα και πενψησω πολλου τωνπροηµαρτη-

κοτων και µη µετανοησαντων επι τη ακαψαρσια

και πορνεια και ασελγεια ηεπραξαν

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-2kor13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 τριτοντουτο ερςοµαι προ υµα επι στοµατο

δυο µαρτυρων και τριων σταψησεται πανρηµα

2. προειρηκακαι προλεγω ω παρων το δευτε-

ϱον και απων νυν γραφω τοι προηµαρτηκοσιν

καιτοι λοιποι πασιν οτι εαν ελψω ει το παλιν ου

ϕεισοµαι

3. επει δοκιµην Ϲητειτε του εν εµοιλαλουντο

ςριστου ο ει υµα ουκ ασψενει αλλα δυνατει εν

υµιν

4. και γαρ ει εσταυρωψη εξασψενεια αλλα

Ϲη εκ δυναµεω ψεου και γαρ ηµει ασψενουµεν

εν αυτω αλλαζησοµεψα συν αυτω εκ δυναµεω

ψεου ει υµα

5. εαυτου πειραζετε ει εστε εν τη πιστει εαυ-

τουδοκιµαζετε η ουκ επιγινωσκετε εαυτου οτι

ιησου ςριστο εν υµιν εστιν ει µη τιαδοκιµοι εστε

6. ελπιζω δε οτι γνωσεσψε οτι ηµει ουκ εσµεν

αδοκιµοι

7. ευςοµαι δε προ τον ψεον µη ποιησαιυµα κα-

κον µηδεν ους ινα ηµει δοκιµοι ϕανωµεν αλλ

ινα υµει το καλον ποιητεηµει δε ω αδοκιµοι

ωµεν

8. ου γαρ δυναµεψα τι κατα τη αληψεια αλλ

υπερ τη αληψεια

9. ςαιροµεν γαρ οτανηµει ασψενωµεν υµει δε

δυνατοι ητε τουτο δε και ευςοµεψα την υµων-

καταρτισιν

10. δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων

µη αποτοµω ςρησωµαι κατα την εξουσιαν ηνε-

δωκεν µοι ο κυριο ει οικοδοµην και ουκ ει καψ-

αιρεσιν

11. λοιπον αδελφοι ςαιρετεκαταρτιζεσψε πα-

ϱακαλεισψε το αυτο ϕρονειτε ειρηνευετε και ο

ψεο τη αγαπη καιειρηνη εσται µεψ υµων

12. ασπασασψε αλληλου εν αγιω ϕιληµατι

13. ασπαζονται υµα οι αγιοι παντε

14. η ςαρι του κυριου ιησουςριστου και η

αγαπη του ψεου και η κοινωνια του αγιου πνευ-

µατο µετα παντωνυµων αµην [προ κορινψιου

δευτερα εγραφη απο ϕιλιππων τη µακεδονια

δια τιτουκαι λουκα]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ga1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλοαποστολο ουκ απ ανψρωπων ουδε

δι ανψρωπου αλλα δια ιησου ςριστου και

ψεουπατρο του εγειραντο αυτον εκ νεκρων

2. και οι συν εµοι παντε αδελφοι ται εκκλησιαι

τηγαλατια

3. ςαριυµιν και ειρηνη απο ψεου πατρο και

κυριου ηµων ιησου ςριστου

4. του δοντο εαυτον υπερ τωναµαρτιων ηµων

οπω εξεληται ηµα εκ του ενεστωτο αιωνο πονη-

ϱου κατα το ψεληµατου ψεου και πατρο ηµων

5. ω η δοξα ει του αιωνα των αιωνων αµην

6. ψαυµαζω οτι ουτω ταςεωµετατιψεσψε απο

του καλεσαντο υµα εν ςαριτι ςριστου ει ετερον

ευαγγελιον

7. ο ουκ εστιν αλλοει µη τινε εισιν οι ταρασ-

σοντε υµα και ψελοντε µεταστρεχαι το ευαγγε-

λιοντου ςριστου

8. αλλα και εαν ηµει η αγγελο εξ ουρανου

ευαγγελιζηται υµιν παρ ο ευηγγελισαµεψαυµιν

αναψεµα εστω

9. ω προειρηκαµεν και αρτι παλιν λεγω ει τι

υµα ευαγγελιζεται παρ οπαρελαβετε αναψεµα

εστω

10. αρτι γαρ ανψρωπου πειψω η τον ψεον η

Ϲητω ανψρωποι αρεσκειν ειγαρ ετι ανψρωποι

ηρεσκον ςριστου δουλο ουκ αν ηµην

11. γνωριζω δε υµιν αδελφοι τοευαγγελιον

το ευαγγελισψεν υπ εµου οτι ουκ εστιν κατα

ανψρωπον

12. ουδε γαρ εγω παρα ανψρωπουπαρελαβον

αυτο ουτε εδιδαςψην αλλα δι αποκαλυχεω ιη-

σου ςριστου

13. ηκουσατε γαρ την εµηναναστροφην ποτε

εν τω ιουδαισµω οτι καψ υπερβολην εδιωκον

την εκκλησιαν τουψεου και επορψουν αυτην

14. και προεκοπτον εν τω ιουδαισµω υπερ

πολλου συνηλικιωτα εν τωγενει µου περισσο-

τερω Ϲηλωτη υπαρςων των πατρικων µου πα-

ϱαδοσεων

15. οτε δε ευδοκησεν ο ψεο οαφορισα µε εκ

κοιλια µητρο µου και καλεσα δια τη ςαριτο αυ-

του

16. αποκαλυχαι τον υιον αυτουεν εµοι ινα

ευαγγελιζωµαι αυτον εν τοι εψνεσιν ευψεω ου

προσανεψεµην σαρκικαι αιµατι

17. ουδε ανηλψον ει ιεροσολυµα προ του προ

εµου αποστολου αλλ απηλψον ειαραβιαν και

παλιν υπεστρεχα ει δαµασκον

18. επειτα µετα ετη τρια ανηλψον ει ιεροσο-

λυµαιστορησαι πετρον και επεµεινα προ αυτον

ηµερα δεκαπεντε

19. ετερον δε των αποστολων ουκ ειδονει µη

ιακωβον τον αδελφον του κυριου

20. α δε γραφω υµιν ιδου ενωπιον του ψεου

οτι ου χευδοµαι

21. επειτα ηλψονει τα κλιµατα τη συρια και

τη κιλικια

22. ηµην δε αγνοουµενο τω προσωπω ται εκ-

κλησιαιτη ιουδαια ται εν ςριστω

23. µονον δε ακουοντε ησαν οτι ο διωκων ηµα

ποτε νυνευαγγελιζεται την πιστιν ην ποτε επο-

ϱψει

24. και εδοξαζον εν εµοι τον ψεον

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ga2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 επειταδια δεκατεσσαρων ετων παλιν ανε-

ϐην ει ιεροσολυµα µετα ϐαρναβα συµπαραλα-

ϐων καιτιτον

2. ανεβην δεκατα αποκαλυχιν και ανεψεµην

αυτοι το ευαγγελιον ο κηρυσσω εν τοι εψνεσιν

κατιδιαν δε τοι δοκουσιν µηπω ει κενον τρεςω

η εδραµον

3. αλλ ουδε τιτο ο συν εµοι ελλην ωνηναγκα-

σψη περιτµηψηναι

4. δια δε του παρεισακτου χευδαδελφου οιτι-

νε παρεισηλψον κατασκοπησαιτην ελευψεριαν

ηµων ην εςοµεν εν ςριστω ιησου ινα ηµα κατα-

δουλωσωνται

5. οι ουδε προ ωρανειξαµεν τη υποταγη ινα η

αληψεια του ευαγγελιου διαµεινη προ υµα

6. απο δε των δοκουντων ειναιτι οποιοι πο-

τε ησαν ουδεν µοι διαφερει προσωπον ψεο

ανψρωπου ου λαµβανει εµοιγαρ οι δοκουντε

ουδεν προσανεψεντο
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7. αλλα τουναντιον ιδοντε οτι πεπιστευµαι το

ευαγγελιον τηακροβυστια καψω πετρο τη περι-

τοµη

8. ο γαρ ενεργησα πετρω ει αποστολην τη πε-

ϱιτοµηενηργησεν και εµοι ει τα εψνη

9. και γνοντε την ςαριν την δοψεισαν µοι ια-

κωβο και κηφα καιιωαννη οι δοκουντε στυλοι

ειναι δεξια εδωκαν εµοι και ϐαρναβα κοινωνια

ιναηµει ει τα εψνη αυτοι δε ει την περιτοµην

10. µονον των πτωςων ινα µνηµονευωµεν ο

καιεσπουδασα αυτο τουτο ποιησαι

11. οτε δε ηλψεν πετρο ει αντιοςειαν κατα

προσωπον αυτωαντεστην οτι κατεγνωσµενο ην

12. προ του γαρ ελψειν τινα απο ιακωβου

µετα των εψνωνσυνησψιεν οτε δε ηλψον υπε-

στελλεν και αφωριζεν εαυτον ϕοβουµενο του

εκπεριτοµη

13. καισυνυπεκριψησαν αυτω και οι λοιποι

ιουδαιοι ωστε και ϐαρναβα συναπηςψη αυτων

τηυποκρισει

14. αλλοτε ειδον οτι ουκ ορψοποδουσιν προ

την αληψειαν του ευαγγελιου ειπον τω πετρ-

ωεµπροσψεν παντων ει συ ιουδαιο υπαρςων εψ-

νικω Ϲη και ουκ ιουδαικω τι ταεψνη αναγκαζει

ιουδαιζειν

15. ηµει ϕυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εψνων

αµαρτωλοι

16. ειδοτε οτι ου δικαιουταιανψρωπο εξ εργων

νοµου εαν µη δια πιστεω ιησου ςριστου και ηµει

ει ςριστονιησουν επιστευσαµεν ινα δικαιωψω-

µεν εκ πιστεω ςριστου και ουκ εξ εργων νοµο-

υδιοτι ου δικαιωψησεται εξ εργων νοµου πασα

σαρξ

17. ει δε Ϲητουντε δικαιωψηναι εν ςριστωευ-

ϱεψηµεν και αυτοι αµαρτωλοι αρα ςριστο

αµαρτια διακονο µη γενοιτο

18. ει γαρ α κατελυσαταυτα παλιν οικοδοµω

παραβατην εµαυτον συνιστηµι

19. εγω γαρ δια νοµου νοµω απεψανον ινα

ψεωζησω

20. ςριστωσυνεσταυρωµαι Ϲω δε ουκετι εγω Ϲη

δε εν εµοι ςριστο ο δε νυν Ϲω εν σαρκι ενπιστει

Ϲω τη του υιου του ψεου του αγαπησαντο µε και

παραδοντο εαυτον υπερεµου

21. ουκαψετω την ςαριν του ψεου ει γαρ

δια νοµου δικαιοσυνη αρα ςριστο δωρεαναπεψ-

ανεν

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ga3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 ωανοητοι γαλαται τι υµα εβασκανεν τη

αληψεια µη πειψεσψαι οι κατ οφψαλµουιησου

ςριστο προεγραφη εν υµιν εσταυρωµενο

2. τουτο µονον ψελω µαψειν αφ υµων εξ ερ-

γων νοµου τοπνευµα ελαβετε η εξ ακοη πιστεω

3. ουτω ανοητοι εστε εναρξαµενοι πνευµατι

νυν σαρκιεπιτελεισψε

4. τοσαυτα επαψετε εικη ειγε και εικη

5. ο ουν επιςορηγων υµιν το πνευµα και ενερ-

γων δυναµει ενυµιν εξ εργων νοµου η εξ ακοη

πιστεω

6. καψω αβρααµ επιστευσεν τω ψεω και ελο-

γισψη αυτωει δικαιοσυνην

7. γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεω ουτοι εισιν

υιοι αβρααµ

8. προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεωδικαιοι

τα εψνη ο ψεο προευηγγελισατο τω αβρααµ οτι

ενευλογηψησονται εν σοιπαντα τα εψνη

9. ωστε οι εκ πιστεω ευλογουνται συν τω πιστω

αβρααµ

10. οσοι γαρ εξ εργων νοµου εισιν υποκατα-

ϱαν εισιν γεγραπται γαρ επικαταρατο πα ο ουκ

εµµενει εν πασιν τοιγεγραµµενοι εν τω ϐιβλιω

του νοµου του ποιησαι αυτα

11. οτι δε εν νοµω ουδει δικαιουταιπαρα τω

ψεω δηλον οτι ο δικαιο εκ πιστεω Ϲησεται

12. ο δε νοµο ουκ εστιν εκ πιστεωαλλ ο ποιησα

αυτα ανψρωπο Ϲησεται εν αυτοι

13. ςριστο ηµα εξηγορασεν εκ τη καταρα το-

υνοµου γενοµενο υπερ ηµων καταρα γεγραπται

γαρ επικαταρατο πα ο κρεµαµενοεπι ξυλου

14. ιναει τα εψνη η ευλογια του αβρααµ γενη-

ται εν ςριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του-

πνευµατο λαβωµεν δια τη πιστεω

15. αδελφοι κατα ανψρωπον λεγω οµω

ανψρωπου κεκυρωµενηνδιαψηκην ουδει αψ-

ετει η επιδιατασσεται

16. τω δε αβρααµ ερρηψησαν αι επαγγελιαι

και τωσπερµατι αυτου ου λεγει και τοι σπερµα-

σιν ω επι πολλων αλλ ω εφ ενο και τωσπερµατι

σου ο εστιν ςριστο
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17. τουτο δε λεγω διαψηκην προκεκυρω-

µενην υπο του ψεου ειςριστον ο µετα ετη τετρα-

κοσια και τριακοντα γεγονω νοµο ουκ ακυροι

ει τοκαταργησαι την επαγγελιαν

18. ει γαρ εκ νοµου η κληρονοµια ουκετι εξ

επαγγελια τω δε αβρααµ διεπαγγελια κεςαρι-

σται ο ψεο

19. τι ουν ο νοµο των παραβασεων ςαριν προ-

σετεψη αςρι ου ελψητο σπερµα ω επηγγελται

διαταγει δι αγγελων εν ςειρι µεσιτου

20. ο δε µεσιτη ενο ουκ εστιν οδε ψεο ει εστιν

21. ο ουν νοµο κατα των επαγγελιων του ψεου

µη γενοιτο ει γαρ εδοψη νοµο οδυναµενο Ϲωο-

ποιησαι οντω αν εκ νοµου ην η δικαιοσυνη

22. αλλα συνεκλεισεν η γραφη τα πανταυ-

πο αµαρτιαν ινα η επαγγελια εκ πιστεω ιησου

ςριστου δοψη τοι πιστευουσιν

23. προ του δεελψειν την πιστιν υπο νοµον

εφρουρουµεψα συγκεκλεισµενοι ει την µελλο-

υσανπιστιν αποκαλυφψηναι

24. ωστε ο νοµο παιδαγωγο ηµων γεγονεν ει

ςριστον ινα εκ πιστεωδικαιωψωµεν

25. ελψουση δε τη πιστεω ουκετι υπο παιδα-

γωγον εσµεν

26. παντε γαρ υιοι ψεου εστε δια τηπιστεω εν

ςριστω ιησου

27. οσοι γαρ ει ςριστον εβαπτισψητε ςριστον

ενεδυσασψε

28. ουκ ενι ιουδαιο ουδε ελληνουκ ενι δουλο

ουδε ελευψερο ουκ ενι αρσεν και ψηλυ παντε

γαρ υµει ει εστεεν ςριστω ιησου

29. ει δε υµει ςριστου αρα του αβρααµ σπερµα

εστε και κατ επαγγελιανκληρονοµοι

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ga4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 λεγω δεεφ οσον ςρονον ο κληρονοµο νηπιο

εστιν ουδεν διαφερει δουλου κυριο παντωνων

2. αλλα υποεπιτροπου εστιν και οικονοµου

αςρι τη προψεσµια του πατρο

3. ουτω και ηµει οτε ηµεν νηπιοιυπο τα στοιςε-

ια του κοσµου ηµεν δεδουλωµενοι

4. οτε δε ηλψεν το πληρωµα του ςρονου εξα-

πεστειλεν οψεο τον υιον αυτου γενοµενον εκ

γυναικο γενοµενον υπο νοµον

5. ινα του υπο νοµον εξαγορασηινα την υιοψ-

εσιαν απολαβωµεν

6. οτι δε εστε υιοι εξαπεστειλεν ο ψεο το πνευ-

µα του υιου αυτουει τα καρδια υµων κραζον

αββα ο πατηρ

7. ωστε ουκετι ει δουλο αλλ υιο ει δε υιο κα-

ικληρονοµο ψεου δια ςριστου

8. αλλα τοτε µεν ουκ ειδοτε ψεον εδουλευσατε

τοι µη ϕυσει ουσινψεοι

9. νυν δεγνοντε ψεον µαλλον δε γνωσψεντε

υπο ψεου πω επιστρεφετε παλιν επι τα ασψενη-

και πτωςα στοιςεια οι παλιν ανωψεν δουλευειν

ψελετε

10. ηµερα παρατηρεισψε και µηνα καικαιρου

και ενιαυτου

11. ϕοβουµαι υµα µηπω εικη κεκοπιακα ει

υµα

12. γινεσψε ω εγω οτι καγω ω υµειαδελφοι

δεοµαι υµων ουδεν µε ηδικησατε

13. οιδατε δε οτι δι ασψενειαν τη σαρκοευηγ-

γελισαµην υµιν το προτερον

14. και τον πειρασµον µου τον εν τη σαρκι

µου ουκ εξουψενησατεουδε εξεπτυσατε αλλ ω

αγγελον ψεου εδεξασψε µε ω ςριστον ιησουν

15. τι ουν ην ο µακαρισµουµων µαρτυρω γαρ

υµιν οτι ει δυνατον του οφψαλµου υµων εξορυ-

ξαντε αν εδωκατεµοι

16. ωστεεςψρο υµων γεγονα αληψευων υµιν

17. Ϲηλουσιν υµα ου καλω αλλα εκκλεισαι

υµα ψελουσιν ινααυτου Ϲηλουτε

18. καλον δε το Ϲηλουσψαι εν καλω παντοτε

και µη µονον εν τω παρειναι µε προυµα

19. τεκνιαµου ου παλιν ωδινω αςρι ου µορ-

ϕωψη ςριστο εν υµιν

20. ηψελον δε παρειναι προ υµα αρτικαι αλ-

λαξαι την ϕωνην µου οτι απορουµαι εν υµιν

21. λεγετε µοι οι υπο νοµον ψελοντε ειναι τον-

νοµον ουκ ακουετε

22. γεγραπται γαρ οτι αβρααµ δυο υιου εσςεν

ενα εκ τη παιδισκη και ενα εκτη ελευψερα

23. αλλ ο µεν εκ τη παιδισκη κατα σαρκα γε-

γεννηται ο δε εκ τη ελευψερα δια τηεπαγγελια

24. ατινα εστιν αλληγορουµενα αυται γαρ

εισιν αι δυο διαψηκαι µια µεν απο ορουσινα

ει δουλειαν γεννωσα ητι εστιν αγαρ
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25. το γαρ αγαρ σινα ορο εστιν εν τη αρα-

ϐιασυστοιςει δε τη νυν ιερουσαληµ δουλευει δε

µετα των τεκνων αυτη

26. η δε ανω ιερουσαληµελευψερα εστιν ητι

εστιν µητηρ παντων ηµων

27. γεγραπται γαρ ευφρανψητι στειρα η ου

τικτουσαρηξον και ϐοησον η ουκ ωδινουσα οτι

πολλα τα τεκνα τη ερηµου µαλλον η τηεςουση

τον ανδρα

28. ηµει δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελια

τεκνα εσµεν

29. αλλ ωσπερ τοτε ο κατα σαρκαγεννηψει

εδιωκεν τον κατα πνευµα ουτω και νυν

30. αλλα τι λεγει η γραφη εκβαλε την παιδι-

σκηνκαι τον υιον αυτη ου γαρ µη κληρονοµηση

ο υιο τη παιδισκη µετα του υιου τηελευψερα

31. αρααδελφοι ουκ εσµεν παιδισκη τεκνα

αλλα τη ελευψερα

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ga5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 τηελευψερια ουν η ςριστο ηµα ηλευψερω-

σεν στηκετε και µη παλιν Ϲυγω δουλειαενεςε-

σψε

2. ιδεεγω παυλο λεγω υµιν οτι εαν περιτεµνη-

σψε ςριστο υµα ουδεν ωφελησει

3. µαρτυροµαι δε παλινπαντι ανψρωπω περι-

τεµνοµενω οτι οφειλετη εστιν ολον τον νοµον

ποιησαι

4. κατηργηψητε απο τουςριστου οιτινε εν νοµω

δικαιουσψε τη ςαριτο εξεπεσατε

5. ηµει γαρ πνευµατι εκ πιστεωελπιδα δικαιο-

συνη απεκδεςοµεψα

6. εν γαρ ςριστω ιησου ουτε περιτοµη τι ισςυει

ουτε ακροβυστιααλλα πιστι δι αγαπη ενεργο-

υµενη

7. ετρεςετε καλω τι υµα ανεκοχεν τη αληψεια

µη πειψεσψαι

8. η πεισµονη ουκ εκτου καλουντο υµα

9. µικρα Ϲυµη ολον το ϕυραµα Ϲυµοι

10. εγω πεποιψα ει υµα εν κυριω οτι ουδεν

αλλο ϕρονησετε οδε ταρασσων υµα ϐαστασει

το κριµα οστι αν η

11. εγω δε αδελφοι ει περιτοµην ετι κηρυσσω

τι ετιδιωκοµαι αρα κατηργηται το σκανδαλον

του σταυρου

12. οφελον και αποκοχονται οι αναστατουν-

τευµα

13. υµειγαρ επ ελευψερια εκληψητε αδελφοι

µονον µη την ελευψεριαν ει αφορµην τη σαρ-

κιαλλα δια τη αγαπη δουλευετε αλληλοι

14. ο γαρ πα νοµο εν ενι λογω πληρουται εν

τωαγαπησει τον πλησιον σου ω εαυτον

15. ει δε αλληλου δακνετε και κατεσψιετε

ϐλεπετε µη υποαλληλων αναλωψητε

16. λεγω δε πνευµατι περιπατειτε και επιψ-

υµιαν σαρκο ου µη τελεσητε

17. η γαρ σαρξ επιψυµεικατα του πνευµατο το

δε πνευµα κατα τη σαρκο ταυτα δε αντικειται

αλληλοιινα µη α αν ψελητε ταυτα ποιητε

18. ει δε πνευµατι αγεσψε ουκ εστε υπο νοµον

19. ϕανερα δε εστιν τα εργα τησαρκο ατινα

εστιν µοιςεια πορνεια ακαψαρσια ασελγεια

20. ειδωλολατρεια ϕαρµακεια εςψραιερει

Ϲηλοι ψυµοι εριψειαι διςοστασιαι αιρεσει

21. ϕψονοι ϕονοι µεψαι κωµοι και τα οµοιατο-

υτοι α προλεγω υµιν καψω και προειπον οτι οι

τα τοιαυτα πρασσοντεβασιλειαν ψεου ου κλη-

ϱονοµησουσιν

22. ο δε καρπο του πνευµατο εστιν αγαπη

ςαρα ειρηνηµακροψυµια ςρηστοτη αγαψωσυνη

πιστι

23. πραοτη εγκρατεια κατα των τοιουτων ουκ

εστιννοµο

24. οι δετου ςριστου την σαρκα εσταυρωσαν

συν τοι παψηµασιν και ται επιψυµιαι

25. ει Ϲωµεν πνευµατιπνευµατι και στοιςωµεν

26. µη γινωµεψα κενοδοξοι αλληλου προκα-

λουµενοι αλληλοι ϕψονουντε

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ga6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 αδελφοιεαν και προληφψη ανψρωπο εν

τινι παραπτωµατι υµει οι πνευµατικοι καταρτι-

Ϲετετον τοιουτον εν πνευµατι πραοτητο σκοπων

σεαυτον µη και συ πειρασψη
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2. αλληλων τα ϐαρηβασταζετε και ουτω ανα-

πληρωσατε τον νοµον του ςριστου

3. ει γαρ δοκει τι ειναι τι µηδεν ωνεαυτον ϕρε-

ναπατα

4. το δε εργον εαυτου δοκιµαζετω εκαστο και

τοτε ει εαυτον µονον το καυςηµαεξει και ουκ ει

τον ετερον

5. εκαστο γαρ το ιδιον ϕορτιον ϐαστασει

6. κοινωνειτω δε ο κατηςουµενο τονλογον τω

κατηςουντι εν πασιν αγαψοι

7. µη πλανασψε ψεο ου µυκτηριζεται ο γαρ

εαν σπειρηανψρωπο τουτο και ψερισει

8. οτι ο σπειρων ει την σαρκα εαυτου εκ τη

σαρκο ψερισει ϕψοραν οδε σπειρων ει το πνευ-

µα εκ του πνευµατο ψερισει Ϲωην αιωνιον

9. το δε καλον ποιουντε µηεκκακωµεν καιρω

γαρ ιδιω ψερισοµεν µη εκλυοµενοι

10. αρα ουν ω καιρον εςοµεν εργαζωµεψα το-

αγαψον προ παντα µαλιστα δε προ του οικειου

τη πιστεω

11. ιδετε πηλικοι υµιν γραµµασινεγραχα τη

εµη ςειρι

12. οσοι ψελουσιν ευπροσωπησαι εν σαρκι

ουτοι αναγκαζουσιν υµαπεριτεµνεσψαι µονον

ινα µη τω σταυρω του ςριστου διωκωνται

13. ουδε γαρ οι περιτεµνοµενοι αυτοινοµον

ϕυλασσουσιν αλλα ψελουσιν υµα περιτεµνε-

σψαι ινα εν τη υµετερα σαρκικαυςησωνται

14. εµοι δε µη γενοιτο καυςασψαι ει µη εν

τω σταυρω του κυριου ηµων ιησου ςριστουδι ου

εµοι κοσµο εσταυρωται καγω τω κοσµω

15. εν γαρ ςριστω ιησου ουτε περιτοµη τι ισςυ-

ειουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισι

16. και οσοι τω κανονι τουτω στοιςησουσιν

ειρηνη επ αυτουκαι ελεο και επι τον ισραηλ

του ψεου

17. του λοιπου κοπου µοι µηδει παρεςετω εγω

γαρτα στιγµατα του κυριου ιησου εν τω σωµατι

µου ϐασταζω

18. η ςαρι του κυριου ηµων ιησουςριστου µετα

του πνευµατο υµων αδελφοι αµην [προ γαλατα

εγραφη απο ϱωµη]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ef1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλοαποστολο ιησου ςριστου δια ψελη-

µατο ψεου τοι αγιοι τοι ουσιν εν εφεσω καιπιστοι

εν ςριστω ιησου

2. ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου πατρο ηµων

και κυριου ιησουςριστου

3. ευλογητο ο ψεο και πατηρ του κυριου ηµων

ιησου ςριστου ο ευλογησα ηµα ενπαση ευλογια

πνευµατικη εν τοι επουρανιοι ςριστω

4. καψω εξελεξατο ηµα εν αυτω προκαταβολη

κοσµου ειναι ηµα αγιου και αµωµου κατενω-

πιον αυτου εν αγαπη

5. προορισα ηµα ειυιοψεσιαν δια ιησου ςρι-

στου ει αυτον κατα την ευδοκιαν του ψεληµατο

αυτου

6. ει επαινον δοξητη ςαριτο αυτου εν η εςαρι-

τωσεν ηµα εν τω ηγαπηµενω

7. εν ω εςοµεν την απολυτρωσιν δια τουαιµατο

αυτου την αφεσιν των παραπτωµατων κατα τον

πλουτον τη ςαριτο αυτου

8. η επερισσευσενει ηµα εν παση σοφια και

ϕρονησει

9. γνωρισα ηµιν το µυστηριον του ψεληµατο

αυτου κατα τηνευδοκιαν αυτου ην προεψετο εν

αυτω

10. ει οικονοµιαν του πληρωµατο των καιρω-

νανακεφαλαιωσασψαι τα παντα εν τω ςριστω

τα τε εν τοι ουρανοι και τα επι τηγη

11. εν αυτωεν ω και εκληρωψηµεν προορισψ-

εντε κατα προψεσιν του τα παντα ενεργουντο

κατατην ϐουλην του ψεληµατο αυτου

12. ει το ειναι ηµα ει επαινον τη δοξη αυτου

τουπροηλπικοτα εν τω ςριστω

13. εν ω και υµει ακουσαντε τον λογον τη

αληψεια το ευαγγελιον τησωτηρια υµων εν ω

και πιστευσαντε εσφραγισψητε τω πνευµατι τη

επαγγελια τωαγιω

14. ο εστιναρραβων τη κληρονοµια ηµων ει

απολυτρωσιν τη περιποιησεω ει επαινον τηδοξη

αυτου

15. δια τουτο καγω ακουσα την καψ υµα πι-

στιν εν τω κυριω ιησου και την αγαπην τηνει

παντα του αγιου

16. ου παυοµαι ευςαριστων υπερ υµων µνειαν

υµων ποιουµενο επι τωνπροσευςων µου

17. ινα ο ψεο του κυριου ηµων ιησου ςριστου ο

πατηρ τη δοξη δωη υµιν πνευµασοφια και απο-

καλυχεω εν επιγνωσει αυτου

18. πεφωτισµενου του οφψαλµου τη διανοια

υµωνει το ειδεναι υµα τι εστιν η ελπι τη κλησεω

αυτου και τι ο πλουτο τηδοξη τη κληρονοµια

αυτου εν τοι αγιοι

19. και τι το υπερβαλλον µεγεψο τη δυναµεω

αυτουει ηµα του πιστευοντα κατα την ενεργειαν

του κρατου τη ισςυο αυτου

20. ην ενηργησεν εντω ςριστω εγειρα αυτον

εκ νεκρων και εκαψισεν εν δεξια αυτου εν το-

ιεπουρανιοι

21. υπερανω παση αρςη και εξουσια και δυ-

ναµεω και κυριοτητο και παντοονοµατο ονοµα-

Ϲοµενου ου µονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και

εν τω µελλοντι

22. και παντα υπεταξενυπο του ποδα αυτου

και αυτον εδωκεν κεφαλην υπερ παντα τη εκ-

κλησια

23. ητι εστιν το σωµααυτου το πληρωµα του

παντα εν πασιν πληρουµενου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ef2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 και υµαοντα νεκρου τοι παραπτωµασιν και

ται αµαρτιαι

2. εν αι ποτε περιεπατησατε κατα τοναιωνα

του κοσµου τουτου κατα τον αρςοντα τη εξουσια

του αερο του πνευµατοτου νυν ενεργουντο εν τοι

υιοι τη απειψεια

3. εν οι και ηµει παντε ανεστραφηµεν ποτε εν-

ται επιψυµιαι τη σαρκο ηµων ποιουντε τα ψελη-

µατα τη σαρκο και τωνδιανοιων και ηµεν τεκνα

ϕυσει οργη ω και οι λοιποι

4. ο δε ψεο πλουσιο ων εν ελεει διατην πολ-

λην αγαπην αυτου ην ηγαπησεν ηµα

5. και οντα ηµα νεκρου τοι παραπτωµασινσυ-

νεζωοποιησεν τω ςριστω ςαριτι εστε σεσωσµενοι

6. και συνηγειρεν και συνεκαψισεν εν τοιεπο-

υρανιοι εν ςριστω ιησου
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7. ινα ενδειξηται εν τοι αιωσιν τοι επερςοµενοι

τον υπερβαλλονταπλουτον τη ςαριτο αυτου εν

ςρηστοτητι εφ ηµα εν ςριστω ιησου

8. τη γαρ ςαριτι εστε σεσωσµενοιδια τη πιστεω

και τουτο ουκ εξ υµων ψεου το δωρον

9. ουκ εξ εργων ινα µη τικαυςησηται

10. αυτου γαρ εσµεν ποιηµα κτισψεντε εν

ςριστω ιησου επι εργοι αγαψοι οιπροητοιµασεν

ο ψεο ινα εν αυτοι περιπατησωµεν

11. διο µνηµονευετε οτι υµει ποτε τα εψνη εν-

σαρκι οι λεγοµενοι ακροβυστια υπο τη λεγο-

µενη περιτοµη εν σαρκιςειροποιητου

12. οτι ητε εν τω καιρω εκεινω ςωρι ςριστου

απηλλοτριωµενοι τη πολιτεια τουισραηλ και

ξενοι των διαψηκων τη επαγγελια ελπιδα µη

εςοντε και αψεοι εν τωκοσµω

13. νυνι δεεν ςριστω ιησου υµει οι ποτε οντε

µακραν εγγυ εγενηψητε εν τω αιµατι τουςριστου

14. αυτογαρ εστιν η ειρηνη ηµων ο ποιησα τα

αµφοτερα εν και το µεσοτοιςον του ϕραγµουλυ-

σα

15. τηνεςψραν εν τη σαρκι αυτου τον νοµον

των εντολων εν δογµασιν καταργησα ινα το-

υδυο κτιση εν εαυτω ει ενα καινον ανψρωπον

ποιων ειρηνην

16. και αποκαταλλαξη του αµφοτερουεν ενι

σωµατι τω ψεω δια του σταυρου αποκτεινα την

εςψραν εν αυτω

17. και ελψων ευηγγελισατοειρηνην υµιν τοι

µακραν και τοι εγγυ

18. οτι δι αυτου εςοµεν την προσαγωγην οι

αµφοτεροιεν ενι πνευµατι προ τον πατερα

19. αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι αλ-

λα συµπολιται τωναγιων και οικειοι του ψεου

20. εποικοδοµηψεντε επι τω ψεµελιω των απο-

στολων και προφητωνοντο ακρογωνιαιου αυ-

του ιησου ςριστου

21. εν ω πασα η οικοδοµη συναρµολογουµενη

αυξει ειναον αγιον εν κυριω

22. εν ω και υµει συνοικοδοµεισψε ει κατοικη-

τηριον του ψεου εν πνευµατι

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ef3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 τουτουςαριν εγω παυλο ο δεσµιο του ςρι-

στου ιησου υπερ υµων των εψνων

2. ειγε ηκουσατε τηνοικονοµιαν τη ςαριτο του

ψεου τη δοψειση µοι ει υµα

3. οτι κατα αποκαλυχιν εγνωρισεν µοιτο µυ-

στηριον καψω προεγραχα εν ολιγω

4. προ ο δυνασψε αναγινωσκοντε νοησαι την

συνεσιν µου εντω µυστηριω του ςριστου

5. ο εν ετεραι γενεαι ουκ εγνωρισψη τοι υιοι

των ανψρωπων ω νυναπεκαλυφψη τοι αγιοι

αποστολοι αυτου και προφηται εν πνευµατι

6. ειναι τα εψνη συγκληρονοµακαι συσσωµα

και συµµετοςα τη επαγγελια αυτου εν τω ςριστω

δια τουευαγγελιου

7. ουεγενοµην διακονο κατα την δωρεαν τη

ςαριτο του ψεου την δοψεισαν µοι κατατην

ενεργειαν τη δυναµεω αυτου

8. εµοι τω ελαςιστοτερω παντων των αγιων

εδοψη η ςαρι αυτη εντοι εψνεσιν ευαγγελισα-

σψαι τον ανεξιςνιαστον πλουτον του ςριστου

9. και ϕωτισαι παντα τι ηκοινωνια του µυστη-

ϱιου του αποκεκρυµµενου απο των αιωνων εν

τω ψεω τω τα παντακτισαντι δια ιησου ςριστου

10. ινα γνωρισψη νυν ται αρςαι και ται εξο-

υσιαι εν τοιεπουρανιοι δια τη εκκλησια η πολυ-

ποικιλο σοφια του ψεου

11. κατα προψεσιν των αιωνων ηνεποιησεν εν

ςριστω ιησου τω κυριω ηµων

12. εν ω εςοµεν την παρρησιαν και την προ-

σαγωγην ενπεποιψησει δια τη πιστεω αυτου

13. διο αιτουµαι µη εκκακειν εν ται ψλιχεσιν

µου υπερ υµων ητιεστιν δοξα υµων

14. τουτου ςαριν καµπτω τα γονατα µου προ

τον πατερα του κυριου ηµων ιησουςριστου

15. εξ ουπασα πατρια εν ουρανοι και επι γη

ονοµαζεται

16. ινα δωη υµιν κατα τον πλουτον τη δοξηαυ-

του δυναµει κραταιωψηναι δια του πνευµατο

αυτου ει τον εσω ανψρωπον

17. κατοικησαι τονςριστον δια τη πιστεω εν ται

καρδιαι υµων

18. εν αγαπη ερριζωµενοι και τεψεµελιωµε-

νοι ιναεξισςυσητε καταλαβεσψαι συν πασιν τοι

αγιοι τι το πλατο και µηκο και ϐαψοκαι υχο

19. γνωναι τε την υπερβαλλουσαν τη γνωσεω

αγαπην του ςριστου ινα πληρωψητε ειπαν το

πληρωµα του ψεου
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20. τω δε δυναµενω υπερ παντα ποιησαι υπερ

εκ περισσου ων αιτουµεψα ηνοουµεν κατα την

δυναµιν την ενεργουµενην εν ηµιν

21. αυτω η δοξα εν τη εκκλησια ενςριστω ιη-

σου ει πασα τα γενεα του αιωνο των αιωνων

αµην

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ef4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 παρακαλωουν υµα εγω ο δεσµιο εν κυριω

αξιω περιπατησαι τη κλησεω η εκληψητε

2. µετα πασηταπεινοφροσυνη και πραοτη-

το µετα µακροψυµια ανεςοµενοι αλληλων εν

αγαπη

3. σπουδαζοντετηρειν την ενοτητα του πνευ-

µατο εν τω συνδεσµω τη ειρηνη

4. εν σωµα και εν πνευµα καψω καιεκληψητε

εν µια ελπιδι τη κλησεω υµων

5. ει κυριο µια πιστι εν ϐαπτισµα

6. ει ψεο και πατηρ παντων ο επιπαντων και

δια παντων και εν πασιν υµιν

7. ενι δε εκαστω ηµων εδοψη η ςαρι κατα το

µετροντη δωρεα του ςριστου

8. διο λεγει αναβα ει υχο ηςµαλωτευσεν αις-

µαλωσιαν και εδωκεν δοµατατοι ανψρωποι

9. το δε ανεβη τι εστιν ει µη οτι και κατεβη

πρωτον ει τα κατωτερα µερη τη γη

10. ο καταβα αυτοεστιν και ο αναβα υπερανω

παντων των ουρανων ινα πληρωση τα παντα

11. και αυτο εδωκεν του µεναποστολου του

δε προφητα του δε ευαγγελιστα του δε ποιµενα

καιδιδασκαλου

12. προ τον καταρτισµον των αγιων ει εργον

διακονια ει οικοδοµην του σωµατοτου ςριστου

13. µεςρι καταντησωµεν οι παντε ει την ενοτη-

τα τη πιστεω και τη επιγνωσεω τουυιου του ψεου

ει ανδρα τελειον ει µετρον ηλικια του πληρω-

µατο του ςριστου

14. ινα µηκετι ωµεννηπιοι κλυδωνιζοµενοι και

περιφεροµενοι παντι ανεµω τη διδασκαλια εν

τηκυβεια των ανψρωπων εν πανουργια προ την

µεψοδειαν τη πλανη

15. αληψευοντε δε εν αγαπηαυξησωµεν ει αυ-

τον τα παντα ο εστιν η κεφαλη ο ςριστο

16. εξ ου παν το σωµασυναρµολογουµενον

και συµβιβαζοµενον δια παση αφη τη επιςορη-

για κατενεργειαν εν µετρω ενο εκαστου µερου

την αυξησιν του σωµατο ποιειται ειοικοδοµην

εαυτου εν αγαπη

17. τουτο ουν λεγω και µαρτυροµαι εν κυριω

µηκετι υµα περιπατειν καψωκαι τα λοιπα εψνη

περιπατει εν µαταιοτητι του νοο αυτων

18. εσκοτισµενοι τη διανοια οντεαπηλλοτριω-

µενοι τη Ϲωη του ψεου δια την αγνοιαν την

ουσαν εν αυτοι δια τηνπωρωσιν τη καρδια αυ-

των

19. οιτινε απηλγηκοτε εαυτου παρεδωκαν τη

ασελγεια ει εργασιανακαψαρσια παση εν πλε-

ονεξια

20. υµει δε ους ουτω εµαψετε τον ςριστον

21. ειγε αυτον ηκουσατε και εν αυτωεδιδα-

ςψητε καψω εστιν αληψεια εν τω ιησου

22. αποψεσψαι υµα κατα την προτεραν ανα-

στροφην τονπαλαιον ανψρωπον τον ϕψειροµε-

νον κατα τα επιψυµια τη απατη

23. ανανεουσψαι δε τω πνευµατιτου νοο υµων

24. και ενδυσασψαι τον καινον ανψρωπον τον

κατα ψεον κτισψεντα εν δικαιοσυνη καιοσιοτητι

τη αληψεια

25. διο αποψεµενοι το χευδο λαλειτε αληψ-

ειαν εκαστο µετα του πλησιοναυτου οτι εσµεν

αλληλων µελη

26. οργιζεσψε και µη αµαρτανετε ο ηλιο µη

επιδυετω επι τωπαροργισµω υµων

27. µητε διδοτε τοπον τω διαβολω

28. ο κλεπτων µηκετι κλεπτετω µαλλον δε

κοπιατω εργαζοµενο τοαγαψον ται ςερσιν ινα

εςη µεταδιδοναι τω ςρειαν εςοντι

29. πα λογο σαπρο εκ του στοµατουµων µη

εκπορευεσψω αλλ ει τι αγαψο προ οικοδοµην

τη ςρεια ινα δω ςαριντοι ακουουσιν

30. και µη λυπειτε το πνευµα το αγιον του

ψεου εν ω εσφραγισψητε ει ηµεραναπολυτρω-

σεω

31. πασα πικρια και ψυµο και οργη και

κραυγη και ϐλασφηµια αρψητω αφ υµων συν

πασηκακια

32. γινεσψεδε ει αλληλου ςρηστοι ευσπλαγς-

νοι ςαριζοµενοι εαυτοι καψω και ο ψεο ενςριστω

εςαρισατο υµιν
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Rozdział 6 L R List do Efezjan

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ef5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 γινεσψεουν µιµηται του ψεου ω τεκνα αγα-

πητα

2. και περιπατειτε εν αγαπη καψω και ο ςρι-

στο ηγαπησενηµα και παρεδωκεν εαυτον υπερ

ηµων προσφοραν και ψυσιαν τω ψεω ει οσµη-

νευωδια

3. πορνειαδε και πασα ακαψαρσια η πλε-

ονεξια µηδε ονοµαζεσψω εν υµιν καψω πρεπει

αγιοι

4. και αισςροτη καιµωρολογια η ευτραπελια

τα ουκ ανηκοντα αλλα µαλλον ευςαριστια

5. τουτο γαρ εστε γινωσκοντε οτιπα πορνο η

ακαψαρτο η πλεονεκτη ο εστιν ειδωλολατρη

ουκ εςει κληρονοµιανεν τη ϐασιλεια του ςρι-

στου και ψεου

6. µηδει υµα απατατω κενοι λογοι δια ταυ-

τα γαρ ερςεται ηοργη του ψεου επι του υιου τη

απειψεια

7. µη ουν γινεσψε συµµετοςοι αυτων

8. ητε γαρ ποτε σκοτο νυν δε ϕωεν κυριω ω

τεκνα ϕωτο περιπατειτε

9. ο γαρ καρπο του πνευµατο εν παση αγαψω-

συνη καιδικαιοσυνη και αληψεια

10. δοκιµαζοντε τι εστιν ευαρεστον τω κυριω

11. και µη συγκοινωνειτε τοι εργοιτοι ακαρποι

του σκοτου µαλλον δε και ελεγςετε

12. τα γαρ κρυφη γινοµενα υπ αυτων αισςρον

εστινκαι λεγειν

13. ταδε παντα ελεγςοµενα υπο του ϕωτο ϕα-

νερουται παν γαρ το ϕανερουµενον ϕωεστιν

14. διολεγει εγειραι ο καψευδων και αναστα

εκ των νεκρων και επιφαυσει σοι ο ςριστο

15. ϐλεπετε ουν πωακριβω περιπατειτε µη ω

ασοφοι αλλ ω σοφοι

16. εξαγοραζοµενοι τον καιρον οτι αι ηµεραι

πονηραιεισιν

17. διατουτο µη γινεσψε αφρονε αλλα συνιεν-

τε τι το ψεληµα του κυριου

18. και µη µεψυσκεσψε οινω εν ωεστιν ασωτια

αλλα πληρουσψε εν πνευµατι

19. λαλουντε εαυτοι χαλµοι και υµνοι και

ωδαιπνευµατικαι αδοντε και χαλλοντε εν τη

καρδια υµων τω κυριω

20. ευςαριστουντε παντοτε υπερπαντων εν

ονοµατι του κυριου ηµων ιησου ςριστου τω ψεω

και πατρι

21. υποτασσοµενοι αλληλοι ενφοβω ψεου

22. αιγυναικε τοι ιδιοι ανδρασιν υποτασσεσψε

ω τω κυριω

23. οτι ο ανηρ εστιν κεφαλη τηγυναικο ω και

ο ςριστο κεφαλη τη εκκλησια και αυτο εστιν

σωτηρ τουσωµατο

24. αλλωσπερ η εκκλησια υποτασσεται τω

ςριστω ουτω και αι γυναικε τοι ιδιοιανδρασιν

εν παντι

25. οι ανδρε αγαπατε τα γυναικα εαυτων

καψω και ο ςριστο ηγαπησεν τηνεκκλησιαν και

εαυτον παρεδωκεν υπερ αυτη

26. ινα αυτην αγιαση καψαρισα τω λουτρω

του υδατοεν ϱηµατι

27. ιναπαραστηση αυτην εαυτω ενδοξον την

εκκλησιαν µη εςουσαν σπιλον η ϱυτιδα η τι

τωντοιουτων αλλ ινα η αγια και αµωµο

28. ουτω οφειλουσιν οι ανδρε αγαπαν τα εαυ-

των γυναικα ωτα εαυτων σωµατα ο αγαπων την

εαυτου γυναικα εαυτον αγαπα

29. ουδει γαρ ποτε την εαυτου σαρκαεµισησεν

αλλ εκτρεφει και ψαλπει αυτην καψω και ο

κυριο την εκκλησιαν

30. οτι µελη εσµεν τουσωµατο αυτου εκ τη

σαρκο αυτου και εκ των οστεων αυτου

31. αντι τουτου καταλειχει ανψρωποτον πατε-

ϱα αυτου και την µητερα και προσκολληψησε-

ται προ την γυναικα αυτου καιεσονται οι δυο ει

σαρκα µιαν

32. το µυστηριον τουτο µεγα εστιν εγω δε λεγω

ει ςριστον καιει την εκκλησιαν

33. πλην και υµει οι καψ ενα εκαστο την εαυ-

του γυναικα ουτω αγαπατω ωεαυτον η δε γυνη

ινα ϕοβηται τον ανδρα

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ef6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 τα τεκναυπακουετε τοι γονευσιν υµων εν

κυριω τουτο γαρ εστιν δικαιον
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List do Efezjan L R Rozdział 6

2. τιµα τον πατερα σου και τηνµητερα ητι εστιν

εντολη πρωτη εν επαγγελια

3. ινα ευ σοι γενηται και εση µακροςρονιο επι

τηγη

4. και οιπατερε µη παροργιζετε τα τεκνα υµων

αλλ εκτρεφετε αυτα εν παιδεια και νουψεσια-

κυριου

5. οιδουλοι υπακουετε τοι κυριοι κατα σαρκα

µετα ϕοβου και τροµου εν απλοτητι τηκαρδια

υµων ω τω ςριστω

6. µη κατ οφψαλµοδουλειαν ω ανψρωπα-

ϱεσκοι αλλ ω δουλοι του ςριστουποιουντε το

ψεληµα του ψεου εκ χυςη

7. µετ ευνοια δουλευοντε τω κυριω και ουκ

ανψρωποι

8. ειδοτε οτι ο εαν τιεκαστο ποιηση αγαψον το-

υτο κοµιειται παρα του κυριου ειτε δουλο ειτε-

ελευψερο

9. καιοι κυριοι τα αυτα ποιειτε προ αυτου

ανιεντε την απειλην ειδοτε οτι και υµωναυτων ο

κυριο εστιν εν ουρανοι και προσωποληχια ουκ

εστιν παρ αυτω

10. το λοιπον αδελφοιµου ενδυναµουσψε εν

κυριω και εν τω κρατει τη ισςυο αυτου

11. ενδυσασψε την πανοπλιαν του ψεουπρο

το δυνασψαι υµα στηναι προ τα µεψοδεια του

διαβολου

12. οτι ουκ εστιν ηµιν η παληπρο αιµα και

σαρκα αλλα προ τα αρςα προ τα εξουσια προ

τουκοσµοκρατορα του σκοτου του αιωνο τουτου

προ τα πνευµατικα τη πονηρια εντοι επουρανιοι

13. δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του

ψεου ινα δυνηψητε αντιστηναι εν τηηµερα τη

πονηρα και απαντα κατεργασαµενοι στηναι

14. στητε ουν περιζωσαµενοι την οσφυν υµων

εναληψεια και ενδυσαµενοι τον ψωρακα τη δι-

καιοσυνη

15. και υποδησαµενοι του ποδα ενετοιµασια

του ευαγγελιου τη ειρηνη

16. επι πασιν αναλαβοντε τον ψυρεον τη πι-

στεω εν ωδυνησεσψε παντα τα ϐελη του πονη-

ϱου τα πεπυρωµενα σβεσαι

17. και την περικεφαλαιαν τουσωτηριου δε-

ξασψε και την µαςαιραν του πνευµατο ο εστιν

ϱηµα ψεου

18. δια παση προσευςη καιδεησεω προσευςο-

µενοι εν παντι καιρω εν πνευµατι και ει αυ-

το τουτοαγρυπνουντε εν παση προσκαρτερησει

και δεησει περι παντων των αγιων

19. και υπερ εµου ιναµοι δοψειη λογο εν ανο-

ιξει του στοµατο µου εν παρρησια γνωρισαι το

µυστηριοντου ευαγγελιου

20. υπερ ου πρεσβευω εν αλυσει ινα εν αυτω

παρρησιασωµαι ω δει µε λαλησαι

21. ινα δε ειδητεκαι υµει τα κατ εµε τι πρασσω

παντα υµιν γνωρισει τυςικο ο αγαπητο αδελφο-

και πιστο διακονο εν κυριω

22. ον επεµχα προ υµα ει αυτο τουτο ινα γνωτε

τα περι ηµωνκαι παρακαλεση τα καρδια υµων

23. ειρηνη τοι αδελφοι και αγαπη µετα πιστεω

απο ψεου πατροκαι κυριου ιησου ςριστου

24. η ςαρι µετα παντων των αγαπωντων τον

κυριον ηµων ιησουν ςριστον εναφψαρσια αµην

[προ εφεσιου εγραφη απο ϱωµη δια τυςικου]
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List do Filipian L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-flp1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλοκαι τιµοψεο δουλοι ιησου ςριστου

πασιν τοι αγιοι εν ςριστω ιησου τοι ουσινεν ϕι-

λιπποι συν επισκοποι και διακονοι

2. ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου πατρο ηµων

καικυριου ιησου ςριστου

3. ευςαριστω τω ψεω µου επι παση τη µνεια

υµων

4. παντοτε εν παση δεησει µου υπερπαντων

υµων µετα ςαρα την δεησιν ποιουµενο

5. επι τη κοινωνια υµων ει το ευαγγελιον απο

πρωτηηµερα αςρι του νυν

6. πεποιψω αυτο τουτο οτι ο εναρξαµενο εν

υµιν εργον αγαψον επιτελεσειαςρι ηµερα ιησου

ςριστου

7. καψω εστιν δικαιον εµοι τουτο ϕρονειν υπερ

παντων υµων δια τοεςειν µε εν τη καρδια υµα εν

τε τοι δεσµοι µου και τη απολογια και ϐεβαιω-

σειτου ευαγγελιου συγκοινωνου µου τη ςαριτο

παντα υµα οντα

8. µαρτυ γαρ µου εστιν ο ψεο ωεπιποψω παντα

υµα εν σπλαγςνοι ιησου ςριστου

9. και τουτο προσευςοµαι ινα η αγαπη υµων

ετιµαλλον και µαλλον περισσευη εν επιγνωσει

και παση αισψησει

10. ει το δοκιµαζειν υµα ταδιαφεροντα ινα ητε

ειλικρινει και απροσκοποι ει ηµεραν ςριστου

11. πεπληρωµενοι καρπωνδικαιοσυνη των

δια ιησου ςριστου ει δοξαν και επαινον ψεου

12. γινωσκειν δε υµα ϐουλοµαιαδελφοι οτι τα

κατ εµε µαλλον ει προκοπην του ευαγγελιου

εληλυψεν

13. ωστε του δεσµου µουφανερου εν ςριστω

γενεσψαι εν ολω τω πραιτωριω και τοι λοιποι

πασιν

14. και του πλειονατων αδελφων εν κυριω

πεποιψοτα τοι δεσµοι µου περισσοτερω τολµαν

αφοβω τονλογον λαλειν

15. τινε µεν και δια ϕψονον και εριν τινε δε

και δι ευδοκιαν τον ςριστονκηρυσσουσιν

16. οι µεν εξ εριψεια τον ςριστον καταγγελ-

λουσιν ους αγνω οιοµενοι ψλιχινεπιφερειν τοι

δεσµοι µου

17. οι δε εξ αγαπη ειδοτε οτι ει απολογιαν του

ευαγγελιουκειµαι

18. τι γαρπλην παντι τροπω ειτε προφασει ειτε

αληψεια ςριστο καταγγελλεται και εν τουτωςα-

ιρω αλλα και ςαρησοµαι

19. οιδα γαρ οτι τουτο µοι αποβησεται ει σωτη-

ϱιαν δια τη υµων δεησεωκαι επιςορηγια του

πνευµατο ιησου ςριστου

20. κατα την αποκαραδοκιαν και ελπιδα µου

οτι ενουδενι αισςυνψησοµαι αλλ εν παση παρ-

ϱησια ω παντοτε και νυν µεγαλυνψησεταιςρι-

στο εν τω σωµατι µου ειτε δια Ϲωη ειτε δια ψανα-

του

21. εµοι γαρ το Ϲην ςριστο και τοαποψανειν

κερδο

22. ει δε το Ϲην εν σαρκι τουτο µοι καρπο ερ-

γου και τι αιρησοµαι ου γνωριζω

23. συνεςοµαι γαρεκ των δυο την επιψυµιαν

εςων ει το αναλυσαι και συν ςριστω ειναι

πολλω µαλλονκρεισσον

24. τοδε επιµενειν εν τη σαρκι αναγκαιοτερον

δι υµα

25. και τουτο πεποιψω οιδα οτι µενω καισυµ-

παραµενω πασιν υµιν ει την υµων προκοπην

και ςαραν τη πιστεω

26. ινα το καυςηµα υµωνπερισσευη εν ςριστω

ιησου εν εµοι δια τη εµη παρουσια παλιν προ

υµα

27. µονον αξιω τουευαγγελιου του ςριστου πο-

λιτευεσψε ινα ειτε ελψων και ιδων υµα ειτε

απωνακουσω τα περι υµων οτι στηκετε εν ενι

πνευµατι µια χυςη συναψλουντε τη πιστειτου

ευαγγελιου

28. και µη πτυροµενοι εν µηδενι υπο των αν-

τικειµενων ητι αυτοι µεν εστινενδειξι απωλεια

υµιν δε σωτηρια και τουτο απο ψεου

29. οτι υµιν εςαρισψη το υπερ ςριστουου µο-

νον το ει αυτον πιστευειν αλλα και το υπερ αυ-

του πασςειν

30. τον αυτον αγωνα εςοντε οιονιδετε εν εµοι

και νυν ακουετε εν εµοι
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Rozdział 3 L R List do Filipian

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-flp2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 ει τιουν παρακλησι εν ςριστω ει τι παρα-

µυψιον αγαπη ει τι κοινωνια πνευµατο ειτινα

σπλαγςνα και οικτιρµοι

2. πληρωσατε µου την ςαραν ινα το αυτο

ϕρονητε την αυτην αγαπηνεςοντε συµχυςοι το

εν ϕρονουντε

3. µηδεν κατα εριψειαν η κενοδοξιαν αλλα

τη ταπεινοφροσυνηαλληλου ηγουµενοι υπερε-

ςοντα εαυτων

4. µη τα εαυτων εκαστο σκοπειτε αλλα και τα

ετερωνεκαστο

5. τουτογαρ ϕρονεισψω εν υµιν ο και εν ςριστω

ιησου

6. ο εν µορφη ψεου υπαρςων ους αρπαγµον

ηγησατο τοειναι ισα ψεω

7. αλλ εαυτον εκενωσεν µορφην δουλου λα-

ϐων εν οµοιωµατι ανψρωπων γενοµενο

8. και σςηµατι ευρεψειω ανψρωπο εταπεινω-

σεν εαυτον γενοµενο υπηκοο µεςρι ψανατου

ψανατου δεσταυρου

9. διο καιο ψεο αυτον υπερυχωσεν και εςαρι-

σατο αυτω ονοµα το υπερ παν ονοµα

10. ινα εν τω ονοµατι ιησουπαν γονυ καµχη

επουρανιων και επιγειων και καταςψονιων

11. και πασα γλωσσα εξοµολογησηταιοτι κυ-

ϱιο ιησου ςριστο ει δοξαν ψεου πατρο

12. ωστε αγαπητοι µου καψω παντοτε υπηκο-

υσατεµη ω εν τη παρουσια µου µονον αλλα νυν

πολλω µαλλον εν τη απουσια µου µεταφοβου

και τροµου την εαυτων σωτηριαν κατεργαζεσψε

13. ο ψεο γαρ εστιν ο ενεργων ενυµιν και το

ψελειν και το ενεργειν υπερ τη ευδοκια

14. παντα ποιειτε ςωρι γογγυσµων καιδιαλο-

γισµων

15. ινα γενησψε αµεµπτοι και ακεραιοι τεκνα

ψεου αµωµητα εν µεσω γενεα σκολια καιδιε-

στραµµενη εν οι ϕαινεσψε ω ϕωστηρε εν κοσµω

16. λογον Ϲωη επεςοντε ει καυςηµαεµοι ει ηµε-

ϱαν ςριστου οτι ουκ ει κενον εδραµον ουδε ει

κενον εκοπιασα

17. αλλ ει καισπενδοµαι επι τη ψυσια και λε-

ιτουργια τη πιστεω υµων ςαιρω και συγςαιρω

πασινυµιν

18. το δαυτο και υµει ςαιρετε και συγςαιρετε

µοι

19. ελπιζω δε εν κυριω ιησου τιµοψεον ταςεω

πεµχαιυµιν ινα καγω ευχυςω γνου τα περι υµων

20. ουδενα γαρ εςω ισοχυςον οστι γνησιω τα

περιυµων µεριµνησει

21. οι παντε γαρ τα εαυτων Ϲητουσιν ου τα του

ςριστου ιησου

22. την δε δοκιµην αυτου γινωσκετεοτι ω πατρι

τεκνον συν εµοι εδουλευσεν ει το ευαγγελιον

23. τουτον µεν ουν ελπιζω πεµχαι ωαν απιδω

τα περι εµε εξαυτη

24. πεποιψα δε εν κυριω οτι και αυτο ταςεω

ελευσοµαι

25. αναγκαιον δεηγησαµην επαφροδιτον τον

αδελφον και συνεργον και συστρατιωτην µου

υµων δεαποστολον και λειτουργον τη ςρεια µου

πεµχαι προ υµα

26. επειδη επιποψων ην παντα υµακαι αδη-

µονων διοτι ηκουσατε οτι ησψενησεν

27. και γαρ ησψενησεν παραπλησιον ψανατω

αλλ ο ψεοαυτον ηλεησεν ουκ αυτον δε µονον

αλλα και εµε ινα µη λυπην επι λυπη σςω

28. σπουδαιοτερω ουνεπεµχα αυτον ινα ιδον-

τε αυτον παλιν ςαρητε καγω αλυποτερο ω

29. προσδεςεσψε ουν αυτον ενκυριω µετα

παση ςαρα και του τοιουτου εντιµου εςετε

30. οτι δια το εργον του ςριστουµεςρι ψανατου

ηγγισεν παραβουλευσαµενο τη χυςη ινα ανα-

πληρωση το υµων υστερηµατη προ µε λειτουρ-

για

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-flp3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 τολοιπον αδελφοι µου ςαιρετε εν κυριω τα

αυτα γραφειν υµιν εµοι µεν ουκ οκνηρονυµιν

δε ασφαλε

2. ϐλεπετε του κυνα ϐλεπετε του κακου εργα-

τα ϐλεπετε την κατατοµην

3. ηµει γαρ εσµεν ηπεριτοµη οι πνευµατι ψεω

λατρευοντε και καυςωµενοι εν ςριστω ιησου και

ουκ ενσαρκι πεποιψοτε
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4. καιπερ εγω εςων πεποιψησιν και εν σαρκι ει

τι δοκει αλλο πεποιψεναι ενσαρκι εγω µαλλον

5. περιτοµη οκταηµερο εκ γενου ισραηλ ϕυλη

ϐενιαµιν εβραιο εξ εβραιων κατανοµον ϕαρισα-

ιο

6. κατα Ϲηλον διωκων την εκκλησιαν κατα

δικαιοσυνην την εν νοµω γενοµενοαµεµπτο

7. αλλατινα ην µοι κερδη ταυτα ηγηµαι δια

τον ςριστον Ϲηµιαν

8. αλλα µενουνγε και ηγουµαι πανταζηµιαν

ειναι δια το υπερεςον τη γνωσεω ςριστου ιησου

του κυριου µου δι ον ταπαντα εζηµιωψην και

ηγουµαι σκυβαλα ειναι ινα ςριστον κερδησω

9. και ευρεψω εν αυτω µη εςων εµηνδικαιο-

συνην την εκ νοµου αλλα την δια πιστεω ςρι-

στου την εκ ψεου δικαιοσυνηνεπι τη πιστει

10. του γνωναι αυτον και την δυναµιν τη ανα-

στασεω αυτου και την κοινωνιαν τωνπαψηµα-

των αυτου συµµορφουµενο τω ψανατω αυτου

11. ει πω καταντησω ει την εξαναστασιν των-

νεκρων

12. ουςοτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωµαι

διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατελη-

ϕψηνυπο του ςριστου ιησου

13. αδελφοι εγω εµαυτον ου λογιζοµαι κατε-

ιληφεναι εν δε τα µεν οπισωεπιλανψανοµενο

τοι δε εµπροσψεν επεκτεινοµενο

14. κατα σκοπον διωκω επι το ϐραβειον τη

ανωκλησεω του ψεου εν ςριστω ιησου

15. οσοι ουν τελειοι τουτο ϕρονωµεν και ει τι

ετερω ϕρονειτεκαι τουτο ο ψεο υµιν αποκαλυ-

χει

16. πλην ει ο εφψασαµεν τω αυτω στοιςειν

κανονι το αυτοφρονειν

17. συµµιµηται µου γινεσψε αδελφοι και σκο-

πειτε του ουτω περιπατουντα καψωεςετε τυπον

ηµα

18. πολλοι γαρ περιπατουσιν ου πολλακι ελε-

γον υµιν νυν δε και κλαιων λεγω τουεςψρου

του σταυρου του ςριστου

19. ων το τελο απωλεια ων ο ψεο η κοιλια

και η δοξα εν τηαισςυνη αυτων οι τα επιγεια

ϕρονουντε

20. ηµων γαρ το πολιτευµα εν ουρανοι υπαρ-

ςει εξ ουκαι σωτηρα απεκδεςοµεψα κυριον ιη-

σουν ςριστον

21. ο µετασςηµατισει το σωµα τη ταπεινωσεω

ηµωνει το γενεσψαι αυτο συµµορφον τω σωµατι

τη δοξη αυτου κατα την ενεργειαν τουδυνασψαι

αυτον και υποταξαι εαυτω τα παντα

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-flp4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ωστεαδελφοι µου αγαπητοι και επιποψητοι

ςαρα και στεφανο µου ουτω στηκετε ενκυριω

αγαπητοι

2. ευωδιαν παρακαλω και συντυςην παρα-

καλω το αυτο ϕρονειν εν κυριω

3. και ερωτω και σε συζυγε γνησιεσυλλαµβα-

νου αυται αιτινε εν τω ευαγγελιω συνηψλησαν

µοι µετα και κληµεντοκαι των λοιπων συνερ-

γων µου ων τα ονοµατα εν ϐιβλω Ϲωη

4. ςαιρετε εν κυριω παντοτε παλιν ερωςαιρετε

5. τοεπιεικε υµων γνωσψητω πασιν ανψρωποι

ο κυριο εγγυ

6. µηδεν µεριµνατε αλλ εν παντι τηπροσευςη

και τη δεησει µετα ευςαριστια τα αιτηµατα υµων

γνωριζεσψω προ τονψεον

7. και ηειρηνη του ψεου η υπερεςουσα παντα

νουν ϕρουρησει τα καρδια υµων και τανοηµατα

υµων εν ςριστω ιησου

8. το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληψη οσα

σεµνα οσα δικαια οσααγνα οσα προσφιλη οσα

ευφηµα ει τι αρετη και ει τι επαινο ταυτα λογι-

Ϲεσψε

9. α και εµαψετε καιπαρελαβετε και ηκουσατε

και ειδετε εν εµοι ταυτα πρασσετε και ο ψεο

τηειρηνη εσται µεψ υµων

10. εςαρην δε εν κυριω µεγαλω οτι ηδη πο-

τε ανεψαλετε το υπερ εµουφρονειν εφ ω και

εφρονειτε ηκαιρεισψε δε

11. ους οτι καψ υστερησιν λεγω εγω γαρ

εµαψον ενοι ειµι αυταρκη ειναι

12. οιδα δε ταπεινουσψαι οιδα και περισσευ-

ειν εν παντι και εν πασινµεµυηµαι και ςορτα-

Ϲεσψαι και πειναν και περισσευειν και υστερε-

ισψαι

13. παντα ισςυω εν τωενδυναµουντι µε ςριστω

14. πλην καλω εποιησατε συγκοινωνησαντε

µου τη ψλιχει
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15. οιδατε δε και υµειφιλιππησιοι οτι εν αρςη

του ευαγγελιου οτε εξηλψον απο µακεδονια

ουδεµια µοιεκκλησια εκοινωνησεν ει λογον δο-

σεω και ληχεω ει µη υµει µονοι

16. οτι και εν ψεσσαλονικηκαι απαξ και δι ει

την ςρειαν µοι επεµχατε

17. ους οτι επιζητω το δοµα αλλ επιζητω τον

καρποντον πλεοναζοντα ει λογον υµων

18. απεςω δε παντα και περισσευω πεπληρω-

µαι δεξαµενο παραεπαφροδιτου τα παρ υµων

οσµην ευωδια ψυσιαν δεκτην ευαρεστον τω

ψεω

19. ο δε ψεο µουπληρωσει πασαν ςρειαν υµων

κατα τον πλουτον αυτου εν δοξη εν ςριστω ιη-

σου

20. τω δε ψεω καιπατρι ηµων η δοξα ει του

αιωνα των αιωνων αµην

21. ασπασασψε παντα αγιον εν ςριστωιησου

ασπαζονται υµα οι συν εµοι αδελφοι

22. ασπαζονται υµα παντε οι αγιοι µαλιστα δε

οιεκ τη καισαρο οικια

23. η ςαρι του κυριου ηµων ιησου ςριστου µε-

τα παντων υµων αµην [προφιλιππησιου εγραφη

απο ϱωµη δι επαφροδιτου]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-kol1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλοαποστολο ιησου ςριστου δια ψελη-

µατο ψεου και τιµοψεο ο αδελφο

2. τοι εν κολασσαι αγιοικαι πιστοι αδελφοι εν

ςριστω ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου πατρο

ηµων καικυριου ιησου ςριστου

3. ευςαριστουµεν τω ψεω και πατρι του κυριου

ηµων ιησου ςριστου παντοτεπερι υµων προσευ-

ςοµενοι

4. ακουσαντε την πιστιν υµων εν ςριστω ιησου

και την αγαπην την ειπαντα του αγιου

5. δια την ελπιδα την αποκειµενην υµιν εν τοι

ουρανοι ην προηκουσατε εν τωλογω τη αληψ-

εια του ευαγγελιου

6. του παροντο ει υµα καψω και εν παντι τω

κοσµω και εστινκαρποφορουµενον καψω και

εν υµιν αφ η ηµερα ηκουσατε και επεγνωτε την

ςαριντου ψεου εν αληψεια

7. καψω και εµαψετε απο επαφρα του αγαπη-

του συνδουλου ηµων ο εστιν πιστουπερ υµων

διακονο του ςριστου

8. ο και δηλωσα ηµιν την υµων αγαπην εν

πνευµατι

9. δια τουτο και ηµει αφ ηηµερα ηκουσαµεν ου

παυοµεψα υπερ υµων προσευςοµενοι και αιτο-

υµενοι ιναπληρωψητε την επιγνωσιν του ψελη-

µατο αυτου εν παση σοφια και συνεσειπνευµα-

τικη

10. περιπατησαι υµα αξιω του κυριου ει πασαν

αρεσκειαν εν παντι εργω αγαψωκαρποφορουν-

τε και αυξανοµενοι ει την επιγνωσιν του ψεου

11. εν παση δυναµει δυναµουµενοι κατατο

κρατο τη δοξη αυτου ει πασαν υποµονην και

µακροψυµιαν µετα ςαρα

12. ευςαριστουντε τωπατρι τω ικανωσαντι ηµα

ει την µεριδα του κληρου των αγιων εν τω ϕωτι

13. ο ερρυσατο ηµα εκτη εξουσια του σκοτου

και µετεστησεν ει την ϐασιλειαν του υιου τη

αγαπηαυτου

14. εν ωεςοµεν την απολυτρωσιν δια του αιµα-

το αυτου την αφεσιν των αµαρτιων

15. ο εστιν εικων τουψεου του αορατου πρω-

τοτοκο παση κτισεω

16. οτι εν αυτω εκτισψη τα παντα τα εν τοιο-

υρανοι και τα επι τη γη τα ορατα και τα αορα-

τα ειτε ψρονοι ειτε κυριοτητεειτε αρςαι ειτε εξο-

υσιαι τα παντα δι αυτου και ει αυτον εκτισται

17. και αυτο εστιν προπαντων και τα παντα εν

αυτω συνεστηκεν

18. και αυτο εστιν η κεφαλη του σωµατο τηεκ-

κλησια ο εστιν αρςη πρωτοτοκο εκ των νεκρων

ινα γενηται εν πασιν αυτοπρωτευων

19. οτιεν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωµα

κατοικησαι

20. και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα ει

αυτονειρηνοποιησα δια του αιµατο του σταυρου

αυτου δι αυτου ειτε τα επι τη γηειτε τα εν τοι

ουρανοι

21. και υµα ποτε οντα απηλλοτριωµενου και

εςψρου τη διανοια εν τοιεργοι τοι πονηροι νυνι

δε αποκατηλλαξεν

22. εν τω σωµατι τη σαρκο αυτου δια του

ψανατουπαραστησαι υµα αγιου και αµωµου και

ανεγκλητου κατενωπιον αυτου

23. ειγε επιµενετε τη πιστειτεψεµελιωµενοι και

εδραιοι και µη µετακινουµενοι απο τη ελπιδο

του ευαγγελιουου ηκουσατε του κηρυςψεντο εν

παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενοµη-

νεγω παυλο διακονο

24. νυν ςαιρω εν τοι παψηµασιν µου υπερ

υµων και ανταναπληρω τα υστερηµατατων

ψλιχεων του ςριστου εν τη σαρκι µου υπερ του

σωµατο αυτου ο εστιν ηεκκλησια

25. ηεγενοµην εγω διακονο κατα την οικονο-

µιαν του ψεου την δοψεισαν µοι ει υµαπληρω-

σαι τον λογον του ψεου

26. το µυστηριον το αποκεκρυµµενον απο των

αιωνων και απο τωνγενεων νυνι δε εφανερωψη

τοι αγιοι αυτου

27. οι ηψελησεν ο ψεο γνωρισαι τι ο πλουτο

τηδοξη του µυστηριου τουτου εν τοι εψνεσιν ο

εστιν ςριστο εν υµιν η ελπι τηδοξη

28. ονηµει καταγγελλοµεν νουψετουντε παν-

τα ανψρωπον και διδασκοντε παντα ανψρω-

πονεν παση σοφια ινα παραστησωµεν παντα

ανψρωπον τελειον εν ςριστω ιησου

29. ει ο και κοπιωαγωνιζοµενο κατα την ενερ-

γειαν αυτου την ενεργουµενην εν εµοι εν δυνα-

µει
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Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-kol2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 ψελω γαρυµα ειδεναι ηλικον αγωνα εςω

περι υµων και των εν λαοδικεια και οσοι ουςεω-

ϱακασιν το προσωπον µου εν σαρκι

2. ινα παρακληψωσιν αι καρδιαι αυτων συµ-

ϐιβασψεντων εν αγαπηκαι ει παντα πλουτον τη

πληροφορια τη συνεσεω ει επιγνωσιν του µυ-

στηριουτου ψεου και πατρο και του ςριστου

3. εν ω εισιν παντε οι ψησαυροι τη σοφια και

τη γνωσεωαποκρυφοι

4. τουτοδε λεγω ινα µη τι υµα παραλογιζηται

εν πιψανολογια

5. ει γαρ και τη σαρκι απειµι αλλα τωπνευµατι

συν υµιν ειµι ςαιρων και ϐλεπων υµων την ταξιν

και το στερεωµα τη ειςριστον πιστεω υµων

6. ω ουν παρελαβετε τον ςριστον ιησουν τον

κυριον εν αυτω περιπατειτε

7. ερριζωµενοι καιεποικοδοµουµενοι εν αυτω

και ϐεβαιουµενοι εν τη πιστει καψω εδιδαςψη-

τεπερισσευοντε εν αυτη εν ευςαριστια

8. ϐλεπετε µη τι υµα εσται ο συλαγωγων δια τη

ϕιλοσοφιακαι κενη απατη κατα την παραδοσιν

των ανψρωπων κατα τα στοιςεια του κοσµουκαι

ου κατα ςριστον

9. οτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωµα τη

ψεοτητο σωµατικω

10. και εστε εν αυτωπεπληρωµενοι ο εστιν η

κεφαλη παση αρςη και εξουσια

11. εν ω και περιετµηψητε περιτοµηαςειροπο-

ιητω εν τη απεκδυσει του σωµατο των αµαρτιων

τη σαρκο εν τη περιτοµητου ςριστου

12. συνταφεντε αυτω εν τω ϐαπτισµατι εν ω

και συνηγερψητε δια τη πιστεω τηενεργεια του

ψεου του εγειραντο αυτον εκ των νεκρων

13. και υµα νεκρου οντα εν τοιπαραπτωµασιν

και τη ακροβυστια τη σαρκο υµων συνεζωποιη-

σεν συν αυτωςαρισαµενο ηµιν παντα τα παραπ-

τωµατα

14. εξαλειχα το καψ ηµων ςειρογραφον τοι

δογµασινο ην υπεναντιον ηµιν και αυτο ηρκεν

εκ του µεσου προσηλωσα αυτο τω σταυρω

15. απεκδυσαµενοτα αρςα και τα εξουσια

εδειγµατισεν εν παρρησια ψριαµβευσα αυτου

εναυτω

16. µη ουντι υµα κρινετω εν ϐρωσει η εν ποσει

η εν µερει εορτη η νουµηνια ησαββατων

17. αεστιν σκια των µελλοντων το δε σωµα

του ςριστου

18. µηδει υµα καταβραβευετω ψελων ενταπε-

ινοφροσυνη και ψρησκεια των αγγελων α µη

εωρακεν εµβατευων εικη ϕυσιουµενουπο του

νοο τη σαρκο αυτου

19. και ου κρατων την κεφαλην εξ ου παν το

σωµα δια των αφων καισυνδεσµων επιςορηγο-

υµενον και συµβιβαζοµενον αυξει την αυξησιν

του ψεου

20. ει ουν απεψανετε συντω ςριστω απο των

στοιςειων του κοσµου τι ω Ϲωντε εν κοσµω δο-

γµατιζεσψε

21. µη αχη µηδεγευση µηδε ψιγη

22. α εστιν παντα ει ϕψοραν τη αποςρησει

κατα τα ενταλµατα και διδασκαλια τωνανψρω-

πων

23. ατινα εστιν λογον µεν εςοντα σοφια εν

εψελοψρησκεια και ταπεινοφροσυνη καιαφε-

ιδια σωµατο ουκ εν τιµη τινι προ πλησµονην τη

σαρκο

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-kol3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 ει ουνσυνηγερψητε τω ςριστω τα ανω Ϲητε-

ιτε ου ο ςριστο εστιν εν δεξια του ψεουκαψηµενο

2. ταανω ϕρονειτε µη τα επι τη γη

3. απεψανετε γαρ και η Ϲωη υµων κεκρυπται

συν τω ςριστω εν τωψεω

4. οταν οςριστο ϕανερωψη η Ϲωη ηµων τοτε

και υµει συν αυτω ϕανερωψησεσψε εν δοξη

5. νεκρωσατε ουν ταµελη υµων τα επι τη γη

πορνειαν ακαψαρσιαν παψο επιψυµιαν κακην

και τηνπλεονεξιαν ητι εστιν ειδωλολατρεια

6. δι α ερςεται η οργη του ψεου επι του υιου

τηαπειψεια

7. ενοι και υµει περιεπατησατε ποτε οτε εζητε

εν αυτοι
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8. νυνι δε αποψεσψε και υµει τα πανταορ-

γην ψυµον κακιαν ϐλασφηµιαν αισςρολογιαν

εκ του στοµατο υµων

9. µη χευδεσψε ει αλληλουαπεκδυσαµενοι

τον παλαιον ανψρωπον συν ται πραξεσιν αυτου

10. και ενδυσαµενοι τον νεον τονανακαινο-

υµενον ει επιγνωσιν κατ εικονα του κτισαντο

αυτον

11. οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιοπεριτοµη

και ακροβυστια ϐαρβαρο σκυψη δουλο ελευψ-

ερο αλλα τα παντα και ενπασιν ςριστο

12. ενδυσασψε ουν ω εκλεκτοι του ψεου αγιοι

και ηγαπηµενοι σπλαγςνα οικτιρµωνςρηστοτη-

τα ταπεινοφροσυνην πραοτητα µακροψυµιαν

13. ανεςοµενοι αλληλων και ςαριζοµενοι

εαυτοιεαν τι προ τινα εςη µοµφην καψω και

ο ςριστο εςαρισατο υµιν ουτω καιυµει

14. επιπασιν δε τουτοι την αγαπην ητι εστιν

συνδεσµο τη τελειοτητο

15. και η ειρηνη του ψεουβραβευετω εν ται

καρδιαι υµων ει ην και εκληψητε εν ενι σωµατι

καιευςαριστοι γινεσψε

16. ο λογο του ςριστου ενοικειτω εν υµιν πλο-

υσιω εν παση σοφια διδασκοντεκαι νουψετο-

υντε εαυτου χαλµοι και υµνοι και ωδαι πνευ-

µατικαι εν ςαριτιαδοντε εν τη καρδια υµων τω

κυριω

17. και παν ο τι αν ποιητε εν λογω η εν εργω

παντα ενονοµατι κυριου ιησου ευςαριστουντε

τω ψεω και πατρι δι αυτου

18. αι γυναικε υποτασσεσψε τοιιδιοι ανδρασιν

ω ανηκεν εν κυριω

19. οι ανδρε αγαπατε τα γυναικα και µη πι-

κραινεσψε προαυτα

20. τατεκνα υπακουετε τοι γονευσιν κατα παν-

τα τουτο γαρ εστιν ευαρεστον τω κυριω

21. οι πατερε µηερεψιζετε τα τεκνα υµων ινα

µη αψυµωσιν

22. οι δουλοι υπακουετε κατα παντα τοι κα-

τα σαρκακυριοι µη εν οφψαλµοδουλειαι ω

ανψρωπαρεσκοι αλλ εν απλοτητι καρδιαφοβο-

υµενοι τον ψεον

23. και παν ο τι εαν ποιητε εκ χυςη εργαζεσψε

ω τω κυριω και ουκανψρωποι

24. ειδοτε οτι απο κυριου αποληχεσψε την αν-

ταποδοσιν τη κληρονοµια τω γαρ κυριωςριστω

δουλευετε

25. ο δε αδικων κοµιειται ο ηδικησεν και ουκ

εστιν προσωποληχια

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-kol4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 οικυριοι το δικαιον και την ισοτητα τοι δο-

υλοι παρεςεσψε ειδοτε οτι και υµειεςετε κυριον

εν ουρανοι

2. τη προσευςη προσκαρτερειτε γρηγορουντε

εν αυτη εν ευςαριστια

3. προσευςοµενοι αµακαι περι ηµων ινα ο ψεο

ανοιξη ηµιν ψυραν του λογου λαλησαι το µυ-

στηριον τουςριστου δι ο και δεδεµαι

4. ινα ϕανερωσω αυτο ω δει µε λαλησαι

5. εν σοφια περιπατειτε προ του εξω τον κα-

ιρονεξαγοραζοµενοι

6. ο λογο υµων παντοτε εν ςαριτι αλατι ηρτυ-

µενο ειδεναι πω δει υµα ενι εκαστωαποκρινε-

σψαι

7. τακατ εµε παντα γνωρισει υµιν τυςικο ο αγα-

πητο αδελφο και πιστο διακονο καισυνδουλο

εν κυριω

8. ον επεµχα προ υµα ει αυτο τουτο ινα γνω

τα περι υµων και παρακαλεση τακαρδια υµων

9. συν ονησιµω τω πιστω και αγαπητω αδελφω

ο εστιν εξ υµων παντα υµιν γνωριουσιντα ωδε

10. ασπαζεται υµα αρισταρςο ο συναιςµαλωτο

µου και µαρκο ο ανεχιο ϐαρναβα περιου ελα-

ϐετε εντολα εαν ελψη προ υµα δεξασψε αυτον

11. και ιησου ο λεγοµενο ιουστο οιοντε εκ πε-

ϱιτοµη ουτοι µονοι συνεργοι ει την ϐασιλειαν

του ψεου οιτινεεγενηψησαν µοι παρηγορια

12. ασπαζεται υµα επαφρα ο εξ υµων δουλο

ςριστου παντοτεαγωνιζοµενο υπερ υµων εν ται

προσευςαι ινα στητε τελειοι και πεπληρωµενοι

ενπαντι ψεληµατι του ψεου

13. µαρτυρω γαρ αυτω οτι εςει Ϲηλον πολυν

υπερ υµων και των ενλαοδικεια και των εν ιε-

ϱαπολει

14. ασπαζεται υµα λουκα ο ιατρο ο αγαπητο

και δηµα

15. ασπασασψε του ενλαοδικεια αδελφου και

νυµφαν και την κατ οικον αυτου εκκλησιαν
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16. και οταν αναγνωσψη παρ υµιν ηεπιστολη

ποιησατε ινα και εν τη λαοδικεων εκκλησια

αναγνωσψη και την εκλαοδικεια ινα και υµει

αναγνωτε

17. και ειπατε αρςιππω ϐλεπε την διακονιαν

ην παρελαβε ενκυριω ινα αυτην πληροι

18. ο ασπασµο τη εµη ςειρι παυλου µνηµονευ-

ετε µου των δεσµων η ςαριµεψ υµων αµην [προ

κολασσαει εγραφη απο ϱωµη δια τυςικου και

ονησιµου]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1th1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο και σιλουανο και τιµοψεο τη εκκλη-

σια ψεσσαλονικεων εν ψεω πατρι και κυριω

ιησου ςριστω ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου

πατρο ηµων και κυριου ιησου ςριστου

2. ευςαριστουµεν τω ψεω παντοτε περι παντων

υµων µνειαν υµων ποιουµενοι επι τωνπροσευ-

ςων ηµων

3. αδιαλειπτω µνηµονευοντε υµων του εργου

τη πιστεω και του κοπου τη αγαπηκαι τη υπο-

µονη τη ελπιδο του κυριου ηµων ιησου ςριστου

εµπροσψεν του ψεουκαι πατρο ηµων

4. ειδοτε αδελφοι ηγαπηµενοι υπο ψεου την

εκλογην υµων

5. οτι το ευαγγελιον ηµων ουκ εγενηψηει υµα

εν λογω µονον αλλα και εν δυναµει και εν

πνευµατι αγιω και ενπληροφορια πολλη καψω

οιδατε οιοι εγενηψηµεν εν υµιν δι υµα

6. και υµει µιµηται ηµωνεγενηψητε και του κυ-

ϱιου δεξαµενοι τον λογον εν ψλιχει πολλη µετα

ςαραπνευµατο αγιου

7. ωστε γενεσψαι υµα τυπου πασιν τοι πιστευ-

ουσιν εν τη µακεδονια και τη αςαια

8. αφ υµων γαρεξηςηται ο λογο του κυριου ου

µονον εν τη µακεδονια και αςαια αλλα και εν-

παντι τοπω η πιστι υµων η προ τον ψεον εξελη-

λυψεν ωστε µη ςρειαν ηµα εςεινλαλειν τι

9. αυτοιγαρ περι ηµων απαγγελλουσιν οποιαν

εισοδον εςοµεν προ υµα και πω επεστρεχατε-

προ τον ψεον απο των ειδωλων δουλευειν ψεω

Ϲωντι και αληψινω

10. και αναµενειν τον υιον αυτουεκ των

ουρανων ον ηγειρεν εκ νεκρων ιησουν τον ϱυ-

οµενον ηµα απο τη οργη τηερςοµενη

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1th2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 αυτοι γαρ οιδατε αδελφοι την εισοδον ηµων

την προ υµα οτι ου κενη γεγονεν

2. αλλα και προπαψοντεκαι υβρισψεντε

καψω οιδατε εν ϕιλιπποι επαρρησιασαµεψα εν

τω ψεω ηµωνλαλησαι προ υµα το ευαγγελιον

του ψεου εν πολλω αγωνι

3. η γαρ παρακλησι ηµων ουκ εκ πλανηουδε

εξ ακαψαρσια ουτε εν δολω

4. αλλα καψω δεδοκιµασµεψα υπο του ψεου

πιστευψηναι τοευαγγελιον ουτω λαλουµεν ους

ω ανψρωποι αρεσκοντε αλλα τω ψεω τωδοκι-

µαζοντι τα καρδια ηµων

5. ουτε γαρ ποτε εν λογω κολακεια εγενηψη-

µεν καψω οιδατε ουτεεν προφασει πλεονεξια

ψεο µαρτυ

6. ουτε Ϲητουντε εξ ανψρωπων δοξαν ουτε αφ

υµων ουτε απαλλων δυναµενοι εν ϐαρει ειναι

ω ςριστου αποστολοι

7. αλλ εγενηψηµεν ηπιοι εν µεσω υµωνω αν

τροφο ψαλπη τα εαυτη τεκνα

8. ουτω ιµειροµενοι υµων ευδοκουµεν µετα-

δουναι υµιν ουµονον το ευαγγελιον του ψεου

αλλα και τα εαυτων χυςα διοτι αγαπητοι ηµιν-

γεγενησψε

9. µνηµονευετε γαρ αδελφοι τον κοπον ηµων

και τον µοςψον νυκτο γαρ και ηµεραεργαζοµε-

νοι προ το µη επιβαρησαι τινα υµων εκηρυξα-

µεν ει υµα το ευαγγελιοντου ψεου

10. υµει µαρτυρε και ο ψεο ω οσιω και δικαιω

και αµεµπτω υµιν τοιπιστευουσιν εγενηψηµεν

11. καψαπερ οιδατε ω ενα εκαστον υµων ω

πατηρ τεκνα εαυτουπαρακαλουντε υµα και πα-

ϱαµυψουµενοι

12. και µαρτυρουµενοι ει το περιπατησαι υµα

αξιωτου ψεου του καλουντο υµα ει την εαυτου

ϐασιλειαν και δοξαν

13. δια τουτο και ηµειευςαριστουµεν τω ψεω

αδιαλειπτω οτι παραλαβοντε λογον ακοη παρ

ηµων του ψεουεδεξασψε ου λογον ανψρωπων

αλλα καψω εστιν αληψω λογον ψεου ο και

ενεργειταιεν υµιν τοι πιστευουσιν

14. υµει γαρ µιµηται εγενηψητε αδελφοι των

εκκλησιων του ψεου τωνουσων εν τη ιουδαια

εν ςριστω ιησου οτι ταυτα επαψετε και υµει υπο

των ιδιωνσυµφυλετων καψω και αυτοι υπο των

ιουδαιων

15. των και τον κυριον αποκτειναντων ιησουν

καιτου ιδιου προφητα και υµα εκδιωξαντων και

ψεω µη αρεσκοντων και πασινανψρωποι εναν-

τιων
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16. κωλυοντων ηµα τοι εψνεσιν λαλησαι ινα

σωψωσιν ει το αναπληρωσαι αυτωντα αµαρτια

παντοτε εφψασεν δε επ αυτου η οργη ει τελο

17. ηµει δε αδελφοι απορφανισψεντεαφ υµων

προ καιρον ωρα προσωπω ου καρδια περισσο-

τερω εσπουδασαµεν τοπροσωπον υµων ιδειν εν

πολλη επιψυµια

18. διο ηψελησαµεν ελψειν προ υµα εγω µεν

παυλοκαι απαξ και δι και ενεκοχεν ηµα ο σα-

τανα

19. τι γαρ ηµων ελπι η ςαρα η στεφανο καυςη-

σεωη ουςι και υµει εµπροσψεν του κυριου ηµων

ιησου ςριστου εν τη αυτου παρουσια

20. υµει γαρ εστεη δοξα ηµων και η ςαρα

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1th3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 διο µηκετι στεγοντε ευδοκησαµεν καταλε-

ιφψηναι εν αψηναι µονοι

2. και επεµχαµεν τιµοψεον τον αδελφονηµων

και διακονον του ψεου και συνεργον ηµων εν

τω ευαγγελιω του ςριστου ει τοστηριξαι υµα και

παρακαλεσαι υµα περι τη πιστεω υµων

3. τω µηδενα σαινεσψαι εν ταιψλιχεσιν ταυται

αυτοι γαρ οιδατε οτι ει τουτο κειµεψα

4. και γαρ οτε προ υµα ηµενπροελεγοµεν υµιν

οτι µελλοµεν ψλιβεσψαι καψω και εγενετο και

οιδατε

5. δια τουτο καγω µηκετιστεγων επεµχα ει το

γνωναι την πιστιν υµων µηπω επειρασεν υµα ο

πειραζων καιει κενον γενηται ο κοπο ηµων

6. αρτι δε ελψοντο τιµοψεου προ ηµα αφ υµων

καιευαγγελισαµενου ηµιν την πιστιν και την

αγαπην υµων και οτι εςετε µνειαν ηµωναγαψην

παντοτε επιποψουντε ηµα ιδειν καψαπερ και

ηµει υµα

7. δια τουτο παρεκληψηµεν αδελφοιεφ υµιν

επι παση τη ψλιχει και αναγκη ηµων δια τη

υµων πιστεω

8. οτι νυν Ϲωµεν εαν υµει στηκητεεν κυριω

9. τιναγαρ ευςαριστιαν δυναµεψα τω ψεω αν-

ταποδουναι περι υµων επι παση τη ςαρα ηςα-

ιροµεν δι υµα εµπροσψεν του ψεου ηµων

10. νυκτο και ηµερα υπερ εκπερισσου δεοµε-

νοι ειτο ιδειν υµων το προσωπον και καταρτισαι

τα υστερηµατα τη πιστεω υµων

11. αυτο δε ο ψεο καιπατηρ ηµων και ο κυριο

ηµων ιησου ςριστο κατευψυναι την οδον ηµων

προυµα

12. υµα δεο κυριο πλεονασαι και περισσευσαι

τη αγαπη ει αλληλου και ει παντα καψαπερκαι

ηµει ει υµα

13. ει το στηριξαι υµων τα καρδια αµεµπτου εν

αγιωσυνη εµπροσψεν τουψεου και πατρο ηµων

εν τη παρουσια του κυριου ηµων ιησου ςριστου

µετα παντωντων αγιων αυτου

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1th4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 τολοιπον ουν αδελφοι ερωτωµεν υµα και

παρακαλουµεν εν κυριω ιησου καψωπαρελα-

ϐετε παρ ηµων το πω δει υµα περιπατειν και

αρεσκειν ψεω ινα περισσευητεµαλλον

2. οιδατεγαρ τινα παραγγελια εδωκαµεν υµιν

δια του κυριου ιησου

3. τουτο γαρ εστιν ψεληµα του ψεου οαγιασµο

υµων απεςεσψαι υµα απο τη πορνεια

4. ειδεναι εκαστον υµων το εαυτου σκευο κτα-

σψαι εναγιασµω και τιµη

5. µη εν παψει επιψυµια καψαπερ και τα εψνη

τα µη ειδοτα τον ψεον

6. το µη υπερβαινειν καιπλεονεκτειν εν τω

πραγµατι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικο ο κυ-

ϱιο περι παντωντουτων καψω και προειπαµεν

υµιν και διεµαρτυραµεψα

7. ου γαρ εκαλεσεν ηµα ο ψεο επιακαψαρσια

αλλ εν αγιασµω

8. τοιγαρουν ο αψετων ουκ ανψρωπον αψετει

αλλα τον ψεον τον και δοντατο πνευµα αυτου

το αγιον ει ηµα

9. περι δε τη ϕιλαδελφια ου ςρειαν εςετε γρα-

ϕειν υµιν αυτοιγαρ υµει ψεοδιδακτοι εστε ει το

αγαπαν αλληλου

10. και γαρ ποιειτε αυτο ει παντατου αδελφου

του εν ολη τη µακεδονια παρακαλουµεν δε υµα

αδελφοι περισσευεινµαλλον
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11. καιφιλοτιµεισψαι ησυςαζειν και πρασσε-

ιν τα ιδια και εργαζεσψαι ται ιδιαι ςερσινυµων

καψω υµιν παρηγγειλαµεν

12. ινα περιπατητε ευσςηµονω προ του εξω

και µηδενο ςρειανεςητε

13. ου ψελωδε υµα αγνοειν αδελφοι περι των

κεκοιµηµενων ινα µη λυπησψε καψω και οιλο-

ιποι οι µη εςοντε ελπιδα

14. ει γαρ πιστευοµεν οτι ιησου απεψανεν και

ανεστη ουτω και οψεο του κοιµηψεντα δια του

ιησου αξει συν αυτω

15. τουτο γαρ υµιν λεγοµεν εν λογωκυριου

οτι ηµει οι Ϲωντε οι περιλειποµενοι ει την παρο-

υσιαν του κυριου ου µηφψασωµεν του κοιµηψ-

εντα

16. οτι αυτο ο κυριο εν κελευσµατι εν ϕωνη

αρςαγγελου και εν σαλπιγγιψεου καταβησεται

απ ουρανου και οι νεκροι εν ςριστω αναστησον-

ται πρωτον

17. επειτα ηµει οιζωντε οι περιλειποµενοι αµα

συν αυτοι αρπαγησοµεψα εν νεφελαι ει απαν-

τησιντου κυριου ει αερα και ουτω παντοτε συν

κυριω εσοµεψα

18. ωστε παρακαλειτε αλληλου εν τοιλογοι

τουτοι

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1th5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 περι δε των ςρονων και των καιρων αδελ-

ϕοι ου ςρειαν εςετε υµιν γραφεσψαι

2. αυτοι γαρ ακριβω οιδατεοτι η ηµερα κυριου

ω κλεπτη εν νυκτι ουτω ερςεται

3. οταν γαρ λεγωσιν ειρηνη καιασφαλεια τοτε

αιφνιδιο αυτοι εφισταται ολεψρο ωσπερ η ωδιν

τη εν γαστριεςουση και ου µη εκφυγωσιν

4. υµει δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η

ηµερα υµα ω κλεπτηκαταλαβη

5. παντευµει υιοι ϕωτο εστε και υιοι ηµερα ουκ

εσµεν νυκτο ουδε σκοτου

6. αρα ουν µη καψευδωµεν ωκαι οι λοιποι

αλλα γρηγορωµεν και νηφωµεν

7. οι γαρ καψευδοντε νυκτο καψευδουσιν και

οιµεψυσκοµενοι νυκτο µεψυουσιν

8. ηµει δε ηµερα οντε νηφωµεν ενδυσαµενοι

ψωρακα πιστεω καιαγαπη και περικεφαλαιαν

ελπιδα σωτηρια

9. οτι ουκ εψετο ηµα ο ψεο ει οργην αλλ ειπε-

ϱιποιησιν σωτηρια δια του κυριου ηµων ιησου

ςριστου

10. του αποψανοντο υπερ ηµων ιναειτε γρη-

γορωµεν ειτε καψευδωµεν αµα συν αυτω Ϲησω-

µεν

11. διο παρακαλειτε αλληλου καιοικοδοµειτε

ει τον ενα καψω και ποιειτε

12. ερωτωµεν δε υµα αδελφοι ειδεναι του κο-

πιωνταεν υµιν και προισταµενου υµων εν κυριω

και νουψετουντα υµα

13. και ηγεισψαι αυτου υπερεκπερισσου εν

αγαπη δια το εργον αυτων ειρηνευετε εν εαυτοι

14. παρακαλουµεν δε υµα αδελφοινουψετε-

ιτε του ατακτου παραµυψεισψε του ολιγοχυ-

ςου αντεςεσψε των ασψενωνµακροψυµειτε προ

παντα

15. ορατε µη τι κακον αντι κακου τινι αποδω

αλλα παντοτε το αγαψονδιωκετε και ει αλλη-

λου και ει παντα

16. παντοτε ςαιρετε

17. αδιαλειπτω προσευςεσψε

18. εν παντι ευςαριστειτε τουτο γαρψεληµα

ψεου εν ςριστω ιησου ει υµα

19. το πνευµα µη σβεννυτε

20. προφητεια µη εξουψενειτε

21. παντα δοκιµαζετε το καλονκατεςετε

22. αποπαντο ειδου πονηρου απεςεσψε

23. αυτο δε ο ψεο τη ειρηνη αγιασαι υµα

ολοτελει καιολοκληρον υµων το πνευµα και

η χυςη και το σωµα αµεµπτω εν τη παρουσια

τουκυριου ηµων ιησου ςριστου τηρηψειη

24. πιστο ο καλων υµα ο και ποιησει

25. αδελφοι προσευςεσψε περι ηµων

26. ασπασασψε τουαδελφου παντα εν ϕιλη-

µατι αγιω

27. ορκιζω υµα τον κυριον αναγνωσψηναι την

επιστολην πασιν τοιαγιοι αδελφοι

28. η ςαρι του κυριου ηµων ιησου ςριστου µεψ

υµων αµην [προ ψεσσαλονικειπρωτη εγραφη

απο αψηνων]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2th1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο και σιλουανο και τιµοψεο τη εκ-

κλησια ψεσσαλονικεων εν ψεω πατρι ηµων και

κυριω ιησου ςριστω

2. ςαρι υµιν και ειρηνη απο ψεου πατρο ηµων

και κυριου ιησου ςριστου

3. ευςαριστειν οφειλοµεντω ψεω παντοτε περι

υµων αδελφοι καψω αξιον εστιν οτι υπεραυ-

ξανει η πιστιυµων και πλεοναζει η αγαπη ενο

εκαστου παντων υµων ει αλληλου

4. ωστε ηµα αυτου εν υµινκαυςασψαι εν ται

εκκλησιαι του ψεου υπερ τη υποµονη υµων και

πιστεω ενπασιν τοι διωγµοι υµων και ται ψλιχε-

σιν αι ανεςεσψε

5. ενδειγµα τη δικαια κρισεω τουψεου ει το

καταξιωψηναι υµα τη ϐασιλεια του ψεου υπερ

η και πασςετε

6. ειπερ δικαιον παρα ψεωανταποδουναι τοι

ψλιβουσιν υµα ψλιχιν

7. και υµιν τοι ψλιβοµενοι ανεσιν µεψ ηµων

εν τηαποκαλυχει του κυριου ιησου απ ουρανου

µετ αγγελων δυναµεω αυτου

8. εν πυρι ϕλογο διδοντοεκδικησιν τοι µη ειδο-

σιν ψεον και τοι µη υπακουουσιν τω ευαγγελιω

του κυριουηµων ιησου ςριστου

9. οιτινε δικην τισουσιν ολεψρον αιωνιον απο

προσωπου του κυριου και απο τηδοξη τη ισςυο

αυτου

10. οταν ελψη ενδοξασψηναι εν τοι αγιοι αυ-

του και ψαυµασψηναι ενπασιν τοι πιστευουσιν

οτι επιστευψη το µαρτυριον ηµων εφ υµα εν τη

ηµεραεκεινη

11. ει οκαι προσευςοµεψα παντοτε περι υµων

ινα υµα αξιωση τη κλησεω ο ψεο ηµων κα-

ιπληρωση πασαν ευδοκιαν αγαψωσυνη και ερ-

γον πιστεω εν δυναµει

12. οπω ενδοξασψη το ονοµα τουκυριου ηµων

ιησου ςριστου εν υµιν και υµει εν αυτω κατα την

ςαριν του ψεουηµων και κυριου ιησου ςριστου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2th2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 ερωτωµεν δε υµα αδελφοι υπερ τη παρο-

υσια του κυριου ηµων ιησου ςριστου και ηµων

επισυναγωγη επ αυτον

2. ει το µη ταςεω σαλευψηναι υµα απο του νοο

µητε ψροεισψαι µητε διαπνευµατο µητε δια λο-

γου µητε δι επιστολη ω δι ηµων ω οτι ενεστηκεν

η ηµερατου ςριστου

3. µητι υµα εξαπατηση κατα µηδενα τροπον οτι

εαν µη ελψη η αποστασια πρωτον καιαποκαλυ-

ϕψη ο ανψρωπο τη αµαρτια ο υιο τη απωλεια

4. ο αντικειµενο και υπεραιροµενοεπι παντα

λεγοµενον ψεον η σεβασµα ωστε αυτον ει τον

ναον του ψεου ω ψεονκαψισαι αποδεικνυντα

εαυτον οτι εστιν ψεο

5. ου µνηµονευετε οτι ετι ων προ υµα ταυτα

ελεγονυµιν

6. και νυν τοκατεςον οιδατε ει το αποκαλυ-

ϕψηναι αυτον εν τω εαυτου καιρω

7. το γαρ µυστηριον ηδη ενεργειταιτη ανοµια

µονον ο κατεςων αρτι εω εκ µεσου γενηται

8. και τοτε αποκαλυφψησεται ο ανοµοον ο κυ-

ϱιο αναλωσει τω πνευµατι του στοµατο αυτου

και καταργησει τη επιφανειατη παρουσια αυτου

9. ου εστιν η παρουσια κατ ενεργειαν του σα-

τανα εν παση δυναµει καισηµειοι και τερασιν

χευδου

10. και εν παση απατη τη αδικια εν τοι απολ-

λυµενοι ανψ ωντην αγαπην τη αληψεια ουκ

εδεξαντο ει το σωψηναι αυτου

11. και δια τουτο πεµχει αυτοι οψεο ενεργειαν

πλανη ει το πιστευσαι αυτου τω χευδει

12. ινα κριψωσιν παντε οι µηπιστευσαντε τη

αληψεια αλλ ευδοκησαντε εν τη αδικια

13. ηµει δε οφειλοµεν ευςαριστειν τωψεω

παντοτε περι υµων αδελφοι ηγαπηµενοι υπο

κυριου οτι ειλετο υµα ο ψεο απαρςη ει σωτηριαν

εν αγιασµω πνευµατο και πιστει αληψεια

14. ει ο εκαλεσεν υµα δια τουευαγγελιου

ηµων ει περιποιησιν δοξη του κυριου ηµων ιη-

σου ςριστου
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15. αρα ουν αδελφοι στηκετεκαι κρατειτε τα

παραδοσει α εδιδαςψητε ειτε δια λογου ειτε δι

επιστοληηµων

16. αυτο δεο κυριο ηµων ιησου ςριστο και ο

ψεο και πατηρ ηµων ο αγαπησα ηµα και δο-

υπαρακλησιν αιωνιαν και ελπιδα αγαψην εν

ςαριτι

17. παρακαλεσαι υµων τα καρδια και στηρι-

ξαιυµα εν παντι λογω και εργω αγαψω

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2th3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 το λοιπον προσευςεσψε αδελφοι περι ηµων

ινα ο λογο του κυριου τρεςη και δοξαζηται

καψω και προ υµα

2. και ινα ϱυσψωµεν απο των ατοπων και

πονηρων ανψρωπων ου γαρ παντων ηπιστι

3. πιστοδε εστιν ο κυριο ο στηριξει υµα και

ϕυλαξει απο του πονηρου

4. πεποιψαµεν δε εν κυριω εφ υµαοτι α πα-

ϱαγγελλοµεν υµιν και ποιειτε και ποιησετε

5. ο δε κυριο κατευψυναι υµων τακαρδια ει

την αγαπην του ψεου και ει υποµονην του ςρι-

στου

6. παραγγελλοµεν δε υµιν αδελφοιεν ονοµα-

τι του κυριου ηµων ιησου ςριστου στελλεσψαι

υµα απο παντο αδελφουατακτω περιπατουντο

και µη κατα την παραδοσιν ην παρελαβεν παρ

ηµων

7. αυτοι γαρ οιδατε πωδει µιµεισψαι ηµα οτι

ουκ ητακτησαµεν εν υµιν

8. ουδε δωρεαν αρτον εφαγοµεν παρα τινο

αλλ ενκοπω και µοςψω νυκτα και ηµεραν ερ-

γαζοµενοι προ το µη επιβαρησαι τινα υµων

9. ους οτι ουκεςοµεν εξουσιαν αλλ ινα εαυτου

τυπον δωµεν υµιν ει το µιµεισψαι ηµα

10. και γαρ οτε ηµενπρο υµα τουτο παρηγ-

γελλοµεν υµιν οτι ει τι ου ψελει εργαζεσψαι

µηδεεσψιετω

11. ακουοµεν γαρ τινα περιπατουντα εν υµιν

ατακτω µηδεν εργαζοµενου αλλαπεριεργαζο-

µενου

12. τοι δε τοιουτοι παραγγελλοµεν και παρα-

καλουµεν δια του κυριου ηµων ιησουςριστου

ινα µετα ησυςια εργαζοµενοι τον εαυτων αρτον

εσψιωσιν

13. υµει δε αδελφοι µηεκκακησητε καλοπο-

ιουντε

14. ει δε τι ους υπακουει τω λογω ηµων δια

τη επιστολη τουτονσηµειουσψε και µη συνανα-

µιγνυσψε αυτω ινα εντραπη

15. και µη ω εςψρον ηγεισψε αλλανουψετειτε

ω αδελφον

16. αυτο δε ο κυριο τη ειρηνη δωη υµιν την

ειρηνην δια παντο ενπαντι τροπω ο κυριο µετα

παντων υµων

17. ο ασπασµο τη εµη ςειρι παυλου ο εστιν

σηµειονεν παση επιστολη ουτω γραφω

18. η ςαρι του κυριου ηµων ιησου ςριστου µετα

παντων υµων αµην[προ ψεσσαλονικει δευτερα

εγραφη απο αψηνων]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1tm1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο αποστολο ιησου ςριστου κατ επιτα-

γην ψεου σωτηρο ηµων και κυριου ιησου ςρι-

στου τη ελπιδο ηµων

2. τιµοψεω γνησιω τεκνω εν πιστει ςαρι ελεο

ειρηνη απο ψεου πατρο ηµων καιςριστου ιησου

του κυριου ηµων

3. καψω παρεκαλεσα σε προσµειναι εν εφεσω

πορευοµενο ειµακεδονιαν ινα παραγγειλη τισιν

µη ετεροδιδασκαλειν

4. µηδε προσεςειν µυψοι καιγενεαλογιαι απε-

ϱαντοι αιτινε Ϲητησει παρεςουσιν µαλλον η

οικονοµιαν ψεουτην εν πιστει

5. το δε τελο τη παραγγελια εστιν αγαπη εκ

καψαρα καρδια και συνειδησεωαγαψη και πι-

στεω ανυποκριτου

6. ων τινε αστοςησαντε εξετραπησαν ει µατα-

ιολογιαν

7. ψελοντε ειναινοµοδιδασκαλοι µη νοουντε

µητε α λεγουσιν µητε περι τινων διαβεβαιουνται

8. οιδαµεν δε οτικαλο ο νοµο εαν τι αυτω νο-

µιµω ςρηται

9. ειδω τουτο οτι δικαιω νοµο ου κειται ανο-

µοι δεκαι ανυποτακτοι ασεβεσιν και αµαρτωλοι

ανοσιοι και ϐεβηλοι πατραλωαι καιµητραλωαι

ανδροφονοι

10. πορνοι αρσενοκοιται ανδραποδισται χευ-

σται επιορκοι και ει τιετερον τη υγιαινουση δι-

δασκαλια αντικειται

11. κατα το ευαγγελιον τη δοξη του µακαριου

ψεουο επιστευψην εγω

12. και ςαριν εςω τω ενδυναµωσαντι µε ςριστω

ιησου τω κυριω ηµων οτι πιστον µεηγησατο

ψεµενο ει διακονιαν

13. τον προτερον οντα ϐλασφηµον και διωκ-

την και υβριστην αλληλεηψην οτι αγνοων επο-

ιησα εν απιστια

14. υπερεπλεονασεν δε η ςαρι του κυριου

ηµων µεταπιστεω και αγαπη τη εν ςριστω ιησου

15. πιστο ο λογο και παση αποδοςη αξιο οτι-

ςριστο ιησου ηλψεν ει τον κοσµον αµαρτωλου

σωσαι ων πρωτο ειµι εγω

16. αλλα δια τουτοηλεηψην ινα εν εµοι

πρωτω ενδειξηται ιησου ςριστο την πασαν µα-

κροψυµιαν προυποτυπωσιν των µελλοντων πι-

στευειν επ αυτω ει Ϲωην αιωνιον

17. τω δε ϐασιλει των αιωνων αφψαρτωα-

ορατω µονω σοφω ψεω τιµη και δοξα ει του

αιωνα των αιωνων αµην

18. ταυτην την παραγγελιανπαρατιψεµαι σοι

τεκνον τιµοψεε κατα τα προαγουσα επι σε προ-

ϕητεια ιναστρατευη εν αυται την καλην στρα-

τειαν

19. εςων πιστιν και αγαψην συνειδησιν ην τι-

νεαπωσαµενοι περι την πιστιν εναυαγησαν

20. ων εστιν υµεναιο και αλεξανδρο ου παρε-

δωκατω σατανα ινα παιδευψωσιν µη ϐλασφη-

µειν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1tm2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 παρακαλω ουν πρωτον παντων ποιεισψαι

δεησει προσευςα εντευξει ευςαριστια υπερ παν-

των ανψρωπων

2. υπερβασιλεων και παντων των εν υπεροςη

οντων ινα ηρεµον και ησυςιον ϐιον διαγωµενεν

παση ευσεβεια και σεµνοτητι

3. τουτο γαρ καλον και αποδεκτον ενωπιον

του σωτηρο ηµων ψεου

4. ο πανταανψρωπου ψελει σωψηναι και ει

επιγνωσιν αληψεια ελψειν

5. ει γαρ ψεο ει και µεσιτη ψεουκαι ανψρωπων

ανψρωπο ςριστο ιησου

6. ο δου εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το

µαρτυριον καιροιιδιοι

7. ει οετεψην εγω κηρυξ και αποστολο αληψ-

ειαν λεγω εν ςριστω ου χευδοµαι διδασκαλο-

εψνων εν πιστει και αληψεια

8. ϐουλοµαι ουν προσευςεσψαι του ανδρα εν

παντι τοπω επαιρονταοσιου ςειρα ςωρι οργη και

διαλογισµου

9. ωσαυτω και τα γυναικα εν καταστολη κο-

σµιω µετααιδου και σωφροσυνη κοσµειν εαυτα

µη εν πλεγµασιν η ςρυσω η µαργαριται ηιµατι-

σµω πολυτελει
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10. αλλ ο πρεπει γυναιξιν επαγγελλοµεναι

ψεοσεβειαν δι εργων αγαψων

11. γυνη εν ησυςιαµανψανετω εν παση υπο-

ταγη

12. γυναικι δε διδασκειν ουκ επιτρεπω ουδε

αυψεντειν ανδρο αλλ ειναιεν ησυςια

13. αδαµ γαρ πρωτο επλασψη ειτα ευα

14. και αδαµ ουκ ηπατηψη η δε γυνη απατηψ-

εισα εν παραβασειγεγονεν

15. σωψησεται δε δια τη τεκνογονια εαν µε-

ινωσιν εν πιστει και αγαπη και αγιασµωµετα

σωφροσυνη

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1tm3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 πιστο ο λογο ει τι επισκοπη ορεγεται καλου

εργου επιψυµει

2. δει ουν τον επισκοπον ανεπιληπτονειναι µια

γυναικο ανδρα νηφαλεον σωφρονα κοσµιον ϕι-

λοξενον διδακτικον

3. µη παροινον µη πληκτηνµη αισςροκερδη

αλλ επιεικη αµαςον αφιλαργυρον

4. του ιδιου οικου καλω προισταµενον τεκνα

εςονταεν υποταγη µετα παση σεµνοτητο

5. ει δε τι του ιδιου οικου προστηναι ουκ οιδεν

πω εκκλησιαψεου επιµελησεται

6. µη νεοφυτον ινα µη τυφωψει ει κριµα εµ-

πεση του διαβολου

7. δει δε αυτον και µαρτυριανκαλην εςειν απο

των εξωψεν ινα µη ει ονειδισµον εµπεση και

παγιδα τουδιαβολου

8. διακονου ωσαυτω σεµνου µη διλογου µη

οινω πολλω προσεςοντα µηαισςροκερδει

9. εςοντα το µυστηριον τη πιστεω εν καψαρα

συνειδησει

10. και ουτοι δε δοκιµαζεσψωσανπρωτον ειτα

διακονειτωσαν ανεγκλητοι οντε

11. γυναικα ωσαυτω σεµνα µη διαβολου

νηφαλεουπιστα εν πασιν

12. διακονοι εστωσαν µια γυναικο ανδρε

τεκνων καλω προισταµενοι και τωνιδιων οικων

13. οι γαρ καλω διακονησαντε ϐαψµον εαυτοι

καλον περιποιουνται και πολληνπαρρησιαν εν

πιστει τη εν ςριστω ιησου

14. ταυτα σοι γραφω ελπιζων ελψειν προ σε

ταςιον

15. εαν δε ϐραδυνωινα ειδη πω δει εν οικω

ψεου αναστρεφεσψαι ητι εστιν εκκλησια ψεου

Ϲωντοστυλο και εδραιωµα τη αληψεια

16. και οµολογουµενω µεγα εστιν το τη ευσε-

ϐεια µυστηριον ψεοεφανερωψη εν σαρκι εδικα-

ιωψη εν πνευµατι ωφψη αγγελοι εκηρυςψη εν

εψνεσινεπιστευψη εν κοσµω ανεληφψη εν δοξη

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1tm4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 το δε πνευµα ϱητω λεγει οτι εν υστεροι

καιροι αποστησονται τινε τη πιστεω προσεςοντε

πνευµασιν πλανοι και διδασκαλιαι δαιµονιων

2. εν υποκρισει χευδολογωνκεκαυτηρια-

σµενων την ιδιαν συνειδησιν

3. κωλυοντων γαµειν απεςεσψαι ϐρωµατων α

ο ψεο εκτισεν ειµεταληχιν µετα ευςαριστια τοι

πιστοι και επεγνωκοσιν την αληψειαν

4. οτι παν κτισµα ψεουκαλον και ουδεν απο-

ϐλητον µετα ευςαριστια λαµβανοµενον

5. αγιαζεται γαρ δια λογου ψεου καιεντευξεω

6. ταυταυποτιψεµενο τοι αδελφοι καλο εση

διακονο ιησου ςριστου εντρεφοµενο τοιλογοι τη

πιστεω και τη καλη διδασκαλια η παρηκολο-

υψηκα

7. του δε ϐεβηλου και γραωδειµυψου παρα-

ιτου γυµναζε δε σεαυτον προ ευσεβειαν

8. η γαρ σωµατικη γυµνασια προ ολιγονεστιν

ωφελιµο η δε ευσεβεια προ παντα ωφελιµο εσ-

τιν επαγγελιαν εςουσα Ϲωητη νυν και τη µελ-

λουση

9. πιστο ο λογο και παση αποδοςη αξιο

10. ει τουτο γαρ και κοπιωµεν καιονειδιζο-

µεψα οτι ηλπικαµεν επι ψεω Ϲωντι ο εστιν σωτηρ

παντων ανψρωπων µαλισταπιστων

11. παραγγελλε ταυτα και διδασκε

12. µηδει σου τη νεοτητο καταφρονειτω αλλα

τυπο γινου τωνπιστων εν λογω εν αναστροφη

εν αγαπη εν πνευµατι εν πιστει εν αγνεια

13. εω ερςοµαι προσεςετη αναγνωσει τη πα-

ϱακλησει τη διδασκαλια
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14. µη αµελει του εν σοι ςαρισµατο ο εδοψη

σοι διαπροφητεια µετα επιψεσεω των ςειρων του

πρεσβυτεριου

15. ταυτα µελετα εν τουτοι ισψι ινασου η προ-

κοπη ϕανερα η εν πασιν

16. επεςε σεαυτω και τη διδασκαλια επιµενε

αυτοι τουτο γαρποιων και σεαυτον σωσει και του

ακουοντα σου

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1tm5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 πρεσβυτερω µη επιπληξη αλλα παρακαλει

ω πατερα νεωτερου ω αδελφου

2. πρεσβυτερα ω µητερανεωτερα ω αδελφα εν

παση αγνεια

3. ςηρα τιµα τα οντω ςηρα

4. ει δε τι ςηρα τεκνα η εκγονα εςειµανψ-

ανετωσαν πρωτον τον ιδιον οικον ευσεβειν και

αµοιβα αποδιδοναι τοιπρογονοι τουτο γαρ εστιν

καλον και αποδεκτον ενωπιον του ψεου

5. η δε οντω ςηρα και µεµονωµενηηλπικεν επι

τον ψεον και προσµενει ται δεησεσιν και ται

προσευςαι νυκτο καιηµερα

6. η δεσπαταλωσα Ϲωσα τεψνηκεν

7. και ταυτα παραγγελλε ινα ανεπιληπτοι

ωσιν

8. ει δε τι των ιδιων και µαλιστα τωνοικειων

ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου

ςειρων

9. ςηρα καταλεγεσψω µη ελαττονετων εξη-

κοντα γεγονυια ενο ανδρο γυνη

10. εν εργοι καλοι µαρτυρουµενη ει ετεκνο-

τροφησενει εξενοδοςησεν ει αγιων ποδα ενιχεν

ει ψλιβοµενοι επηρκεσεν ει παντι εργωαγαψω

επηκολουψησεν

11. νεωτερα δε ςηρα παραιτου οταν γαρ κα-

ταστρηνιασωσιν του ςριστου γαµεινψελουσιν

12. εςουσαι κριµα οτι την πρωτην πιστιν ηψ-

ετησαν

13. αµα δε και αργαι µανψανουσιν περιερ-

ςοµεναι ταοικια ου µονον δε αργαι αλλα και

ϕλυαροι και περιεργοι λαλουσαι τα µη δεοντα

14. ϐουλοµαι ουννεωτερα γαµειν τεκνογονε-

ιν οικοδεσποτειν µηδεµιαν αφορµην διδοναι

τωαντικειµενω λοιδορια ςαριν

15. ηδη γαρ τινε εξετραπησαν οπισω του σα-

τανα

16. ει τι πιστο η πιστη εςειςηρα επαρκειτω αυ-

ται και µη ϐαρεισψω η εκκλησια ινα ται οντω

ςηραιεπαρκεση

17. οικαλω προεστωτε πρεσβυτεροι διπλη τιµη

αξιουσψωσαν µαλιστα οι κοπιωντε ενλογω και

διδασκαλια

18. λεγει γαρ η γραφη ϐουν αλοωντα ου ϕιµω-

σει και αξιο ο εργατη τουµισψου αυτου

19. κατα πρεσβυτερου κατηγοριαν µη παρα-

δεςου εκτο ει µη επι δυο η τριων µαρτυρων

20. τουαµαρτανοντα ενωπιον παντων ελεγςε

ινα και οι λοιποι ϕοβον εςωσιν

21. διαµαρτυροµαι ενωπιον τουψεου και κυ-

ϱιου ιησου ςριστου και των εκλεκτων αγγελων

ινα ταυτα ϕυλαξη ςωριπροκριµατο µηδεν ποιων

κατα προσκλισιν

22. ςειρα ταςεω µηδενι επιτιψει µηδε κοινω-

νειαµαρτιαι αλλοτριαι σεαυτον αγνον τηρει

23. µηκετι υδροποτει αλλ οινω ολιγω ςρω δια

τονστοµαςον σου και τα πυκνα σου ασψενεια

24. τινων ανψρωπων αι αµαρτιαι προδηλοι

εισινπροαγουσαι ει κρισιν τισιν δε και επακο-

λουψουσιν

25. ωσαυτω και τα καλα εργα προδηλαεστιν

και τα αλλω εςοντα κρυβηναι ου δυναται

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-1tm6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 οσοι εισιν υπο Ϲυγον δουλοι του ιδιου δε-

σποτα παση τιµη αξιου ηγεισψωσαν ινα µη το

ονοµα του ψεου και η διδασκαλια ϐλασφηµη-

ται

2. οι δε πιστου εςοντε δεσποτα µηκαταφρονε-

ιτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα µαλλον δουλευ-

ετωσαν οτι πιστοι εισιν καιαγαπητοι οι τη ευ-

εργεσια αντιλαµβανοµενοι ταυτα διδασκε και

παρακαλει

3. ει τι ετεροδιδασκαλεικαι µη προσερςεται

υγιαινουσιν λογοι τοι του κυριου ηµων ιησου

ςριστου και τηκατ ευσεβειαν διδασκαλια

4. τετυφωται µηδεν επισταµενο αλλα νοσων

περι Ϲητησει και λογοµαςιαεξ ων γινεται ϕψονο

ερι ϐλασφηµιαι υπονοιαι πονηραι

1178 L R Biblia Grecka



1 List do Tymoteusza L R Rozdział 6

5. παραδιατριβαι διεφψαρµενων ανψρωπων-

τον νουν και απεστερηµενων τη αληψεια νοµι-

Ϲοντων πορισµον ειναι την ευσεβειαναφιστασο

απο των τοιουτων

6. εστιν δε πορισµο µεγα η ευσεβεια µετα αυ-

ταρκεια

7. ουδεν γαρ εισηνεγκαµεν ει τονκοσµον

δηλον οτι ουδε εξενεγκειν τι δυναµεψα

8. εςοντε δε διατροφα και σκεπασµατα τουτο-

ιαρκεσψησοµεψα

9. οι δε ϐουλοµενοι πλουτειν εµπιπτουσιν

ει πειρασµον και παγιδα και επιψυµιαπολλα

ανοητου και ϐλαβερα αιτινε ϐυψιζουσιν του

ανψρωπου ει ολεψρον καιαπωλειαν

10. ϱιζαγαρ παντων των κακων εστιν η ϕιλαρ-

γυρια η τινε ορεγοµενοι απεπλανηψησαν αποτη

πιστεω και εαυτου περιεπειραν οδυναι πολλαι

11. συ δε ω ανψρωπε του ψεου ταυταφευγε

διωκε δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πιστιν αγαπην

υποµονην πραοτητα

12. αγωνιζου τον καλοναγωνα τη πιστεω επι-

λαβου τη αιωνιου Ϲωη ει ην και εκληψη και

ωµολογησατην καλην οµολογιαν ενωπιον πολ-

λων µαρτυρων

13. παραγγελλω σοι ενωπιον του ψεου το-

υζωοποιουντο τα παντα και ςριστου ιησου του

µαρτυρησαντο επι ποντιου πιλατουτην καλην

οµολογιαν

14. τηρησαι σε την εντολην ασπιλον ανε-

πιληπτον µεςρι τη επιφανεια τουκυριου ηµων

ιησου ςριστου

15. ην καιροι ιδιοι δειξει ο µακαριο και µονο

δυναστη ο ϐασιλευτων ϐασιλευοντων και κυριο

των κυριευοντων

16. ο µονο εςων αψανασιαν ϕω οικων απροσι-

τον ονειδεν ουδει ανψρωπων ουδε ιδειν δυναται

ω τιµη και κρατο αιωνιον αµην

17. τοι πλουσιοι εν τωνυν αιωνι παραγγελλε

µη υχηλοφρονειν µηδε ηλπικεναι επι πλουτου

αδηλοτητι αλλεν τω ψεω τω Ϲωντι τω παρεςοντι

ηµιν πλουσιω παντα ει απολαυσιν

18. αγαψοεργειν πλουτειν ενεργοι καλοι ευ-

µεταδοτου ειναι κοινωνικου

19. αποψησαυριζοντα εαυτοι ψεµελιον καλον

ει τοµελλον ινα επιλαβωνται τη αιωνιου Ϲωη

20. ω τιµοψεε την παρακαταψηκην ϕυλαξο-

νεκτρεποµενο τα ϐεβηλου κενοφωνια και αν-

τιψεσει τη χευδωνυµου γνωσεω

21. ην τινεεπαγγελλοµενοι περι την πιστιν

ηστοςησαν η ςαρι µετα σου αµην [προ τιµοψεον-

πρωτη εγραφη απο λαοδικεια ητι εστιν µητρο-

πολι ϕρυγια τη πακατιανη]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2tm1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο αποστολο ιησου ςριστου δια ψελη-

µατο ψεου κατ επαγγελιαν Ϲωη τη εν ςριστω

ιησου

2. τιµοψεωαγαπητω τεκνω ςαρι ελεο ειρηνη

απο ψεου πατρο και ςριστου ιησου του κυριο-

υηµων

3. ςαριν εςωτω ψεω ω λατρευω απο προγονων

εν καψαρα συνειδησει ω αδιαλειπτον εςω την

περισου µνειαν εν ται δεησεσιν µου νυκτο και

ηµερα

4. επιποψων σε ιδειν µεµνηµενο σουτων δα-

κρυων ινα ςαρα πληρωψω

5. υποµνησιν λαµβανων τη εν σοι ανυποκρι-

του πιστεω ητιενωκησεν πρωτον εν τη µαµµη

σου λωιδι και τη µητρι σου ευνεικη πεπεισµαι

δε οτικαι εν σοι

6. διην αιτιαν αναµιµνησκω σε αναζωπυρειν

το ςαρισµα του ψεου ο εστιν εν σοι δια τηεπιψ-

εσεω των ςειρων µου

7. ου γαρ εδωκεν ηµιν ο ψεο πνευµα δειλια

αλλα δυναµεω και αγαπηκαι σωφρονισµου

8. µη ουν επαισςυνψη το µαρτυριον του κυριου

ηµων µηδε εµε τον δεσµιον αυτου αλλασυγκα-

κοπαψησον τω ευαγγελιω κατα δυναµιν ψεου

9. του σωσαντο ηµα και καλεσαντο κλησει

αγια ουκατα τα εργα ηµων αλλα κατ ιδιαν

προψεσιν και ςαριν την δοψεισαν ηµιν εν ςρι-

στωιησου προ ςρονων αιωνιων

10. ϕανερωψεισαν δε νυν δια τη επιφανεια

του σωτηρο ηµων ιησουςριστου καταργησαντο

µεν τον ψανατον ϕωτισαντο δε Ϲωην και αφψ-

αρσιαν δια τουευαγγελιου

11. ει ο ετεψην εγω κηρυξ και αποστολο και

διδασκαλο εψνων

12. δι ην αιτιαν και ταυτα πασςω αλλουκ επα-

ισςυνοµαι οιδα γαρ ω πεπιστευκα και πεπεισµαι

οτι δυνατο εστιν τηνπαραψηκην µου ϕυλαξαι ει

εκεινην την ηµεραν

13. υποτυπωσιν εςε υγιαινοντων λογων ων

παρ εµουηκουσα εν πιστει και αγαπη τη εν

ςριστω ιησου

14. την καλην παρακαταψηκην ϕυλαξον δια-

πνευµατο αγιου του ενοικουντο εν ηµιν

15. οιδα τουτο οτι απεστραφησαν µε παντε οι

εν τηασια ων εστιν ϕυγελλο και ερµογενη

16. δωη ελεο ο κυριο τω ονησιφορου οικω οτι

πολλακι µεανεχυξεν και την αλυσιν µου ουκ

επησςυνψη

17. αλλα γενοµενο εν ϱωµη σπουδαιοτερον

εζητησενµε και ευρεν

18. δωη αυτω ο κυριο ευρειν ελεο παρα κυ-

ϱιου εν εκεινη τη ηµερα και οσα εν εφεσωδιη-

κονησεν ϐελτιον συ γινωσκει

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2tm2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 συ ουν τεκνον µου ενδυναµου εν τη ςαριτι

τη εν ςριστω ιησου

2. και α ηκουσα παρ εµου δια πολλωνµαρ-

τυρων ταυτα παραψου πιστοι ανψρωποι οιτινε

ικανοι εσονται και ετερουδιδαξαι

3. συ ουνκακοπαψησον ω καλο στρατιωτη ιη-

σου ςριστου

4. ουδει στρατευοµενο εµπλεκεται ται του ϐιο-

υπραγµατειαι ινα τω στρατολογησαντι αρεση

5. εαν δε και αψλη τι ου στεφανουται εαν µη

νοµιµωαψληση

6. τονκοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρ-

πων µεταλαµβανειν

7. νοει α λεγω δωη γαρ σοι ο κυριοσυνεσιν εν

πασιν

8. µνηµονευε ιησουν ςριστον εγηγερµενον εκ

νεκρων εκ σπερµατο δαβιδ κατα τοευαγγελιον

µου

9. εν ω κακοπαψω µεςρι δεσµων ω κακουργο

αλλ ο λογο του ψεου ου δεδεται

10. δια τουτο πανταυποµενω δια του εκλεκ-

του ινα και αυτοι σωτηρια τυςωσιν τη εν ςριστω

ιησουµετα δοξη αιωνιου

11. πιστο ο λογο ει γαρ συναπεψανοµεν και

συζησοµεν

12. ει υποµενοµεν και συµβασιλευσοµενει αρ-

νουµεψα κακεινο αρνησεται ηµα

13. ει απιστουµεν εκεινο πιστο µενει αρνησα-

σψαι εαυτον ουδυναται
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14. ταυταυποµιµνησκε διαµαρτυροµενο ενω-

πιον του κυριου µη λογοµαςειν ει ουδεν ςρησι-

µονεπι καταστροφη των ακουοντων

15. σπουδασον σεαυτον δοκιµον παραστησαι

τω ψεω εργατηνανεπαισςυντον ορψοτοµουντα

τον λογον τη αληψεια

16. τα δε ϐεβηλου κενοφωνιαπεριιστασο επι

πλειον γαρ προκοχουσιν ασεβεια

17. και ο λογο αυτων ω γαγγραινα νοµην εξει

ωνεστιν υµεναιο και ϕιλητο

18. οιτινε περι την αληψειαν ηστοςησαν λε-

γοντε την αναστασινηδη γεγονεναι και ανατρε-

πουσιν την τινων πιστιν

19. ο µεντοι στερεο ψεµελιο του ψεου εστη-

κενεςων την σφραγιδα ταυτην εγνω κυριο του

οντα αυτου και αποστητω απο αδικιαπα ο ονο-

µαζων το ονοµα ςριστου

20. εν µεγαλη δε οικια ουκ εστιν µονον σκευη

ςρυσα και αργυρααλλα και ξυλινα και οστρα-

κινα και α µεν ει τιµην α δε ει ατιµιαν

21. εαν ουν τι εκκαψαρηεαυτον απο τουτων

εσται σκευο ει τιµην ηγιασµενον και ευςρηστον

τω δεσποτηει παν εργον αγαψον ητοιµασµενον

22. τα δε νεωτερικα επιψυµια ϕευγε διωκε

δε δικαιοσυνηνπιστιν αγαπην ειρηνην µετα των

επικαλουµενων τον κυριον εκ καψαρα καρδια

23. τα δε µωρακαι απαιδευτου Ϲητησει παρα-

ιτου ειδω οτι γεννωσιν µαςα

24. δουλον δε κυριου ου δει µαςεσψαιαλλ

ηπιον ειναι προ παντα διδακτικον ανεξικακον

25. εν πραοτητι παιδευοντα τουαντιδιατιψεµε-

νου µηποτε δω αυτοι ο ψεο µετανοιαν ει επιγνω-

σιν αληψεια

26. και ανανηχωσινεκ τη του διαβολου παγι-

δο εζωγρηµενοι υπ αυτου ει το εκεινου ψεληµα

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2tm3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 τουτο δε γινωσκε οτι εν εσςαται ηµεραι εν-

στησονται καιροι ςαλεποι

2. εσονται γαρ οι ανψρωποι ϕιλαυτοιφιλαργυ-

ϱοι αλαζονε υπερηφανοι ϐλασφηµοι γονευσιν

απειψει αςαριστοι ανοσιοι

3. αστοργοι ασπονδοιδιαβολοι ακρατει ανηµε-

ϱοι αφιλαγαψοι

4. προδοται προπετει τετυφωµενοι ϕιληδονοι

µαλλον ηφιλοψεοι

5. εςοντε µορφωσιν ευσεβεια την δε δυναµιν

αυτη ηρνηµενοι και τουτουαποτρεπου

6. εκτουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντε ει τα οικια

και αιςµαλωτευοντε τα γυναικαριασεσωρευµε-

να αµαρτιαι αγοµενα επιψυµιαι ποικιλαι

7. παντοτε µανψανοντα και µηδεποτε ειεπι-

γνωσιν αληψεια ελψειν δυναµενα

8. ον τροπον δε ιαννη και ιαµβρη αντεστησαν

µωυσει ουτωκαι ουτοι ανψιστανται τη αληψεια

ανψρωποι κατεφψαρµενοι τον νουν αδοκιµοι

περιτην πιστιν

9. αλλου προκοχουσιν επι πλειον η γαρ ανο-

ια αυτων εκδηλο εσται πασιν ω και ηεκεινων

εγενετο

10. συ δε παρηκολουψηκα µου τη διδασκαλια

τη αγωγη τη προψεσει τη πιστει τηµακροψυµια

τη αγαπη τη υποµονη

11. τοι διωγµοι τοι παψηµασιν οια µοι εγενετο

εν αντιοςεια ενικονιω εν λυστροι οιου διωγµου

υπηνεγκα και εκ παντων µε ερρυσατο ο κυριο

12. και παντε δεοι ψελοντε ευσεβω Ϲην εν

ςριστω ιησου διωςψησονται

13. πονηροι δε ανψρωποι και γοητεπροκοχο-

υσιν επι το ςειρον πλανωντε και πλανωµενοι

14. συ δε µενε εν οι εµαψε καιεπιστωψη ειδω

παρα τινο εµαψε

15. και οτι απο ϐρεφου τα ιερα γραµµατα οιδα

τα δυναµενασε σοφισαι ει σωτηριαν δια πιστεω

τη εν ςριστω ιησου

16. πασα γραφη ψεοπνευστο καιωφελιµο προ

διδασκαλιαν προ ελεγςον προ επανορψωσιν

προ παιδειαν την ενδικαιοσυνη

17. ινα αρτιο η ο του ψεου ανψρωπο προ παν

εργον αγαψον εξηρτισµενο

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-2tm4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 διαµαρτυροµαι ουν εγω ενωπιον του ψεου

και του κυριου ιησου ςριστου του µελλοντο κρι-

νειν Ϲωντα και νεκρου κατα την επιφανειαν αυ-

του και την ϐασιλειαν αυτου
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2 List do Tymoteusza L R Rozdział 4

2. κηρυξον τον λογον επιστηψι ευκαιρω ακα-

ιρω ελεγξον επιτιµησον παρακαλεσον ενπαση

µακροψυµια και διδαςη

3. εσται γαρ καιρο οτε τη υγιαινουση διδασκα-

λια ουκ ανεξονται αλλακατα τα επιψυµια τα

ιδια εαυτοι επισωρευσουσιν διδασκαλου κνηψ-

οµενοι τηνακοην

4. και αποµεν τη αληψεια την ακοην αποστρε-

χουσιν επι δε του µυψου εκτραπησονται

5. συ δε νηφε ενπασιν κακοπαψησον εργον

ποιησον ευαγγελιστου την διακονιαν σου πλη-

ϱοφορησον

6. εγω γαρ ηδησπενδοµαι και ο καιρο τη εµη

αναλυσεω εφεστηκεν

7. τον αγωνα τον καλον ηγωνισµαι τονδροµον

τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

8. λοιπον αποκειται µοι ο τη δικαιοσυνη στε-

ϕανο οναποδωσει µοι ο κυριο εν εκεινη τη ηµε-

ϱα ο δικαιο κριτη ου µονον δε εµοι αλλακαι

πασιν τοι ηγαπηκοσιν την επιφανειαν αυτου

9. σπουδασον ελψειν προ µε ταςεω

10. δηµα γαρ µε εγκατελιπεναγαπησα τον νυν

αιωνα και επορευψη ει ψεσσαλονικην κρησκη

ει γαλατιαν τιτοει δαλµατιαν

11. λουκα εστιν µονο µετ εµου µαρκον ανα-

λαβων αγε µετα σεαυτου εστιν γαρ µοιευςρηστο

ει διακονιαν

12. τυςικον δε απεστειλα ει εφεσον

13. τον ϕαιλονην ον απελιπον εν τρωαδι παρα

καρπωερςοµενο ϕερε και τα ϐιβλια µαλιστα τα

µεµβρανα

14. αλεξανδρο ο ςαλκευ πολλα µοικακα ενε-

δειξατο αποδωη αυτω ο κυριο κατα τα εργα αυ-

του

15. ον και συ ϕυλασσου λιαν γαρανψεστηκεν

τοι ηµετεροι λογοι

16. εν τη πρωτη µου απολογια ουδει µοι συµ-

παρεγενετο αλλαπαντε µε εγκατελιπον µη αυ-

τοι λογισψειη

17. ο δε κυριο µοι παρεστη και ενεδυναµωσεν

µε ιναδι εµου το κηρυγµα πληροφορηψη και

ακουση παντα τα εψνη και ερρυσψην εκστοµα-

το λεοντο

18. και ϱυσεται µε ο κυριο απο παντο εργου

πονηρου και σωσει ει την ϐασιλειαναυτου την

επουρανιον ω η δοξα ει του αιωνα των αιωνων

αµην

19. ασπασαι πρισκαν και ακυλανκαι τον ονη-

σιφορου οικον

20. εραστο εµεινεν εν κορινψω τροφιµον δε

απελιπον εν µιλητωασψενουντα

21. σπουδασον προ ςειµωνο ελψειν ασπαζεται

σε ευβουλο και πουδη και λινο καικλαυδια και

οι αδελφοι παντε

22. ο κυριο ιησου ςριστο µετα του πνευµατο

σου η ςαρι µεψυµων αµην [προ τιµοψεον δευ-

τερα τη εφεσιων εκκλησια πρωτον επισκοπον-

ςειροτονηψεντα εγραφη απο ϱωµη οτε εκ δευ-

τερου παρεστη παυλο τω καισαρινερωνι]
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List do Tytusa L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-tt1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο δουλοψεου αποστολο δε ιησου ςρι-

στου κατα πιστιν εκλεκτων ψεου και επιγνωσι-

ναληψεια τη κατ ευσεβειαν

2. επ ελπιδι Ϲωη αιωνιου ην επηγγειλατο ο

αχευδη ψεο προ ςρονωναιωνιων

3. εφανερωσεν δε καιροι ιδιοι τον λογον αυ-

του εν κηρυγµατι ο επιστευψην εγω κατεπιτα-

γην του σωτηρο ηµων ψεου

4. τιτω γνησιω τεκνω κατα κοινην πιστιν ςαρι

ελεο ειρηνη αποψεου πατρο και κυριου ιησου

ςριστου του σωτηρο ηµων

5. τουτου ςαριν κατελιπον σε εν κρητηινα τα

λειποντα επιδιορψωση και καταστηση κατα πο-

λιν πρεσβυτερου ω εγω σοιδιεταξαµην

6. ειτι εστιν ανεγκλητο µια γυναικο ανηρ τεκ-

να εςων πιστα µη εν κατηγοριαασωτια η ανυ-

ποτακτα

7. δει γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι ω

ψεου οικονοµον µη αυψαδη µηοργιλον µη πα-

ϱοινον µη πληκτην µη αισςροκερδη

8. αλλα ϕιλοξενον ϕιλαγαψον σωφρονα δι-

καιον οσιονεγκρατη

9. αντεςοµενον του κατα την διδαςην πιστου

λογου ινα δυνατο η και παρακαλειν εντη δι-

δασκαλια τη υγιαινουση και του αντιλεγοντα

ελεγςειν

10. εισιν γαρ πολλοι και ανυποτακτοιµαταιο-

λογοι και ϕρεναπαται µαλιστα οι εκ περιτοµη

11. ου δει επιστοµιζειν οιτινεολου οικου ανα-

τρεπουσιν διδασκοντε α µη δει αισςρου κερδου

ςαριν

12. ειπεν τι εξ αυτωνιδιο αυτων προφητη κρη-

τε αει χευσται κακα ψηρια γαστερε αργαι

13. η µαρτυρια αυτη εστιναληψη δι ην αιτιαν

ελεγςε αυτου αποτοµω ινα υγιαινωσιν εν τη πι-

στει

14. µη προσεςοντειουδαικοι µυψοι και εντο-

λαι ανψρωπων αποστρεφοµενων την αληψειαν

15. παντα µεν καψαρα τοικαψαροι τοι δε µε-

µιασµενοι και απιστοι ουδεν καψαρον αλλα µε-

µιανται αυτωνκαι ο νου και η συνειδησι

16. ψεον οµολογουσιν ειδεναι τοι δε εργοι αρ-

νουνται ϐδελυκτοιοντε και απειψει και προ παν

εργον αγαψον αδοκιµοι

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-tt2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 συ δε λαλει α πρεπει τη υγιαινουσηδιδα-

σκαλια

2. πρεσβυτα νηφαλιου ειναι σεµνου σωφρονα

υγιαινοντα τη πιστει τη αγαπη τηυποµονη

3. πρεσβυτιδα ωσαυτω εν καταστηµατι ιερο-

πρεπει µη διαβολου µη οινω πολλωδεδουλω-

µενα καλοδιδασκαλου

4. ινα σωφρονιζωσιν τα νεα ϕιλανδρου ειναι

ϕιλοτεκνου

5. σωφρονα αγναοικουρου αγαψα υποτασ-

σοµενα τοι ιδιοι ανδρασιν ινα µη ο λογο του

ψεουβλασφηµηται

6. του νεωτερου ωσαυτω παρακαλει σωφρο-

νειν

7. περι παντα σεαυτον παρεςοµενο τυπον

καλων εργωνεν τη διδασκαλια αδιαφψοριαν

σεµνοτητα αφψαρσιαν

8. λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντια-

εντραπη µηδεν εςων περι υµων λεγειν ϕαυλον

9. δουλου ιδιοι δεσποται υποτασσεσψαι εν πα-

σινευαρεστου ειναι µη αντιλεγοντα

10. µη νοσφιζοµενου αλλα πιστιν πασαν εν-

δεικνυµενου αγαψην ινατην διδασκαλιαν του

σωτηρο υµων ψεου κοσµωσιν εν πασιν

11. επεφανη γαρ η ςαρι του ψεου ησωτηριο

πασιν ανψρωποι

12. παιδευουσα ηµα ινα αρνησαµενοι την ασε-

ϐειαν και τα κοσµικαεπιψυµια σωφρονω και δι-

καιω και ευσεβω Ϲησωµεν εν τω νυν αιωνι

13. προσδεςοµενοι τηνµακαριαν ελπιδα και

επιφανειαν τη δοξη του µεγαλου ψεου και

σωτηρο ηµωνιησου ςριστου

14. ο εδωκεν εαυτον υπερ ηµων ινα λυτρωση-

ται ηµα απο παση ανοµια και καψαρισηεαυτω

λαον περιουσιον Ϲηλωτην καλων εργων

15. ταυτα λαλει και παρακαλει και ελεγςε

µετα πασηεπιταγη µηδει σου περιφρονειτω
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Rozdział 3 L R List do Tytusa

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-tt3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 υποµιµνησκε αυτου αρςαι καιεξουσιαι υπο-

τασσεσψαι πειψαρςειν προ παν εργον αγαψον

ετοιµου ειναι

2. µηδενα ϐλασφηµειναµαςου ειναι επιεικει

πασαν ενδεικνυµενου πραοτητα προ παντα

ανψρωπου

3. ηµεν γαρ ποτε καιηµει ανοητοι απειψει

πλανωµενοι δουλευοντε επιψυµιαι και ηδοναι

ποικιλαιεν κακια και ϕψονω διαγοντε στυγητοι

µισουντε αλληλου

4. οτε δε η ςρηστοτη και ηφιλανψρωπια επε-

ϕανη του σωτηρο ηµων ψεου

5. ουκ εξ εργων των εν δικαιοσυνη ων εποιη-

σαµενηµει αλλα κατα τον αυτου ελεον εσωσεν

ηµα δια λουτρου παλιγγενεσια καιανακαινω-

σεω πνευµατο αγιου

6. ου εξεςεεν εφ ηµα πλουσιω δια ιησου ςρι-

στου του σωτηροηµων

7. ιναδικαιωψεντε τη εκεινου ςαριτι κληρονο-

µοι γενωµεψα κατ ελπιδα Ϲωη αιωνιου

8. πιστο ο λογοκαι περι τουτων ϐουλοµαι σε

διαβεβαιουσψαι ινα ϕροντιζωσιν καλων εργων-

προιστασψαι οι πεπιστευκοτε τω ψεω ταυτα εσ-

τιν τα καλα και ωφελιµα τοιανψρωποι

9. µωραδε Ϲητησει και γενεαλογια και ερει και

µαςα νοµικα περιιστασο εισιν γαρανωφελει και

µαταιοι

10. αιρετικον ανψρωπον µετα µιαν και δευτε-

ϱαν νουψεσιαν παραιτου

11. ειδω οτιεξεστραπται ο τοιουτο και αµαρτα-

νει ων αυτοκατακριτο

12. οταν πεµχω αρτεµαν προ σε ητυςικον σπο-

υδασον ελψειν προ µε ει νικοπολιν εκει γαρ

κεκρικα παραςειµασαι

13. Ϲηναν τοννοµικον και απολλω σπουδαιω

προπεµχον ινα µηδεν αυτοι λειπη

14. µανψανετωσαν δε και οιηµετεροι καλων

εργων προιστασψαι ει τα αναγκαια ςρεια ινα µη

ωσιν ακαρποι

15. ασπαζονται σεοι µετ εµου παντε ασπασαι

του ϕιλουντα ηµα εν πιστει η ςαρι µετα παν-

τωνυµων αµην [προ τιτον τη κρητων εκκλησια

πρωτον επισκοπον ςειροτονηψενταεγραφη απο

νικοπολεω τη µακεδονια]
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Rozdział 1 L R List do Filemona

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-flm1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 παυλο δεσµιοςριστου ιησου και τιµοψεο

ο αδελφο ϕιληµονι τω αγαπητω και συνεργω

ηµων

2. και απφια τηαγαπητη και αρςιππω τω συ-

στρατιωτη ηµων και τη κατ οικον σου εκκλησια

3. ςαρι υµιν και ειρηνηαπο ψεου πατρο ηµων

και κυριου ιησου ςριστου

4. ευςαριστω τω ψεω µου παντοτε µνειαν σο-

υποιουµενο επι των προσευςων µου

5. ακουων σου την αγαπην και την πιστιν ην

εςει προ τον κυριονιησουν και ει παντα του

αγιου

6. οπω η κοινωνια τη πιστεω σου ενεργη γενη-

ται εν επιγνωσειπαντο αγαψου του εν υµιν ει

ςριστον ιησουν

7. ςαριν γαρ εςοµεν πολλην και παρακλησιν

επι τηαγαπη σου οτι τα σπλαγςνα των αγιων

αναπεπαυται δια σου αδελφε

8. διο πολλην εν ςριστω παρρησιανεςων επι-

τασσειν σοι το ανηκον

9. δια την αγαπην µαλλον παρακαλω τοιουτο

ων ω παυλοπρεσβυτη νυνι δε και δεσµιο ιησου

ςριστου

10. παρακαλω σε περι του εµου τεκνου ον

εγεννησα εντοι δεσµοι µου ονησιµον

11. τον ποτε σοι αςρηστον νυνι δε σοι και εµοι

ευςρηστον ον ανεπεµχα

12. συ δε αυτοντουτεστιν τα εµα σπλαγςνα

προσλαβου

13. ον εγω εβουλοµην προ εµαυτον κατεςε-

ιν ινα υπερ σουδιακονη µοι εν τοι δεσµοι του

ευαγγελιου

14. ςωρι δε τη ση γνωµη ουδεν ηψελησα πο-

ιησαιινα µη ω κατα αναγκην το αγαψον σου η

αλλα κατα εκουσιον

15. ταςα γαρ δια τουτο εςωρισψη προωραν ινα

αιωνιον αυτον απεςη

16. ουκετι ω δουλον αλλ υπερ δουλον αδελ-

ϕον αγαπητον µαλισταεµοι ποσω δε µαλλον σοι

και εν σαρκι και εν κυριω

17. ει ουν εµε εςει κοινωνονπροσλαβου αυτον

ω εµε

18. ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εµοι

ελλογει

19. εγω παυλο εγραχα τη εµηςειρι εγω απο-

τισω ινα µη λεγω σοι οτι και σεαυτον µοι προ-

σοφειλει

20. ναι αδελφε εγω σουοναιµην εν κυριω ανα-

παυσον µου τα σπλαγςνα εν κυριω

21. πεποιψω τη υπακοη σου εγραχα σοιειδω

οτι και υπερ ο λεγω ποιησει

22. αµα δε και ετοιµαζε µοι ξενιαν ελπιζω γαρ

οτι δια τωνπροσευςων υµων ςαρισψησοµαι υµιν

23. ασπαζονται σε επαφρα ο συναιςµαλωτο

µου εν ςριστω ιησου

24. µαρκοαρισταρςο δηµα λουκα οι συνεργοι

µου

25. η ςαρι του κυριου ηµων ιησου ςριστου

µετα τουπνευµατο υµων αµην [προ ϕιληµονα

εγραφη απο ϱωµη δια ονησιµου οικετου]
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Rozdział 2 L R List do Hebrajczyków

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-hbr1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 πολυµερω καιπολυτροπω παλαι ο ψεο

λαλησα τοι πατρασιν εν τοι προφηται επ εσςα-

των τωνηµερων τουτων ελαλησεν ηµιν εν υιω

2. ον εψηκεν κληρονοµον παντων δι ου και

του αιωναεποιησεν

3. ο ωναπαυγασµα τη δοξη και ςαρακτηρ τη

υποστασεω αυτου ϕερων τε τα παντα τωρηµατι

τη δυναµεω αυτου δι εαυτου καψαρισµον ποιη-

σαµενο των αµαρτιων ηµωνεκαψισεν εν δεξια

τη µεγαλωσυνη εν υχηλοι

4. τοσουτω κρειττων γενοµενο των αγγελων

οσωδιαφορωτερον παρ αυτου κεκληρονοµηκεν

ονοµα

5. τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιο µου

ει συεγω σηµερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω

εσοµαι αυτω ει πατερα και αυτο εσταιµοι ει υιον

6. οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον

ει την οικουµενην λεγει καιπροσκυνησατωσαν

αυτω παντε αγγελοι ψεου

7. και προ µεν του αγγελου λεγει ο ποιων το-

υαγγελου αυτου πνευµατα και του λειτουργου

αυτου πυρο ϕλογα

8. προ δε τον υιον ο ψρονο σου οψεο ει τον

αιωνα του αιωνο ϱαβδο ευψυτητο η ϱαβδο τη

ϐασιλεια σου

9. ηγαπησαδικαιοσυνην και εµισησα ανοµιαν

δια τουτο εςρισεν σε ο ψεο ο ψεο σου ελαιονα-

γαλλιασεω παρα του µετοςου σου

10. και συ κατ αρςα κυριε την γην εψεµελιω-

σα και εργα τωνςειρων σου εισιν οι ουρανοι

11. αυτοι απολουνται συ δε διαµενει και παντε

ω ιµατιονπαλαιωψησονται

12. και ωσει περιβολαιον ελιξει αυτου και αλ-

λαγησονται συ δε ο αυτο ει και ταετη σου ουκ

εκλειχουσιν

13. προ τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε

καψου εκ δεξιων µου εω αν ψωτου εςψρου σου

υποποδιον των ποδων σου

14. ουςι παντε εισιν λειτουργικα πνευµατα

ειδιακονιαν αποστελλοµενα δια του µελλοντα

κληρονοµειν σωτηριαν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-hbr2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 δια τουτο δειπερισσοτερω ηµα προσεςειν

τοι ακουσψεισιν µηποτε παραρρυωµεν

2. ει γαρ ο δι αγγελων λαληψειλογο εγενετο

ϐεβαιο και πασα παραβασι και παρακοη ελα-

ϐεν ενδικονµισψαποδοσιαν

3. πω ηµει εκφευξοµεψα τηλικαυτη αµελη-

σαντε σωτηρια ητι αρςην λαβουσαλαλεισψαι

δια του κυριου υπο των ακουσαντων ει ηµα εβε-

ϐαιωψη

4. συνεπιµαρτυρουντο του ψεουσηµειοι τε και

τερασιν και ποικιλαι δυναµεσιν και πνευµατο

αγιου µερισµοικατα την αυτου ψελησιν

5. ου γαρ αγγελοι υπεταξεν την οικουµενην

την µελλουσαν περι η λαλουµεν

6. διεµαρτυρατο δεπου τι λεγων τι εστιν

ανψρωπο οτι µιµνησκη αυτου η υιο ανψρωπου

οτιεπισκεπτη αυτον

7. ηλαττωσα αυτον ϐραςυ τι παρ αγγελου

δοξη και τιµη εστεφανωσα αυτον καικατεστησα

αυτον επι τα εργα των ςειρων σου

8. παντα υπεταξα υποκατω των ποδων αυτου

εν γαρ τωυποταξαι αυτω τα παντα ουδεν αφη-

κεν αυτω ανυποτακτον νυν δε ουπω ορωµεν

αυτω ταπαντα υποτεταγµενα

9. τον δε ϐραςυ τι παρ αγγελου ηλαττωµενον

ϐλεποµεν ιησουν δια το παψηµα τουψανατου

δοξη και τιµη εστεφανωµενον οπω ςαριτι ψεου

υπερ παντο γευσηταιψανατου

10. επρεπεν γαρ αυτω δι ον τα παντα και δι

ου τα παντα πολλου υιου ει δοξαναγαγοντα τον

αρςηγον τη σωτηρια αυτων δια παψηµατων τε-

λειωσαι

11. ο τε γαρ αγιαζων και οιαγιαζοµενοι εξ ενο

παντε δι ην αιτιαν ουκ επαισςυνεται αδελφου

αυτουκαλειν

12. λεγωναπαγγελω το ονοµα σου τοι αδελφοι

µου εν µεσω εκκλησια υµνησω σε

13. και παλιν εγω εσοµαιπεποιψω επ αυτω και

παλιν ιδου εγω και τα παιδια α µοι εδωκεν ο

ψεο

14. επει ουν τα παιδιακεκοινωνηκεν σαρκο

και αιµατο και αυτο παραπλησιω µετεσςεν των
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αυτων ιναδια του ψανατου καταργηση τον το

κρατο εςοντα του ψανατου τουτεστιν τονδιαβο-

λον

15. καιαπαλλαξη τουτου οσοι ϕοβω ψανατου

δια παντο του Ϲην ενοςοι ησαν δουλεια

16. ου γαρ δηπουαγγελων επιλαµβανεται αλ-

λα σπερµατο αβρααµ επιλαµβανεται

17. οψεν ωφειλεν κατα παντα τοιαδελφοι

οµοιωψηναι ινα ελεηµων γενηται και πιστο αρ-

ςιερευ τα προ τον ψεονει το ιλασκεσψαι τα

αµαρτια του λαου

18. εν ω γαρ πεπονψεν αυτο πειρασψει δυνα-

ται τοιπειραζοµενοι ϐοηψησαι

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-hbr3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 οψεν αδελφοιαγιοι κλησεω επουρανιου µε-

τοςοι κατανοησατε τον αποστολον και αρςιερεα

τηοµολογια ηµων ςριστον ιησουν

2. πιστον οντα τω ποιησαντι αυτον ω και µωση

εν ολω τω οικωαυτου

3. πλειονογαρ δοξη ουτο παρα µωσην ηξιωται

καψ οσον πλειονα τιµην εςει του οικου οκατα-

σκευασα αυτον

4. πα γαρ οικο κατασκευαζεται υπο τινο ο δε

τα παντα κατασκευασα ψεο

5. και µωση µενπιστο εν ολω τω οικω αυτου ω

ψεραπων ει µαρτυριον των λαληψησοµενων

6. ςριστο δε ω υιο επιτον οικον αυτου ου οικο

εσµεν ηµει εανπερ την παρρησιαν και το καυςη-

µα τηελπιδο µεςρι τελου ϐεβαιαν κατασςωµεν

7. διο καψω λεγει το πνευµα το αγιον σηµερον

εαντη ϕωνη αυτου ακουσητε

8. µη σκληρυνητε τα καρδια υµων ω εν τω

παραπικρασµω κατα τηνηµεραν του πειρασµου

εν τη ερηµω

9. ου επειρασαν µε οι πατερε υµων εδοκιµα-

σαν µε και ειδον ταεργα µου τεσσαρακοντα ετη

10. διο προσωςψισα τη γενεα εκεινη και ειπον

αει πλανωνται τη καρδιααυτοι δε ουκ εγνωσαν

τα οδου µου

11. ω ωµοσα εν τη οργη µου ει εισελευσονται

ει τηνκαταπαυσιν µου

12. ϐλεπετε αδελφοι µηποτε εσται εν τινι

υµων καρδια πονηρα απιστια εν τωαποστηναι

απο ψεου Ϲωντο

13. αλλα παρακαλειτε εαυτου καψ εκαστην

ηµεραν αςρι ου το σηµερονκαλειται ινα µη

σκληρυνψη τι εξ υµων απατη τη αµαρτια

14. µετοςοι γαρ γεγοναµεν του ςριστουεανπερ

την αρςην τη υποστασεω µεςρι τελου ϐεβαιαν

κατασςωµεν

15. εν τω λεγεσψαι σηµερον εαντη ϕωνη αυ-

του ακουσητε µη σκληρυνητε τα καρδια υµων

ω εν τω παραπικρασµω

16. τινε γαρακουσαντε παρεπικραναν αλλ ου

παντε οι εξελψοντε εξ αιγυπτου δια µωσεω

17. τισιν δεπροσωςψισεν τεσσαρακοντα ετη

ουςι τοι αµαρτησασιν ων τα κωλα επεσεν εν

τηερηµω

18. τισινδε ωµοσεν µη εισελευσεσψαι ει την

καταπαυσιν αυτου ει µη τοι απειψησασιν

19. και ϐλεποµενοτι ουκ ηδυνηψησαν εισε-

λψειν δι απιστιαν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-hbr4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ϕοβηψωµεν ουνµηποτε καταλειποµενη

επαγγελια εισελψειν ει την καταπαυσιν αυτου

δοκη τι εξυµων υστερηκεναι

2. και γαρ εσµεν ευηγγελισµενοι καψαπερ κα-

κεινοι αλλ ουκ ωφελησεν ο λογο τηακοη εκε-

ινου µη συγκεκραµενο τη πιστει τοι ακουσασιν

3. εισερςοµεψα γαρ ει την καταπαυσινοι πι-

στευσαντε καψω ειρηκεν ω ωµοσα εν τη οργη

µου ει εισελευσονται ει τηνκαταπαυσιν µου κα-

ιτοι των εργων απο καταβολη κοσµου γενηψεν-

των

4. ειρηκεν γαρ που περι τηεβδοµη ουτω και

κατεπαυσεν ο ψεο εν τη ηµερα τη εβδοµη απο

παντων των εργωναυτου

5. και εντουτω παλιν ει εισελευσονται ει την

καταπαυσιν µου

6. επει ουν απολειπεται τιναεισελψειν ει αυ-

την και οι προτερον ευαγγελισψεντε ουκ ειση-

λψον δι απειψειαν
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7. παλιν τινα οριζειηµεραν σηµερον εν δα-

ϐιδ λεγων µετα τοσουτον ςρονον καψω ειρηται

σηµερον εαντη ϕωνη αυτου ακουσητε µη σκλη-

ϱυνητε τα καρδια υµων

8. ει γαρ αυτου ιησου κατεπαυσεν ουκαν περι

αλλη ελαλει µετα ταυτα ηµερα

9. αρα απολειπεται σαββατισµο τω λαω του

ψεου

10. ο γαρ εισελψωνει την καταπαυσιν αυ-

του και αυτο κατεπαυσεν απο των εργων αυτου

ωσπερ απο τωνιδιων ο ψεο

11. σπουδασωµεν ουν εισελψειν ει εκεινην

την καταπαυσιν ινα µη εν τω αυτω τιυποδειγ-

µατι πεση τη απειψεια

12. Ϲων γαρ ο λογο του ψεου και ενεργη και

τοµωτερο υπερπασαν µαςαιραν διστοµον και

διικνουµενο αςρι µερισµου χυςη τε και πνευ-

µατοαρµων τε και µυελων και κριτικο ενψυµη-

σεων και εννοιων καρδια

13. και ουκ εστιν κτισι αφανηενωπιον αυτου

παντα δε γυµνα και τετραςηλισµενα τοι οφψ-

αλµοι αυτου προ ονηµιν ο λογο

14. εςοντε ουν αρςιερεα µεγαν διεληλυψοτα

του ουρανου ιησουν τον υιον του ψεουκρατω-

µεν τη οµολογια

15. ου γαρ εςοµεν αρςιερεα µη δυναµενον

συµπαψησαι ται ασψενειαι ηµωνπεπειραµενον

δε κατα παντα καψ οµοιοτητα ςωρι αµαρτια

16. προσερςωµεψα ουν µετα παρρησιατω

ψρονω τη ςαριτο ινα λαβωµεν ελεον και ςαριν

ευρωµεν ει ευκαιρονβοηψειαν

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-hbr5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 πα γαρ αρςιερευεξ ανψρωπων λαµβανοµε-

νο υπερ ανψρωπων καψισταται τα προ τον ψεον

ινα προσφερηδωρα τε και ψυσια υπερ αµαρ-

τιων

2. µετριοπαψειν δυναµενο τοι αγνοουσιν και

πλανωµενοι επεικαι αυτο περικειται ασψενειαν

3. και δια ταυτην οφειλει καψω περι του λαου

ουτω και περιεαυτου προσφερειν υπερ αµαρ-

τιων

4. και ους εαυτω τι λαµβανει την τιµην αλλα ο

καλουµενο υποτου ψεου καψαπερ και ο ααρων

5. ουτω και ο ςριστο ους εαυτον εδοξασεν γεν-

ηψηναι αρςιερεααλλ ο λαλησα προ αυτον υιο

µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε

6. καψω και εν ετερω λεγει συιερευ ει τον αιω-

να κατα την ταξιν µελςισεδεκ

7. ο εν ται ηµεραι τη σαρκο αυτου δεησει τε-

και ικετηρια προ τον δυναµενον σωζειν αυτον

εκ ψανατου µετα κραυγη ισςυρακαι δακρυων

προσενεγκα και εισακουσψει απο τη ευλαβεια

8. καιπερ ων υιο εµαψεν αφ ων επαψεντην

υπακοην

9. καιτελειωψει εγενετο τοι υπακουουσιν αυτω

πασιν αιτιο σωτηρια αιωνιου

10. προσαγορευψει υποτου ψεου αρςιερευ κα-

τα την ταξιν µελςισεδεκ

11. περι ου πολυ ηµιν ο λογο και δυσερµη-

νευτολεγειν επει νωψροι γεγονατε ται ακοαι

12. και γαρ οφειλοντε ειναι διδασκαλοι δια

τονςρονον παλιν ςρειαν εςετε του διδασκειν

υµα τινα τα στοιςεια τη αρςη τωνλογιων του

ψεου και γεγονατε ςρειαν εςοντε γαλακτο και

ου στερεα τροφη

13. πα γαρ οµετεςων γαλακτο απειρο λογου

δικαιοσυνη νηπιο γαρ εστιν

14. τελειων δε εστιν η στερεα τροφητων δια

την εξιν τα αισψητηρια γεγυµνασµενα εςοντων

προ διακρισιν καλου τε καικακου

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-hbr6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 διο αφεντε τοντη αρςη του ςριστου λογον

επι την τελειοτητα ϕερωµεψα µη παλιν ψεµε-

λιονκαταβαλλοµενοι µετανοια απο νεκρων ερ-

γων και πιστεω επι ψεον

2. ϐαπτισµων διδαςη επιψεσεω τεςειρων ανα-

στασεω τε νεκρων και κριµατο αιωνιου

3. και τουτο ποιησοµεν εανπερ επιτρεπη ο ψεο

4. αδυνατον γαρ τουαπαξ ϕωτισψεντα γευσα-

µενου τε τη δωρεα τη επουρανιου και µετοςο-

υγενηψεντα πνευµατο αγιου

5. και καλον γευσαµενου ψεου ϱηµα δυναµει

τε µελλοντο αιωνο

6. και παραπεσοντα παλινανακαινιζειν ει µε-

τανοιαν ανασταυρουντα εαυτοι τον υιον του

ψεου καιπαραδειγµατιζοντα
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7. γη γαρ η πιουσα τον επ αυτη πολλακι ερςο-

µενον υετον και τικτουσα ϐοτανηνευψετον εκε-

ινοι δι ου και γεωργειται µεταλαµβανει ευλογια

απο του ψεου

8. εκφερουσα δεακανψα και τριβολου αδοκι-

µο και καταρα εγγυ η το τελο ει καυσιν

9. πεπεισµεψα δε περιυµων αγαπητοι τα κρε-

ιττονα και εςοµενα σωτηρια ει και ουτω λαλο-

υµεν

10. ου γαρ αδικο ο ψεοεπιλαψεσψαι του ερ-

γου υµων και του κοπου τη αγαπη η ενεδειξα-

σψε ει το ονοµααυτου διακονησαντε τοι αγιοι

και διακονουντε

11. επιψυµουµεν δε εκαστον υµων την αυτη-

νενδεικνυσψαι σπουδην προ την πληροφοριαν

τη ελπιδο αςρι τελου

12. ινα µη νωψροι γενησψεµιµηται δε των

δια πιστεω και µακροψυµια κληρονοµουντων

τα επαγγελια

13. τω γαρ αβρααµεπαγγειλαµενο ο ψεο επει

κατ ουδενο ειςεν µειζονο οµοσαι ωµοσεν καψ-

εαυτου

14. λεγωνη µην ευλογων ευλογησω σε και

πληψυνων πληψυνω σε

15. και ουτω µακροψυµησα επετυςεντη επαγ-

γελια

16. ανψρωποι µεν γαρ κατα του µειζονο οµνυ-

ουσιν και παση αυτοι αντιλογιαπερα ει ϐεβαιω-

σιν ο ορκο

17. εν ω περισσοτερον ϐουλοµενο ο ψεο επιδε-

ιξαι τοικληρονοµοι τη επαγγελια το αµεταψετον

τη ϐουλη αυτου εµεσιτευσεν ορκω

18. ινα δια δυοπραγµατων αµεταψετων εν οι

αδυνατον χευσασψαι ψεον ισςυραν παρακλη-

σιν εςωµενοι καταφυγοντε κρατησαι τη προκε-

ιµενη ελπιδο

19. ην ω αγκυραν εςοµεν τη χυςη ασφαλη

τε καιβεβαιαν και εισερςοµενην ει το εσωτερον

του καταπετασµατο

20. οπου προδροµο υπερ ηµων εισηλψενιησου

κατα την ταξιν µελςισεδεκ αρςιερευ γενοµενο ει

τον αιωνα

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-hbr7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 ουτο γαρ οµελςισεδεκ ϐασιλευ σαληµ ιε-

ϱευ του ψεου του υχιστου ο συναντησα αβρα-

αµυποστρεφοντι απο τη κοπη των ϐασιλεων και

ευλογησα αυτον

2. ω και δεκατην απο παντων εµερισεναβρα-

αµ πρωτον µεν ερµηνευοµενο ϐασιλευ δικαιο-

συνη επειτα δε και ϐασιλευσαληµ ο εστιν ϐασι-

λευ ειρηνη

3. απατωρ αµητωρ αγενεαλογητο µητε αρςην

ηµερων µητε Ϲωη τελοεςων αφωµοιωµενο δε τω

υιω του ψεου µενει ιερευ ει το διηνεκε

4. ψεωρειτε δε πηλικο ουτο ωκαι δεκατην

αβρααµ εδωκεν εκ των ακροψινιων ο πα-

τριαρςη

5. και οι µεν εκ των υιων λευι τηνιερατειαν

λαµβανοντε εντολην εςουσιν αποδεκατουν τον

λαον κατα τον νοµοντουτεστιν του αδελφου αυ-

των καιπερ εξεληλυψοτα εκ τη οσφυο αβρααµ

6. ο δε µηγενεαλογουµενο εξ αυτων δεδεκα-

τωκεν τον αβρααµ και τον εςοντα τα επαγγε-

λιαευλογηκεν

7. ςωριδε παση αντιλογια το ελαττον υπο του

κρειττονο ευλογειται

8. και ωδε µεν δεκατααποψνησκοντε ανψρω-

ποι λαµβανουσιν εκει δε µαρτυρουµενο οτι Ϲη

9. και ω επο ειπειν δια αβρααµκαι λευι ο δε-

κατα λαµβανων δεδεκατωται

10. ετι γαρ εν τη οσφυι του πατρο ην οτεσυνην-

τησεν αυτω ο µελςισεδεκ

11. ει µεν ουν τελειωσι δια τη λευιτικη ιερω-

συνη ην ο λαογαρ επ αυτη νενοµοψετητο τι ετι

ςρεια κατα την ταξιν µελςισεδεκ ετερονανιστα-

σψαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγε-

σψαι

12. µετατιψεµενη γαρ τη ιερωσυνηεξ αναγκη

και νοµου µεταψεσι γινεται

13. εφ ον γαρ λεγεται ταυτα ϕυλη ετερα µε-

τεσςηκεναφ η ουδει προσεσςηκεν τω ψυσιαστη-

ϱιω

14. προδηλον γαρ οτι εξ ιουδα ανατεταλκεν

ο κυριοηµων ει ην ϕυλην ουδεν περι ιερωσυνη

µωση ελαλησεν
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15. και περισσοτερον ετι καταδηλονεστιν ει

κατα την οµοιοτητα µελςισεδεκ ανισταται ιερευ

ετερο

16. ο ου κατα νοµον εντολησαρκικη γεγονεν

αλλα κατα δυναµιν Ϲωη ακαταλυτου

17. µαρτυρει γαρ οτι συ ιερευ ειτον αιωνα κα-

τα την ταξιν µελςισεδεκ

18. αψετησι µεν γαρ γινεται προαγουση εν-

τολη δια το αυτηασψενε και ανωφελε

19. ουδεν γαρ ετελειωσεν ο νοµο επεισαγωγη

δε κρειττονο ελπιδο δι ηεγγιζοµεν τω ψεω

20. και καψ οσον ου ςωρι ορκωµοσια οι µεν

γαρ ςωρι ορκωµοσια εισιν ιερειγεγονοτε

21. οδε µετα ορκωµοσια δια του λεγοντο προ

αυτον ωµοσεν κυριο και ουµεταµεληψησεται συ

ιερευ ει τον αιωνα κατα την ταξιν µελςισεδεκ

22. κατα τοσουτον κρειττονοδιαψηκη γεγονεν

εγγυο ιησου

23. και οι µεν πλειονε εισιν γεγονοτε ιερει δια

το ψανατωκωλυεσψαι παραµενειν

24. ο δε δια το µενειν αυτον ει τον αιωνα απα-

ϱαβατον εςει την ιερωσυνην

25. οψεν και σωζεινει το παντελε δυναται του

προσερςοµενου δι αυτου τω ψεω παντοτε Ϲων ει

τοεντυγςανειν υπερ αυτων

26. τοιουτο γαρ ηµιν επρεπεν αρςιερευ οσιο

ακακο αµιαντοκεςωρισµενο απο των αµαρ-

τωλων και υχηλοτερο των ουρανων γενοµενο

27. ο ουκ εςει καψ ηµεραναναγκην ωσπερ

οι αρςιερει προτερον υπερ των ιδιων αµαρτιων

ψυσια αναφερεινεπειτα των του λαου τουτο γαρ

εποιησεν εφαπαξ εαυτον ανενεγκα

28. ο νοµο γαρ ανψρωπουκαψιστησιν αρςιερει

εςοντα ασψενειαν ο λογο δε τη ορκωµοσια τη

µετα τοννοµον υιον ει τον αιωνα τετελειωµενον

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-hbr8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 κεφαλαιον δε επιτοι λεγοµενοι τοιουτον

εςοµεν αρςιερεα ο εκαψισεν εν δεξια του ψρο-

νου τηµεγαλωσυνη εν τοι ουρανοι

2. των αγιων λειτουργο και τη σκηνη τη αλ-

ηψινη ην επηξεν οκυριο και ουκ ανψρωπο

3. πα γαρ αρςιερευ ει το προσφερειν δωρα τε

και ψυσια καψισταταιοψεν αναγκαιον εςειν τι

και τουτον ο προσενεγκη

4. ει µεν γαρ ην επι γη ουδ αν ην ιερευ οντων-

των ιερεων των προσφεροντων κατα τον νοµον

τα δωρα

5. οιτινε υποδειγµατι και σκιαλατρευουσιν των

επουρανιων καψω κεςρηµατισται µωση µελ-

λων επιτελειν τηνσκηνην ορα γαρ ϕησιν πο-

ιηση παντα κατα τον τυπον τον δειςψεντα σοι

εν τωορει

6. νυνι δεδιαφορωτερα τετευςεν λειτουργια

οσω και κρειττονο εστιν διαψηκη µεσιτηητι επι

κρειττοσιν επαγγελιαι νενοµοψετηται

7. ει γαρ η πρωτη εκεινη ην αµεµπτο ουκ αν

δευτεραεζητειτο τοπο

8. µεµφοµενο γαρ αυτοι λεγει ιδου ηµεραι ερ-

ςονται λεγει κυριο και συντελεσω επιτον οικον

ισραηλ και επι τον οικον ιουδα διαψηκην κα-

ινην

9. ου κατα την διαψηκην ην εποιησατοι πα-

τρασιν αυτων εν ηµερα επιλαβοµενου µου τη

ςειρο αυτων εξαγαγειν αυτουεκ γη αιγυπτου οτι

αυτοι ουκ ενεµειναν εν τη διαψηκη µου καγω

ηµελησα αυτωνλεγει κυριο

10. οτι αυτη η διαψηκη ην διαψησοµαι τω

οικω ισραηλ µετα τα ηµερα εκεινα λεγεικυριο

διδου νοµου µου ει την διανοιαν αυτων και επι

καρδια αυτων επιγραχωαυτου και εσοµαι αυτοι

ει ψεον και αυτοι εσονται µοι ει λαον

11. και ου µη διδαξωσινεκαστο τον πλησιον

αυτου και εκαστο τον αδελφον αυτου λεγων

γνωψι τον κυριονοτι παντε ειδησουσιν µε απο

µικρου αυτων εω µεγαλου αυτων

12. οτι ιλεω εσοµαι ται αδικιαιαυτων και των

αµαρτιων αυτων και των ανοµιων αυτων ου µη

µνησψω ετι

13. εν τω λεγειν καινηνπεπαλαιωκεν την

πρωτην το δε παλαιουµενον και γηρασκον εγγυ

αφανισµου

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-hbr9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 ειςεν µεν ουν καιη πρωτη σκηνη δικαιωµα-

τα λατρεια το τε αγιον κοσµικον
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2. σκηνη γαρ κατεσκευασψη η πρωτη εν ηη τε

λυςνια και η τραπεζα και η προψεσι των αρτων

ητι λεγεται αγια

3. µετα δε το δευτερονκαταπετασµα σκηνη η

λεγοµενη αγια αγιων

4. ςρυσουν εςουσα ψυµιατηριον και την κι-

ϐωτον τηδιαψηκη περικεκαλυµµενην παντοψ-

εν ςρυσιω εν η σταµνο ςρυση εςουσα το µαννα-

και η ϱαβδο ααρων η ϐλαστησασα και αι πλακε

τη διαψηκη

5. υπερανω δε αυτη ςερουβιµ δοξηκατασκια-

Ϲοντα το ιλαστηριον περι ων ουκ εστιν νυν λε-

γειν κατα µερο

6. τουτων δε ουτωκατεσκευασµενων ει µεν την

πρωτην σκηνην διαπαντο εισιασιν οι ιερει ταλα-

τρεια επιτελουντε

7. ει δε την δευτεραν απαξ του ενιαυτου µο-

νο ο αρςιερευ ου ςωρι αιµατοο προσφερει υπερ

εαυτου και των του λαου αγνοηµατων

8. τουτο δηλουντο του πνευµατο τουαγιου

µηπω πεφανερωσψαι την των αγιων οδον ετι

τη πρωτη σκηνη εςουσηστασιν

9. ητιπαραβολη ει τον καιρον τον ενεστηκοτα

καψ ον δωρα τε και ψυσιαι προσφερονταιµη

δυναµεναι κατα συνειδησιν τελειωσαι τον λα-

τρευοντα

10. µονον επι ϐρωµασιν και ποµασινκαι δια-

ϕοροι ϐαπτισµοι και δικαιωµασιν σαρκο µεςρι

καιρου διορψωσεωεπικειµενα

11. ςριστο δε παραγενοµενο αρςιερευ των

µελλοντων αγαψων δια τη µειζονο καιτελειο-

τερα σκηνη ου ςειροποιητου τουτεστιν ου ταυτη

τη κτισεω

12. ουδε δι αιµατο τραγωνκαι µοσςων δια δε

του ιδιου αιµατο εισηλψεν εφαπαξ ει τα αγια

αιωνιανλυτρωσιν ευραµενο

13. ει γαρ το αιµα ταυρων και τραγων και

σποδο δαµαλεω ϱαντιζουσα τουκεκοινωµενου

αγιαζει προ την τη σαρκο καψαροτητα

14. ποσω µαλλον το αιµα του ςριστουο δια

πνευµατο αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αµωµον

τω ψεω καψαριει τηνσυνειδησιν υµων απο νε-

κρων εργων ει το λατρευειν ψεω Ϲωντι

15. και δια τουτο διαψηκη καινηµεσιτη εστιν

οπω ψανατου γενοµενου ει απολυτρωσιν των

επι τη πρωτη διαψηκηπαραβασεων την επαγγε-

λιαν λαβωσιν οι κεκληµενοι τη αιωνιου κλη-

ϱονοµια

16. οπου γαρ διαψηκηψανατον αναγκη ϕερε-

σψαι του διαψεµενου

17. διαψηκη γαρ επι νεκροι ϐεβαια επει µηπο-

τεισςυει οτε Ϲη ο διαψεµενο

18. οψεν ουδ η πρωτη ςωρι αιµατο εγκεκαινι-

σται

19. λαληψειση γαρ παση εντοληκατα νοµον

υπο µωυσεω παντι τω λαω λαβων το αιµα των

µοσςων και τραγων µεταυδατο και εριου κοκκι-

νου και υσσωπου αυτο τε το ϐιβλιον και παντα

τον λαονερραντισεν

20. λεγων τουτο το αιµα τη διαψηκη η ενετε-

ιλατο προ υµα ο ψεο

21. και την σκηνην δε και παντατα σκευη τη

λειτουργια τω αιµατι οµοιω ερραντισεν

22. και σςεδον εν αιµατι παντακαψαριζεται

κατα τον νοµον και ςωρι αιµατεκςυσια ου γινε-

ται αφεσι

23. αναγκη ουν τα µενυποδειγµατα των εν τοι

ουρανοι τουτοι καψαριζεσψαι αυτα δε τα επο-

υρανιακρειττοσιν ψυσιαι παρα ταυτα

24. ου γαρ ει ςειροποιητα αγια εισηλψεν ο

ςριστο αντιτυπα τωναληψινων αλλ ει αυτον τον

ουρανον νυν εµφανισψηναι τω προσωπω του

ψεου υπερηµων

25. ουδ ιναπολλακι προσφερη εαυτον ωσπερ

ο αρςιερευ εισερςεται ει τα αγια κατ ενιαυτονεν

αιµατι αλλοτριω

26. επει εδει αυτον πολλακι παψειν απο κα-

ταβολη κοσµου νυν δε απαξ επισυντελεια των

αιωνων ει αψετησιν αµαρτια δια τη ψυσια αυτου

πεφανερωται

27. και καψ οσοναποκειται τοι ανψρωποι

απαξ αποψανειν µετα δε τουτο κρισι

28. ουτω ο ςριστο απαξπροσενεςψει ει το

πολλων ανενεγκειν αµαρτια εκ δευτερου ςωρι

αµαρτιαοφψησεται τοι αυτον απεκδεςοµενοι ει

σωτηριαν

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-hbr10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 σκιαν γαρ εςων ονοµο των µελλοντων

αγαψων ουκ αυτην την εικονα των πραγµατων
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κατ ενιαυτον ταιαυται ψυσιαι α προσφερουσιν

ει το διηνεκε ουδεποτε δυναται τουπροσερςοµε-

νου τελειωσαι

2. επει ουκ αν επαυσαντο προσφεροµεναι δια

το µηδεµιαν εςειν ετισυνειδησιν αµαρτιων του

λατρευοντα απαξ κεκαψαρµενου

3. αλλ εν αυται αναµνησι αµαρτιωνκατ ενιαυ-

τον

4. αδυνατον γαρ αιµα ταυρων και τραγων

αφαιρειν αµαρτια

5. διο εισερςοµενο ει τον κοσµονλεγει ψυσιαν

και προσφοραν ουκ ηψελησα σωµα δε κατηρ-

τισω µοι

6. ολοκαυτωµατα και περι αµαρτιαουκ ευδο-

κησα

7. τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι ϐιβλιου γε-

γραπται περι εµου του ποιησαι ο ψεοτο ψεληµα

σου

8. ανωτερον λεγων οτι ψυσιαν και προσφοραν

και ολοκαυτωµατα και περι αµαρτια ουκηψ-

ελησα ουδε ευδοκησα αιτινε κατα τον νοµον

προσφερονται

9. τοτε ειρηκεν ιδου ηκω του ποιησαι οψεο το

ψεληµα σου αναιρει το πρωτον ινα το δευτερον

στηση

10. εν ω ψεληµατι ηγιασµενοι εσµεν οιδια τη

προσφορα του σωµατο του ιησου ςριστου εφα-

παξ

11. και πα µεν ιερευ εστηκεν καψηµε-

ϱαν λειτουργων και τα αυτα πολλακι προσ-

ϕερων ψυσια αιτινε ουδεποτεδυνανται περιελε-

ιν αµαρτια

12. αυτο δε µιαν υπερ αµαρτιων προσενεγκα

ψυσιαν ει τοδιηνεκε εκαψισεν εν δεξια του ψεου

13. το λοιπον εκδεςοµενο εω τεψωσιν οι εςψ-

ϱοι αυτουυποποδιον των ποδων αυτου

14. µια γαρ προσφορα τετελειωκεν ει το διη-

νεκε του αγιαζοµενου

15. µαρτυρει δεηµιν και το πνευµα το αγιον

µετα γαρ το προειρηκεναι

16. αυτη η διαψηκη ην διαψησοµαι προαυτου

µετα τα ηµερα εκεινα λεγει κυριο διδου νοµου

µου επι καρδια αυτωνκαι επι των διανοιων αυ-

των επιγραχω αυτου

17. και των αµαρτιων αυτων και των ανοµιων

αυτων ουµη µνησψω ετι

18. οπου δε αφεσι τουτων ουκετι προσφορα

περι αµαρτια

19. εςοντε ουν αδελφοι παρρησιαν ειτην εισο-

δον των αγιων εν τω αιµατι ιησου

20. ην ενεκαινισεν ηµιν οδον προσφατον και

Ϲωσανδια του καταπετασµατο τουτεστιν τη σαρ-

κο αυτου

21. και ιερεα µεγαν επι τον οικον τουψεου

22. προσερςωµεψα µετα αληψινη καρδια εν

πληροφορια πιστεω ερραντισµενοι τακαρδια

απο συνειδησεω πονηρα και λελουµενοι το

σωµα υδατι καψαρω

23. κατεςωµεν την οµολογιαντη ελπιδο

ακλινη πιστο γαρ ο επαγγειλαµενο

24. και κατανοωµεν αλληλου ει παροξυσµο-

ναγαπη και καλων εργων

25. µη εγκαταλειποντε την επισυναγωγην

εαυτων καψω εψο τισιν αλλαπαρακαλουντε

και τοσουτω µαλλον οσω ϐλεπετε εγγιζουσαν

την ηµεραν

26. εκουσιω γαρ αµαρτανοντωνηµων µετα το

λαβειν την επιγνωσιν τη αληψεια ουκετι περι

αµαρτιων απολειπεταιψυσια

27. ϕοβεραδε τι εκδοςη κρισεω και πυρο Ϲηλο

εσψιειν µελλοντο του υπεναντιου

28. αψετησα τι νοµονµωσεω ςωρι οικτιρµων

επι δυσιν η τρισιν µαρτυσιν αποψνησκει

29. ποσω δοκειτε ςειρονοαξιωψησεται τιµωρια

ο τον υιον του ψεου καταπατησα και το αιµα τη

διαψηκηκοινον ηγησαµενο εν ω ηγιασψη και το

πνευµα τη ςαριτο ενυβρισα

30. οιδαµεν γαρ τον ειπονταεµοι εκδικησι εγω

ανταποδωσω λεγει κυριο και παλιν κυριο κρι-

νει τον λαοναυτου

31. ϕοβεροντο εµπεσειν ει ςειρα ψεου Ϲωντο

32. αναµιµνησκεσψε δε τα προτερον ηµερα

εν αι ϕωτισψεντεπολλην αψλησιν υπεµεινατε

παψηµατων

33. τουτο µεν ονειδισµοι τε και ψλιχεσιν

ψεατριζοµενοιτουτο δε κοινωνοι των ουτω ανα-

στρεφοµενων γενηψεντε

34. και γαρ τοι δεσµοι µουσυνεπαψησατε και

την αρπαγην των υπαρςοντων υµων µετα ςαρα

προσεδεξασψεγινωσκοντε εςειν εν εαυτοι κρε-

ιττονα υπαρξιν εν ουρανοι και µενουσαν
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35. µη αποβαλητε ουν τηνπαρρησιαν υµων

ητι εςει µισψαποδοσιαν µεγαλην

36. υποµονη γαρ εςετε ςρειαν ινα το ψεληµα

τουψεου ποιησαντε κοµισησψε την επαγγελιαν

37. ετι γαρ µικρον οσον οσον ο ερςοµενο ηξει

καιου ςρονιει

38. οδε δικαιο εκ πιστεω Ϲησεται και εαν υπο-

στειληται ουκ ευδοκει η χυςη µου εναυτω

39. ηµει δεουκ εσµεν υποστολη ει απωλειαν

αλλα πιστεω ει περιποιησιν χυςη

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-hbr11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 εστιν δε πιστιελπιζοµενων υποστασι

πραγµατων ελεγςο ου ϐλεποµενων

2. εν ταυτη γαρ εµαρτυρηψησαν οιπρεσβυτε-

ϱοι

3. πιστει νοουµεν κατηρτισψαι του αιωνα

ϱηµατι ψεου ει το µη εκ ϕαινοµενων ταβλεπο-

µενα γεγονεναι

4. πιστει πλειονα ψυσιαν αβελ παρα καιν προ-

σηνεγκεν τω ψεω δι η εµαρτυρηψηειναι δικαιο

µαρτυρουντο επι τοι δωροι αυτου του ψεου και

δι αυτη αποψανωνετι λαλειται

5. πιστει ενως µετετεψη του µη ιδειν ψανα-

τον και ους ευρισκετο διοτι µετεψηκεναυτον ο

ψεο προ γαρ τη µεταψεσεω αυτου µεµαρτυρηται

ευηρεστηκεναι τω ψεω

6. ςωρι δε πιστεωαδυνατον ευαρεστησαι πι-

στευσαι γαρ δει τον προσερςοµενον τω ψεω οτι

εστιν καιτοι εκζητουσιν αυτον µισψαποδοτη γι-

νεται

7. πιστει ςρηµατισψει νωε περι των µηδεπω-

ϐλεποµενων ευλαβηψει κατεσκευασεν κιβωτον

ει σωτηριαν του οικου αυτου δι ηκατεκρινεν τον

κοσµον και τη κατα πιστιν δικαιοσυνη εγενετο

κληρονοµο

8. πιστει καλουµενοαβρααµ υπηκουσεν εξε-

λψειν ει τον τοπον ον ηµελλεν λαµβανειν ει

κληρονοµιανκαι εξηλψεν µη επισταµενο που

ερςεται

9. πιστει παρωκησεν ει την γην τη επαγγελια

ωαλλοτριαν εν σκηναι κατοικησα µετα ισαακ

και ιακωβ των συγκληρονοµων τηεπαγγελια τη

αυτη

10. εξεδεςετο γαρ την του ψεµελιου εςουσαν

πολιν η τεςνιτη καιδηµιουργο ο ψεο

11. πιστει και αυτη σαρρα δυναµιν ει κατα-

ϐολην σπερµατο ελαβεν και παρακαιρον ηλι-

κια ετεκεν επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλα-

µενον

12. διο και αφ ενο εγεννηψησανκαι ταυτα

νενεκρωµενου καψω τα αστρα του ουρανου

τω πληψει και ωσει αµµο ηπαρα το ςειλο τη

ψαλασση η αναριψµητο

13. κατα πιστιν απεψανον ουτοι παντε µη λα-

ϐοντετα επαγγελια αλλα πορρωψεν αυτα ιδον-

τε και πεισψεντε και ασπασαµενοι καιοµολο-

γησαντε οτι ξενοι και παρεπιδηµοι εισιν επι τη

γη

14. οι γαρ τοιαυτα λεγοντεεµφανιζουσιν οτι

πατριδα επιζητουσιν

15. και ει µεν εκεινη εµνηµονευον αφ η εξη-

λψον ειςον ανκαιρον ανακαµχαι

16. νυνι δε κρειττονο ορεγονται τουτεστιν επο-

υρανιου διο ουκ επαισςυνεταιαυτου ο ψεο ψεο

επικαλεισψαι αυτων ητοιµασεν γαρ αυτοι πολιν

17. πιστει προσενηνοςεναβρααµ τον ισαακ πε-

ιραζοµενο και τον µονογενη προσεφερεν ο τα

επαγγελιααναδεξαµενο

18. προ ον ελαληψη οτι εν ισαακ κληψησεται

σοι σπερµα

19. λογισαµενο οτι και εκ νεκρωνεγειρειν δυ-

νατο ο ψεο οψεν αυτον και εν παραβολη εκο-

µισατο

20. πιστει περι µελλοντωνευλογησεν ισαακ

τον ιακωβ και τον ησαυ

21. πιστει ιακωβ αποψνησκων εκαστον των

υιων ιωσηφευλογησεν και προσεκυνησεν επι το

ακρον τη ϱαβδου αυτου

22. πιστει ιωσηφ τελευτων περι τηεξοδου των

υιων ισραηλ εµνηµονευσεν και περι των οστεων

αυτου ενετειλατο

23. πιστει µωσηγεννηψει εκρυβη τριµηνον

υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον αστειον το

παιδιονκαι ουκ εφοβηψησαν το διαταγµα του

ϐασιλεω

24. πιστει µωση µεγα γενοµενο ηρνησατο λε-

γεσψαιυιο ψυγατρο ϕαραω

25. µαλλον ελοµενο συγκακουςεισψαι τω

λαω του ψεου η προσκαιρον εςειναµαρτια απο-

λαυσιν
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26. µειζονα πλουτον ηγησαµενο των εν

αιγυπτω ψησαυρων τον ονειδισµον τουςριστου

απεβλεπεν γαρ ει την µισψαποδοσιαν

27. πιστει κατελιπεν αιγυπτον µη ϕοβηψει τον

ψυµοντου ϐασιλεω τον γαρ αορατον ω ορων

εκαρτερησεν

28. πιστει πεποιηκεν το πασςα και την προ-

σςυσιντου αιµατο ινα µη ο ολοψρευων τα πρω-

τοτοκα ψιγη αυτων

29. πιστει διεβησαν την ερυψρανψαλασσαν

ω δια ξηρα η πειραν λαβοντε οι αιγυπτιοι κατε-

ποψησαν

30. πιστει τα τειςη ιεριςωεπεσεν κυκλωψεντα

επι επτα ηµερα

31. πιστει ϱααβ η πορνη ου συναπωλετο

τοι απειψησασινδεξαµενη του κατασκοπου µετ

ειρηνη

32. και τι ετι λεγω επιλειχει γαρ µε διηγουµε-

νον οςρονο περι γεδεων ϐαρακ τε και σαµχων

και ιεφψαε δαβιδ τε και σαµουηλ και τωνπρο-

ϕητων

33. οιδια πιστεω κατηγωνισαντο ϐασιλεια ειρ-

γασαντο δικαιοσυνην επετυςον επαγγελιωνε-

ϕραξαν στοµατα λεοντων

34. εσβεσαν δυναµιν πυρο εφυγον στοµατα

µαςαιρα ενεδυναµωψησαν αποασψενεια εγεν-

ηψησαν ισςυροι εν πολεµω παρεµβολα εκλι-

ναν αλλοτριων

35. ελαβον γυναικε εξαναστασεω του νεκρου

αυτων αλλοι δε ετυµπανισψησαν ου προσδεξα-

µενοι τηναπολυτρωσιν ινα κρειττονο αναστα-

σεω τυςωσιν

36. ετεροι δε εµπαιγµων και µαστιγων πειραν

ελαβονετι δε δεσµων και ϕυλακη

37. ελιψασψησαν επρισψησαν επειρασψη-

σαν εν ϕονω µαςαιρα απεψανονπεριηλψον εν

µηλωται εν αιγειοι δερµασιν υστερουµενοι ψλι-

ϐοµενοικακουςουµενοι

38. ων ουκ ην αξιο ο κοσµο εν ερηµιαι πλανω-

µενοι και ορεσιν και σπηλαιοι καιται οπαι τη γη

39. και ουτοι παντε µαρτυρηψεντε δια τη πι-

στεω ουκ εκοµισαντο τηνεπαγγελιαν

40. του ψεου περι ηµων κρειττον τι προβλε-

χαµενου ινα µη ςωρι ηµων τελειωψωσιν

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-hbr12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 τοιγαρουν καιηµει τοσουτον εςοντε πε-

ϱικειµενον ηµιν νεφο µαρτυρων ογκον αποψ-

εµενοι παντακαι την ευπεριστατον αµαρτιαν δι

υποµονη τρεςωµεν τον προκειµενον ηµιν αγωνα

2. αφορωντε ει τοντη πιστεω αρςηγον και τε-

λειωτην ιησουν ο αντι τη προκειµενη αυτω ςα-

ϱαυπεµεινεν σταυρον αισςυνη καταφρονησα εν

δεξια τε του ψρονου του ψεουεκαψισεν

3. αναλογισασψε γαρ τον τοιαυτην υποµε-

µενηκοτα υπο των αµαρτωλων ει αυτοναντιλο-

γιαν ινα µη καµητε ται χυςαι υµων εκλυοµενοι

4. ουπω µεςρι αιµατο αντικατεστητεπρο την

αµαρτιαν ανταγωνιζοµενοι

5. και εκλελησψε τη παρακλησεω ητι υµιν ω

υιοι διαλεγεταιυιε µου µη ολιγωρει παιδεια κυ-

ϱιου µηδε εκλυου υπ αυτου ελεγςοµενο

6. ον γαρ αγαπα κυριοπαιδευει µαστιγοι δε

παντα υιον ον παραδεςεται

7. ει παιδειαν υποµενετε ω υιοι υµινπροσφερε-

ται ο ψεο τι γαρ εστιν υιο ον ου παιδευει πατηρ

8. ει δε ςωρι εστε παιδεια ηµετοςοι γεγονασιν

παντε αρα νοψοι εστε και ους υιοι

9. ειτα του µεν τη σαρκο ηµωνπατερα ειςο-

µεν παιδευτα και ενετρεποµεψα ου πολλω µαλ-

λον υποταγησοµεψα τωπατρι των πνευµατων

και Ϲησοµεν

10. οι µεν γαρ προ ολιγα ηµερα κατα το δο-

κουν αυτοιεπαιδευον ο δε επι το συµφερον ει το

µεταλαβειν τη αγιοτητο αυτου

11. πασα δε παιδεια προµεν το παρον ου δο-

κει ςαρα ειναι αλλα λυπη υστερον δε καρπον

ειρηνικον τοιδι αυτη γεγυµνασµενοι αποδιδω-

σιν δικαιοσυνη

12. διο τα παρειµενα ςειρα και ταπαραλελυ-

µενα γονατα ανορψωσατε

13. και τροςια ορψα ποιησατε τοι ποσιν υµων

ινα µη το ςωλονεκτραπη ιαψη δε µαλλον

14. ειρηνην διωκετε µετα παντων και τον αγια-

σµον ου ςωρι ουδει οχεταιτον κυριον

15. επισκοπουντε µη τι υστερων απο τη ςαριτο

του ψεου µη τι ϱιζα πικρια ανωφυουσα ενοςλη

και δια ταυτη µιανψωσιν πολλοι
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16. µη τι πορνο η ϐεβηλο ω ησαυ ο αντι ϐρω-

σεωµια απεδοτο τα πρωτοτοκια αυτου

17. ιστε γαρ οτι και µετεπειτα ψελων κληρο-

νοµησαι την ευλογιαναπεδοκιµασψη µετανοια

γαρ τοπον ους ευρεν καιπερ µετα δακρυων εκ-

Ϲητησααυτην

18. ου γαρπροσεληλυψατε χηλαφωµενω ορει

και κεκαυµενω πυρι και γνοφω και σκοτω κα-

ιψυελλη

19. καισαλπιγγο ηςω και ϕωνη ϱηµατων η οι

ακουσαντε παρητησαντο µη προστεψηναιαυτοι

λογον

20. ουκ εφερον γαρ το διαστελλοµενον καν

ψηριον ψιγη του ορου λιψοβοληψησεται ηβο-

λιδι κατατοξευψησεται

21. και ουτω ϕοβερον ην το ϕανταζοµενον

µωση ειπεν εκφοβο ειµι καιεντροµο

22. αλλαπροσεληλυψατε σιων ορει και πολει

ψεου Ϲωντο ιερουσαληµ επουρανιω και µυρια-

σιναγγελων

23. πανηγυρει και εκκλησια πρωτοτοκων εν

ουρανοι απογεγραµµενων και κριτη ψεωπαν-

των και πνευµασιν δικαιων τετελειωµενων

24. και διαψηκη νεα µεσιτη ιησου και αιµατι-

ϱαντισµου κρειττονα λαλουντι παρα τον αβελ

25. ϐλεπετε µη παραιτησησψε τον λαλουντα

ει γαρεκεινοι ουκ εφυγον τον επι τη γη παρα-

ιτησαµενοι ςρηµατιζοντα πολλω µαλλονηµει οι

τον απ ουρανων αποστρεφοµενοι

26. ου η ϕωνη την γην εσαλευσεν τοτε νυν

δεεπηγγελται λεγων ετι απαξ εγω σειω ου µονον

την γην αλλα και τον ουρανον

27. το δε ετι απαξ δηλοιτων σαλευοµενων την

µεταψεσιν ω πεποιηµενων ινα µεινη τα µη σα-

λευοµενα

28. διο ϐασιλειανασαλευτον παραλαµβανον-

τε εςωµεν ςαριν δι η λατρευωµεν ευαρεστω τω

ψεω µετααιδου και ευλαβεια

29. και γαρ ο ψεο ηµων πυρ καταναλισκον

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-hbr13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 η ϕιλαδελφιαµενετω

2. τηϕιλοξενια µη επιλανψανεσψε δια ταυτη

γαρ ελαψον τινε ξενισαντε αγγελου

3. µιµνησκεσψε τωνδεσµιων ω συνδεδεµενοι

των κακουςουµενων ω και αυτοι οντε εν σωµατι

4. τιµιο ο γαµο ενπασιν και η κοιτη αµιαντο

πορνου δε και µοιςου κρινει ο ψεο

5. αφιλαργυρο ο τροπο αρκουµενοιτοι παρο-

υσιν αυτο γαρ ειρηκεν ου µη σε ανω ουδ ου µη

σε εγκαταλιπω

6. ωστε ψαρρουντα ηµαλεγειν κυριο εµοι ϐο-

ηψο και ου ϕοβηψησοµαι τι ποιησει µοι ανψρω-

πο

7. µνηµονευετε τωνηγουµενων υµων οιτινε

ελαλησαν υµιν τον λογον του ψεου ων αναψ-

εωρουντε τηνεκβασιν τη αναστροφη µιµεισψε

την πιστιν

8. ιησου ςριστο ςψε και σηµερον ο αυτο και

ειτου αιωνα

9. διδαςαι ποικιλαι και ξεναι µη περιφερεσψε

καλον γαρ ςαριτι ϐεβαιουσψαι τηνκαρδιαν ου

ϐρωµασιν εν οι ουκ ωφεληψησαν οι περιπατη-

σαντε

10. εςοµεν ψυσιαστηριον εξ ου ϕαγεινουκ εςο-

υσιν εξουσιαν οι τη σκηνη λατρευοντε

11. ων γαρ εισφερεται Ϲωων το αιµα περι

αµαρτιαει τα αγια δια του αρςιερεω τουτων τα

σωµατα κατακαιεται εξω τη παρεµβολη

12. διο και ιησουινα αγιαση δια του ιδιου αιµα-

το τον λαον εξω τη πυλη επαψεν

13. τοινυν εξερςωµεψα προ αυτονεξω τη πα-

ϱεµβολη τον ονειδισµον αυτου ϕεροντε

14. ου γαρ εςοµεν ωδε µενουσαν πολιν αλλα

τηνµελλουσαν επιζητουµεν

15. δι αυτου ουν αναφερωµεν ψυσιαν αινε-

σεω διαπαντο τω ψεω τουτεστινκαρπον ςειλεων

οµολογουντων τω ονοµατι αυτου

16. τη δε ευποιια και κοινωνια µη επιλανψ-

ανεσψετοιαυται γαρ ψυσιαι ευαρεστειται ο ψεο

17. πειψεσψε τοι ηγουµενοι υµων και υπεικε-

τεαυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των χυςων υµων

ω λογον αποδωσοντε ινα µετα ςαρατουτο ποιω-

σιν και µη στεναζοντε αλυσιτελε γαρ υµιν τουτο

18. προσευςεσψε περι ηµων πεποιψαµενγαρ

οτι καλην συνειδησιν εςοµεν εν πασιν καλω

ψελοντε αναστρεφεσψαι
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19. περισσοτερω δεπαρακαλω τουτο ποιησαι

ινα ταςιον αποκατασταψω υµιν

20. ο δε ψεο τη ειρηνη ο αναγαγωνεκ νεκρων

τον ποιµενα των προβατων τον µεγαν εν αιµατι

διαψηκη αιωνιου τονκυριον ηµων ιησουν

21. καταρτισαι υµα εν παντι εργω αγαψω ει

το ποιησαι το ψεληµα αυτου ποιωνεν υµιν το

ευαρεστον ενωπιον αυτου δια ιησου ςριστου ω

η δοξα ει του αιωνατων αιωνων αµην

22. παρακαλω δε υµα αδελφοι ανεςεσψε του

λογου τη παρακλησεω και γαρ διαβραςεων

επεστειλα υµιν

23. γινωσκετε τον αδελφον τιµοψεον απολε-

λυµενον µεψ ου εαν ταςιονερςηται οχοµαι υµα

24. ασπασασψε παντα του ηγουµενου υµων

και παντα του αγιου ασπαζονταιυµα οι απο τη

ιταλια

25. η ςαρι µετα παντων υµων αµην [προ εβρα-

ιου εγραφη απο τη ιταλιαδια τιµοψεου]
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-jk1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 ιακωβο ψεου καικυριου ιησου ςριστου δο-

υλο ται δωδεκα ϕυλαι ται εν τη διασπορα ςα-

ιρειν

2. πασαν ςαρανηγησασψε αδελφοι µου οταν

πειρασµοι περιπεσητε ποικιλοι

3. γινωσκοντε οτι το δοκιµιον υµωντη πιστεω

κατεργαζεται υποµονην

4. η δε υποµονη εργον τελειον εςετω ινα ητε

τελειοι καιολοκληροι εν µηδενι λειποµενοι

5. ει δε τι υµων λειπεται σοφια αιτειτω παρα

του διδοντο ψεουπασιν απλω και µη ονειδιζοντο

και δοψησεται αυτω

6. αιτειτω δε εν πιστει µηδενδιακρινοµενο ο

γαρ διακρινοµενο εοικεν κλυδωνι ψαλασση

ανεµιζοµενω καιριπιζοµενω

7. µηγαρ οιεσψω ο ανψρωπο εκεινο οτι ληχε-

ται τι παρα του κυριου

8. ανηρ διχυςο ακαταστατο ενπασαι ται οδοι

αυτου

9. καυςασψω δε ο αδελφο ο ταπεινο εν τω

υχει αυτου

10. ο δε πλουσιο εν τηταπεινωσει αυτου οτι ω

ανψο ςορτου παρελευσεται

11. ανετειλεν γαρ ο ηλιο συν τωκαυσωνι και

εξηρανεν τον ςορτον και το ανψο αυτου εξεπε-

σεν και η ευπρεπεια τουπροσωπου αυτου απω-

λετο ουτω και ο πλουσιο εν ται πορειαι αυτο-

υµαρανψησεται

12. µακαριο ανηρ ο υποµενει πειρασµον οτι

δοκιµο γενοµενο ληχεται τον στεφανοντη Ϲωη

ον επηγγειλατο ο κυριο τοι αγαπωσιν αυτον

13. µηδει πειραζοµενο λεγετω οτιαπο του

ψεου πειραζοµαι ο γαρ ψεο απειραστο εστιν κα-

κων πειραζει δε αυτοουδενα

14. εκαστο δε πειραζεται υπο τη ιδια επιψυµια

εξελκοµενο και δελεαζοµενο

15. ειτα η επιψυµιασυλλαβουσα τικτει αµαρ-

τιαν η δε αµαρτια αποτελεσψεισα αποκυει

ψανατον

16. µη πλανασψε αδελφοιµου αγαπητοι

17. πασα δοσι αγαψη και παν δωρηµα τελε-

ιον ανωψεν εστιν καταβαινον απο του πατρο-

των ϕωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπη

αποσκιασµα

18. ϐουληψει απεκυησεν ηµα λογωαληψεια

ει το ειναι ηµα απαρςην τινα των αυτου κτισµα-

των

19. ωστε αδελφοι µου αγαπητοι εστωπα

ανψρωπο ταςυ ει το ακουσαι ϐραδυ ει το λαλη-

σαι ϐραδυ ει οργην

20. οργη γαρ ανδροδικαιοσυνην ψεου ου κα-

τεργαζεται

21. διο αποψεµενοι πασαν ϱυπαριαν και πε-

ϱισσειαν κακια ενπραυτητι δεξασψε τον εµφυ-

τον λογον τον δυναµενον σωσαι τα χυςα υµων

22. γινεσψε δε ποιηταιλογου και µη µονον

ακροαται παραλογιζοµενοι εαυτου

23. οτι ει τι ακροατη λογου εστινκαι ου ποιητη

ουτο εοικεν ανδρι κατανοουντι το προσωπον τη

γενεσεω αυτου ενεσοπτρω

24. κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυψεν

και ευψεω επελαψετο οποιο ην

25. ο δε παρακυχα ει νοµοντελειον τον τη

ελευψερια και παραµεινα ουτο ουκ ακροατη

επιλησµονηγενοµενο αλλα ποιητη εργου ουτο

µακαριο εν τη ποιησει αυτου εσται

26. ει τι δοκει ψρησκοειναι εν υµιν µη ςαλι-

ναγωγων γλωσσαν αυτου αλλ απατων καρδιαν

αυτου τουτουµαταιο η ψρησκεια

27. ψρησκεια καψαρα και αµιαντο παρα τω

ψεω και πατρι αυτη εστινεπισκεπτεσψαι ορφα-

νου και ςηρα εν τη ψλιχει αυτων ασπιλον εαυ-

τον τηρειν αποτου κοσµου

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-jk2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 αδελφοι µου µη εν προσωποληχιαιεςετε

την πιστιν του κυριου ηµων ιησου ςριστου τη

δοξη

2. εαν γαρ εισελψη ει την συναγωγηνυµων

ανηρ ςρυσοδακτυλιο εν εσψητι λαµπρα εισε-

λψη δε και πτωςο εν ϱυπαραεσψητι

3. καιεπιβλεχητε επι τον ϕορουντα την εσψη-

τα την λαµπραν και ειπητε αυτω συ καψου ωδε-

καλω και τω πτωςω ειπητε συ στηψι εκει η καψ-

ου ωδε υπο το υποποδιον µου
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4. και ου διεκριψητε ενεαυτοι και εγενεσψε

κριται διαλογισµων πονηρων

5. ακουσατε αδελφοι µου αγαπητοι ους ο

ψεοεξελεξατο του πτωςου του κοσµου τουτου

πλουσιου εν πιστει και κληρονοµουτη ϐασιλεια

η επηγγειλατο τοι αγαπωσιν αυτον

6. υµει δε ητιµασατε τον πτωςον ους οι πλο-

υσιοικαταδυναστευουσιν υµων και αυτοι ελκο-

υσιν υµα ει κριτηρια

7. ουκ αυτοι ϐλασφηµουσιν το καλονονοµα το

επικληψεν εφ υµα

8. ει µεντοι νοµον τελειτε ϐασιλικον κατα την

γραφην αγαπησει τονπλησιον σου ω σεαυτον

καλω ποιειτε

9. ει δε προσωποληπτειτε αµαρτιαν εργαζεσψε

ελεγςοµενοι υποτου νοµου ω παραβαται

10. οστι γαρ ολον τον νοµον τηρησει πταισει

δε εν ενι γεγονεν παντωνενοςο

11. ο γαρειπων µη µοιςευση ειπεν και µη ϕο-

νευση ει δε ου µοιςευσει ϕονευσει δεγεγονα πα-

ϱαβατη νοµου

12. ουτω λαλειτε και ουτω ποιειτε ω δια νοµου

ελευψερια µελλοντεκρινεσψαι

13. ηγαρ κρισι ανιλεω τω µη ποιησαντι ελεο

και κατακαυςαται ελεο κρισεω

14. τι το οφελο αδελφοιµου εαν πιστιν λεγη τι

εςειν εργα δε µη εςη µη δυναται η πιστι σωσαι

αυτον

15. εαν δε αδελφοη αδελφη γυµνοι υπαρςω-

σιν και λειποµενοι ωσιν τη εφηµερου τροφη

16. ειπη δε τι αυτοι εξυµων υπαγετε εν ειρηνη

ψερµαινεσψε και ςορταζεσψε µη δωτε δε αυτοι

ταεπιτηδεια του σωµατο τι το οφελο

17. ουτω και η πιστι εαν µη εργα εςη νεκρα

εστιν καψεαυτην

18. αλλερει τι συ πιστιν εςει καγω εργα εςω

δειξον µοι την πιστιν σου εκ των εργωνσου καγω

δειξω σοι εκ των εργων µου την πιστιν µου

19. συ πιστευει οτι ο ψεο ει εστινκαλω ποιει

και τα δαιµονια πιστευουσιν και ϕρισσουσιν

20. ψελει δε γνωναι ω ανψρωπε κενεοτι η πι-

στι ςωρι των εργων νεκρα εστιν

21. αβρααµ ο πατηρ ηµων ουκ εξ εργων εδι-

καιωψηανενεγκα ισαακ τον υιον αυτου επι το

ψυσιαστηριον

22. ϐλεπει οτι η πιστι συνηργειτοι εργοι αυτου

και εκ των εργων η πιστι ετελειωψη

23. και επληρωψη η γραφη η λεγουσαεπι-

στευσεν δε αβρααµ τω ψεω και ελογισψη αυτω

ει δικαιοσυνην και ϕιλο ψεουεκληψη

24. ορατετοινυν οτι εξ εργων δικαιουται

ανψρωπο και ουκ εκ πιστεω µονον

25. οµοιω δε και ϱααβ ηπορνη ουκ εξ εργων

εδικαιωψη υποδεξαµενη του αγγελου και ετερα

οδωεκβαλουσα

26. ωσπερ γαρ το σωµα ςωρι πνευµατο νεκρον

εστιν ουτω και η πιστι ςωρι τωνεργων νεκρα

εστιν

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-jk3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 µη πολλοι διδασκαλοι γινεσψεαδελφοι

µου ειδοτε οτι µειζον κριµα ληχοµεψα

2. πολλα γαρ πταιοµεν απαντε ει τι εν λογω

ουπταιει ουτο τελειο ανηρ δυνατο ςαλιναγωγη-

σαι και ολον το σωµα

3. ιδου των ιππων τουςαλινου ει τα στοµατα

ϐαλλοµεν προ το πειψεσψαι αυτου ηµιν και

ολον το σωµααυτων µεταγοµεν

4. ιδου και τα πλοια τηλικαυτα οντα και

υπο σκληρων ανεµων ελαυνοµενα µεταγετα-

ιυπο ελαςιστου πηδαλιου οπου αν η ορµη του

ευψυνοντο ϐουληται

5. ουτω και η γλωσσα µικρον µελοεστιν

και µεγαλαυςει ιδου ολιγον πυρ ηλικην υλην

αναπτει

6. και η γλωσσα πυρ ο κοσµο τηαδικια ουτω η

γλωσσα καψισταται εν τοι µελεσιν ηµων η σπι-

λουσα ολον το σωµακαι ϕλογιζουσα τον τροςον

τη γενεσεω και ϕλογιζοµενη υπο τη γεεννη

7. πασα γαρ ϕυσι ψηριωντε και πετεινων ερπε-

των τε και εναλιων δαµαζεται και δεδαµασται

τη ϕυσει τηανψρωπινη

8. τηνδε γλωσσαν ουδει δυναται ανψρωπων

δαµασαι ακατασςετον κακον µεστη ιουψανατη-

ϕορου

9. εναυτη ευλογουµεν τον ψεον και πατερα

και εν αυτη καταρωµεψα του ανψρωπου το-

υκαψ οµοιωσιν ψεου γεγονοτα
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10. εκ του αυτου στοµατο εξερςεται ευλογια

και καταρα ου ςρηαδελφοι µου ταυτα ουτω γι-

νεσψαι

11. µητι η πηγη εκ τη αυτη οπη ϐρυει το γλυκυ

και το πικρον

12. µη δυναταιαδελφοι µου συκη ελαια ποιη-

σαι η αµπελο συκα ουτω ουδεµια πηγη αλυκον

καιγλυκυ ποιησαι υδωρ

13. τι σοφο και επιστηµων εν υµιν δειξατω εκ

τη καλη αναστροφη τα εργααυτου εν πραυτητι

σοφια

14. ει δε Ϲηλον πικρον εςετε και εριψειαν εν τη

καρδια υµων µηκατακαυςασψε και χευδεσψε

κατα τη αληψεια

15. ουκ εστιν αυτη η σοφια ανωψεν κατερςο-

µενη αλλεπιγειο χυςικη δαιµονιωδη

16. οπου γαρ Ϲηλο και εριψεια εκει ακαταστα-

σια και παν ϕαυλονπραγµα

17. η δεανωψεν σοφια πρωτον µεν αγνη εσ-

τιν επειτα ειρηνικη επιεικη ευπειψη µεστηελεου

και καρπων αγαψων αδιακριτο και ανυποκριτο

18. καρπο δε τη δικαιοσυνη ενειρηνη σπειρε-

ται τοι ποιουσιν ειρηνην

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-jk4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ποψεν πολεµοι και µαςαι εν υµιν ουκεν-

τευψεν εκ των ηδονων υµων των στρατευ-

οµενων εν τοι µελεσιν υµων

2. επιψυµειτε και ουκ εςετεφονευετε και Ϲηλο-

υτε και ου δυνασψε επιτυςειν µαςεσψε και πο-

λεµειτε ουκ εςετεδε δια το µη αιτεισψαι υµα

3. αιτειτε και ου λαµβανετε διοτι κακω αιτε-

ισψε ινα εν ται ηδοναιυµων δαπανησητε

4. µοιςοι και µοιςαλιδε ουκ οιδατε οτι η ϕιλια

του κοσµου εςψρα του ψεου εστιν οαν ουν ϐο-

υληψη ϕιλο ειναι του κοσµου εςψρο του ψεου

καψισταται

5. η δοκειτε οτι κενω η γραφηλεγει προ ϕψ-

ονον επιποψει το πνευµα ο κατωκησεν εν ηµιν

6. µειζονα δε διδωσιν ςαριν διο λεγειο ψεο

υπερηφανοι αντιτασσεται ταπεινοι δε διδωσιν

ςαριν

7. υποταγητε ουν τω ψεω αντιστητε τωδιαβολω

και ϕευξεται αφ υµων

8. εγγισατε τω ψεω και εγγιει υµιν καψαρισατε

ςειρα αµαρτωλοικαι αγνισατε καρδια διχυςοι

9. ταλαιπωρησατε και πενψησατε και κλαυ-

σατε ο γελω υµων ειπενψο µεταστραφητω και

η ςαρα ει κατηφειαν

10. ταπεινωψητε ενωπιον του κυριου και υχω-

σειυµα

11. µηκαταλαλειτε αλληλων αδελφοι ο κα-

ταλαλων αδελφου και κρινων τον αδελφον αυ-

τουκαταλαλει νοµου και κρινει νοµον ει δε νο-

µον κρινει ουκ ει ποιητη νοµου αλλακριτη

12. ειεστιν ο νοµοψετη ο δυναµενο σωσαι και

απολεσαι συ τι ει ο κρινει τονετερον

13. αγενυν οι λεγοντε σηµερον και αυριον πο-

ϱευσωµεψα ει τηνδε την πολιν καιποιησωµεν

εκει ενιαυτον ενα και εµπορευσωµεψα και κερ-

δησωµεν

14. οιτινε ουκ επιστασψε το τηαυριον ποια γαρ

η Ϲωη υµων ατµι γαρ εστιν η προ ολιγον ϕαινο-

µενη επειτα δεαφανιζοµενη

15. αντι του λεγειν υµα εαν ο κυριο ψεληση

και Ϲησωµεν και ποιησωµεν τουτο ηεκεινο

16. νυν δεκαυςασψε εν ται αλαζονειαι υµων

πασα καυςησι τοιαυτη πονηρα εστιν

17. ειδοτι ουν καλονποιειν και µη ποιουντι

αµαρτια αυτω εστιν

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-jk5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 αγε νυν οι πλουσιοι κλαυσατεολολυζοντε

επι ται ταλαιπωριαι υµων ται επερςοµεναι

2. ο πλουτο υµων σεσηπεν και ταιµατια υµων

σητοβρωτα γεγονεν

3. ο ςρυσο υµων και ο αργυρο κατιωται και

ο ιο αυτων ειµαρτυριον υµιν εσται και ϕαγεται

τα σαρκα υµων ω πυρ εψησαυρισατε ενεσςαται

ηµεραι

4. ιδου ο µισψο των εργατων των αµησαντων

τα ςωρα υµων ο απεστερηµενο αφυµων κραζει

και αι ϐοαι των ψερισαντων ει τα ωτα κυριου

σαβαωψ εισεληλυψασιν

1204 L R Biblia Grecka



List Jakuba L R Rozdział 5

5. ετρυφησατε επιτη γη και εσπαταλησατε εψ-

ϱεχατε τα καρδια υµων ω εν ηµερα σφαγη

6. κατεδικασατεεφονευσατε τον δικαιον ουκ

αντιτασσεται υµιν

7. µακροψυµησατε ουν αδελφοι εω τη παρο-

υσια τουκυριου ιδου ο γεωργο εκδεςεται τον τι-

µιον καρπον τη γη µακροψυµων επ αυτωεω αν

λαβη υετον πρωιµον και οχιµον

8. µακροψυµησατε και υµει στηριξατε τα καρ-

δια υµων οτι ηπαρουσια του κυριου ηγγικεν

9. µη στεναζετε κατ αλληλων αδελφοι ινα µη

κατακριψητε ιδου κριτη προτων ψυρων εστηκεν

10. υποδειγµα λαβετε τη κακοπαψεια αδελ-

ϕοι µου και τη µακροψυµια τουπροφητα οι

ελαλησαν τω ονοµατι κυριου

11. ιδου µακαριζοµεν του υποµενοντα την

υποµονηνιωβ ηκουσατε και το τελο κυριου ειδε-

τε οτι πολυσπλαγςνο εστιν ο κυριο καιοικ-

τιρµων

12. προπαντων δε αδελφοι µου µη οµνυετε

µητε τον ουρανον µητε την γην µητε αλλον τι-

ναορκον ητω δε υµων το ναι ναι και το ου ου

ινα µη ει υποκρισιν πεσητε

13. κακοπαψει τι ενυµιν προσευςεσψω ευψ-

υµει τι χαλλετω

14. ασψενει τι εν υµιν προσκαλεσασψω του

πρεσβυτερου τηεκκλησια και προσευξασψω-

σαν επ αυτον αλειχαντε αυτον ελαιω εν τω ονο-

µατι τουκυριου

15. και ηευςη τη πιστεω σωσει τον καµνοντα

και εγερει αυτον ο κυριο καν αµαρτια ηπεπο-

ιηκω αφεψησεται αυτω

16. εξοµολογεισψε αλληλοι τα παραπτωµατα

και ευςεσψε υπερ αλληλων οπωιαψητε πολυ

ισςυει δεησι δικαιου ενεργουµενη

17. ηλια ανψρωπο ην οµοιοπαψη ηµιν και

προσευςηπροσηυξατο του µη ϐρεξαι και ουκ

εβρεξεν επι τη γη ενιαυτου τρει και µηναεξ

18. και παλινπροσηυξατο και ο ουρανο υετον

εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτη

19. αδελφοι εαν τιεν υµιν πλανηψη απο τη

αληψεια και επιστρεχη τι αυτον

20. γινωσκετω οτι ο επιστρεχααµαρτωλον εκ

πλανη οδου αυτου σωσει χυςην εκ ψανατου και

καλυχει πληψοαµαρτιων
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1 List Piotra L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1p1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 πετρο αποστολο ιησου ςριστου εκλεκτοι

παρεπιδηµοι διασπορα ποντου γαλατια καππα-

δοκια ασια και ϐιψυνια

2. κατα προγνωσιν ψεου πατρο εν αγιασµω

πνευµατο ει υπακοην και ϱαντισµοναιµατο ιη-

σου ςριστου ςαρι υµιν και ειρηνη πληψυνψειη

3. ευλογητο ο ψεο και πατηρ τουκυριου ηµων

ιησου ςριστου ο κατα το πολυ αυτου ελεο ανα-

γεννησα ηµα ειελπιδα Ϲωσαν δι αναστασεω ιη-

σου ςριστου εκ νεκρων

4. ει κληρονοµιαν αφψαρτον καιαµιαντον και

αµαραντον τετηρηµενην εν ουρανοι ει ηµα

5. του εν δυναµει ψεου ϕρουρουµενουδια πι-

στεω ει σωτηριαν ετοιµην αποκαλυφψηναι εν

καιρω εσςατω

6. εν ω αγαλλιασψε ολιγον αρτι ειδεον εστιν

λυπηψεντε εν ποικιλοι πειρασµοι

7. ινα το δοκιµιον υµων τη πιστεω πολυ τι-

µιωτερονςρυσιου του απολλυµενου δια πυρο δε

δοκιµαζοµενου ευρεψη ει επαινον και τιµηνκαι

δοξαν εν αποκαλυχει ιησου ςριστου

8. ον ουκ ειδοτε αγαπατε ει ον αρτι µη ορων-

τε πιστευοντεδε αγαλλιασψε ςαρα ανεκλαλητω

και δεδοξασµενη

9. κοµιζοµενοι το τελο τη πιστεω υµων σωτη-

ϱιανχυςων

10. περι ησωτηρια εξεζητησαν και εξηρευνη-

σαν προφηται οι περι τη ει υµα ςαριτοπροφη-

τευσαντε

11. ερευνωντε ει τινα η ποιον καιρον εδηλου

το εν αυτοι πνευµα ςριστουπροµαρτυροµενον τα

ει ςριστον παψηµατα και τα µετα ταυτα δοξα

12. οι απεκαλυφψη οτι ουςεαυτοι ηµιν δε διη-

κονουν αυτα α νυν ανηγγελη υµιν δια των ευ-

αγγελισαµενων υµαεν πνευµατι αγιω αποστα-

λεντι απ ουρανου ει α επιψυµουσιν αγγελοι πα-

ϱακυχαι

13. διοαναζωσαµενοι τα οσφυα τη διανοια

υµων νηφοντε τελειω ελπισατε επι τηνφερο-

µενην υµιν ςαριν εν αποκαλυχει ιησου ςριστου

14. ω τεκνα υπακοη µη συσςηµατιζοµενοι τα-

ιπροτερον εν τη αγνοια υµων επιψυµιαι

15. αλλα κατα τον καλεσαντα υµα αγιον και

αυτοιαγιοι εν παση αναστροφη γενηψητε

16. διοτι γεγραπται αγιοι γενεσψε οτι εγω αγιο

ειµι

17. και ει πατερα επικαλεισψετον απροσω-

ποληπτω κρινοντα κατα το εκαστου εργον εν

ϕοβω τον τη παροικιαυµων ςρονον αναστραφη-

τε

18. ειδοτε οτι ου ϕψαρτοι αργυριω η ςρυσιω

ελυτρωψητε εκ τη µαταιαυµων αναστροφη πα-

τροπαραδοτου

19. αλλα τιµιω αιµατι ω αµνου αµωµου και

ασπιλου ςριστου

20. προεγνωσµενου µενπρο καταβολη κο-

σµου ϕανερωψεντο δε επ εσςατων των ςρονων

δι υµα

21. του δι αυτου πιστευονταει ψεον τον εγε-

ιραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα

ωστε την πιστινυµων και ελπιδα ειναι ει ψεον

22. τα χυςα υµων ηγνικοτε εν τη υπακοη τη

αληψεια διαπνευµατο ει ϕιλαδελφιαν ανυπο-

κριτον εκ καψαρα καρδια αλληλου αγαπησα-

τεεκτενω

23. αναγεγεννηµενοι ουκ εκ σπορα ϕψαρτη

αλλα αφψαρτου δια λογου Ϲωντο ψεου καιµε-

νοντο ει τον αιωνα

24. διοτι πασα σαρξ ω ςορτο και πασα δοξα

ανψρωπου ω ανψο ςορτουεξηρανψη ο ςορτο

και το ανψο αυτου εξεπεσεν

25. το δε ϱηµα κυριου µενει ει τον αιωνα τουτο

δεεστιν το ϱηµα το ευαγγελισψεν ει υµα

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1p2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 αποψεµενοι ουν πασαν κακιαν και παν-

τα δολον και υποκρισει και ϕψονου και πασα

καταλαλια

2. ω αρτιγεννηταβρεφη το λογικον αδολον γα-

λα επιποψησατε ινα εν αυτω αυξηψητε

3. ειπερ εγευσασψε οτι ςρηστο οκυριο

4. προ ονπροσερςοµενοι λιψον Ϲωντα υπο

ανψρωπων µεν αποδεδοκιµασµενον παρα δε

ψεωεκλεκτον εντιµον
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5. και αυτοι ω λιψοι Ϲωντε οικοδοµεισψε οικο

πνευµατικο ιερατευµα αγιονανενεγκαι πνευµα-

τικα ψυσια ευπροσδεκτου τω ψεω δια ιησου ςρι-

στου

6. διο και περιεςει εν τηγραφη ιδου τιψηµι εν

σιων λιψον ακρογωνιαιον εκλεκτον εντιµον και

ο πιστευων επαυτω ου µη καταισςυνψη

7. υµιν ουν η τιµη τοι πιστευουσιν απειψ-

ουσιν δε λιψον ον απεδοκιµασαν οιοικοδοµο-

υντε ουτο εγενηψη ει κεφαλην γωνια

8. και λιψο προσκοµµατο και πετρα σκανδα-

λου οιπροσκοπτουσιν τω λογω απειψουντε ει ο

και ετεψησαν

9. υµει δε γενο εκλεκτον ϐασιλειονιερατευµα

εψνο αγιον λαο ει περιποιησιν οπω τα αρετα

εξαγγειλητε του εκσκοτου υµα καλεσαντο ει το

ψαυµαστον αυτου ϕω

10. οι ποτε ου λαο νυν δε λαο ψεουοι ουκ

ηλεηµενοι νυν δε ελεηψεντε

11. αγαπητοι παρακαλω ω παροικου και πα-

ϱεπιδηµουαπεςεσψαι των σαρκικων επιψυµιων

αιτινε στρατευονται κατα τη χυςη

12. την αναστροφην υµωνεν τοι εψνεσιν εςον-

τε καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υµων ω κα-

κοποιων εκ τωνκαλων εργων εποπτευσαντε δο-

ξασωσιν τον ψεον εν ηµερα επισκοπη

13. υποταγητε ουν παση ανψρωπινηκτισει δια

τον κυριον ειτε ϐασιλει ω υπερεςοντι

14. ειτε ηγεµοσιν ω δι αυτου πεµποµενοι ειεκ-

δικησιν µεν κακοποιων επαινον δε αγαψοποιων

15. οτι ουτω εστιν το ψεληµα του ψεουαγαψ-

οποιουντα ϕιµουν την των αφρονων ανψρωπων

αγνωσιαν

16. ω ελευψεροι και µη ω επικαλυµµαεςοντε

τη κακια την ελευψεριαν αλλ ω δουλοι ψεου

17. παντα τιµησατε την αδελφοτητααγαπατε

τον ψεον ϕοβεισψε τον ϐασιλεα τιµατε

18. οι οικεται υποτασσοµενοι εν παντι ϕοβω

τοιδεσποται ου µονον τοι αγαψοι και επιεικεσιν

αλλα και τοι σκολιοι

19. τουτο γαρ ςαρι ειδια συνειδησιν ψεου υπο-

ϕερει τι λυπα πασςων αδικω

20. ποιον γαρ κλεο ει αµαρτανοντεκαι κολα-

ϕιζοµενοι υποµενειτε αλλ ει αγαψοποιουντε και

πασςοντε υποµενειτετουτο ςαρι παρα ψεω

21. ει τουτο γαρ εκληψητε οτι και ςριστο

επαψεν υπερ ηµων ηµιν υπολιµπανωνυπο-

γραµµον ινα επακολουψησητε τοι ιςνεσιν αυτου

22. ο αµαρτιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεψη δο-

λοεν τω στοµατι αυτου

23. ο λοιδορουµενο ουκ αντελοιδορει πασςων

ουκ ηπειλει παρεδιδου δε τωκρινοντι δικαιω

24. ο τα αµαρτια ηµων αυτο ανηνεγκεν εν τω

σωµατι αυτου επι το ξυλον ιναται αµαρτιαι απο-

γενοµενοι τη δικαιοσυνη Ϲησωµεν ου τω µωλωπι

αυτου ιαψητε

25. ητε γαρ ωπροβατα πλανωµενα αλλ επε-

στραφητε νυν επι τον ποιµενα και επισκοπον

των χυςωνυµων

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1p3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 οµοιω αι γυναικε υποτασσοµεναι τοι ιδιοι

ανδρασιν ινα και ει τινε απειψουσιν τω λογω

δια τη των γυναικων αναστροφη ανευ λογου

κερδηψησωνται

2. εποπτευσαντε την εν ϕοβω αγνηναναστρο-

ϕην υµων

3. ων εστω ους ο εξωψεν εµπλοκη τριςων και

περιψεσεω ςρυσιων η ενδυσεω ιµατιωνκοσµο

4. αλλ οκρυπτο τη καρδια ανψρωπο εν τω

αφψαρτω του πραεο και ησυςιου πνευµατο

οεστιν ενωπιον του ψεου πολυτελε

5. ουτω γαρ ποτε και αι αγιαι γυναικε αι ελπι-

Ϲουσαι επι τονψεον εκοσµουν εαυτα υποτασσο-

µεναι τοι ιδιοι ανδρασιν

6. ω σαρρα υπηκουσεν τω αβρααµ κυριοναυ-

τον καλουσα η εγενηψητε τεκνα αγαψοποιο-

υσαι και µη ϕοβουµεναι µηδεµιανπτοησιν

7. οιανδρε οµοιω συνοικουντε κατα γνωσιν ω

ασψενεστερω σκευει τω γυναικειωαπονεµοντε

τιµην ω και συγκληρονοµοι ςαριτο Ϲωη ει το µη

εκκοπτεσψαι ταπροσευςα υµων

8. το δε τελο παντε οµοφρονε συµπαψει ϕιλα-

δελφοι ευσπλαγςνοι ϕιλοφρονε

9. µη αποδιδοντε κακοναντι κακου η λοιδο-

ϱιαν αντι λοιδορια τουναντιον δε ευλογουντε

ειδοτε οτι ειτουτο εκληψητε ινα ευλογιαν κλη-

ϱονοµησητε
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10. ο γαρ ψελων Ϲωην αγαπαν και ιδειν ηµερα

αγαψαπαυσατω την γλωσσαν αυτου απο κακου

και ςειλη αυτου του µη λαλησαι δολον

11. εκκλινατω απο κακουκαι ποιησατω αγαψ-

ον Ϲητησατω ειρηνην και διωξατω αυτην

12. οτι οι οφψαλµοι κυριου επιδικαιου και ωτα

αυτου ει δεησιν αυτων προσωπον δε κυριου επι

ποιουντα κακα

13. και τι οκακωσων υµα εαν του αγαψου

µιµηται γενησψε

14. αλλ ει και πασςοιτε δια δικαιοσυνην µα-

καριοιτον δε ϕοβον αυτων µη ϕοβηψητε µηδε

ταραςψητε

15. κυριον δε τον ψεον αγιασατε εν ται καρ-

διαιυµων ετοιµοι δε αει προ απολογιαν παντι τω

αιτουντι υµα λογον περι τη ενυµιν ελπιδο µετα

πραυτητο και ϕοβου

16. συνειδησιν εςοντε αγαψην ινα εν ω κατα-

λαλωσινυµων ω κακοποιων καταισςυνψωσιν οι

επηρεαζοντε υµων την αγαψην εν ςριστωανα-

στροφην

17. κρειττον γαρ αγαψοποιουντα ει ψελει το

ψεληµα του ψεου πασςειν ηκακοποιουντα

18. οτι και ςριστο απαξ περι αµαρτιων επαψεν

δικαιο υπερ αδικων ινα ηµαπροσαγαγη τω ψεω

ψανατωψει µεν σαρκι Ϲωοποιηψει δε τω πνευ-

µατι

19. εν ω και τοι εν ϕυλακηπνευµασιν πορευψ-

ει εκηρυξεν

20. απειψησασιν ποτε οτε απαξ εξεδεςετο η

του ψεου µακροψυµια ενηµεραι νωε κατασκευ-

αζοµενη κιβωτου ει ην ολιγαι τουτεστιν οκτω

χυςαιδιεσωψησαν δι υδατο

21. ο και ηµα αντιτυπον νυν σωζει ϐαπτι-

σµα ου σαρκο αποψεσι ϱυπου αλλασυνειδησεω

αγαψη επερωτηµα ει ψεον δι αναστασεω ιησου

ςριστου

22. ο εστιν εν δεξια τουψεου πορευψει ει ουρα-

νον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων

και δυναµεων

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1p4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 ςριστου ουν παψοντο υπερ ηµων σαρκι και

υµει την αυτην εννοιαν οπλισασψε οτι ο παψων

εν σαρκι πεπαυται αµαρτια

2. ει το µηκετι ανψρωπων επιψυµιαι αλλα

ψεληµατι ψεου τον επιλοιπονεν σαρκι ϐιωσαι

ςρονον

3. αρκετο γαρ ηµιν ο παρεληλυψω ςρονο του

ϐιου το ψεληµα των εψνωνκατεργασασψαι πε-

πορευµενου εν ασελγειαι επιψυµιαι οινοφλυ-

γιαι κωµοι ποτοικαι αψεµιτοι ειδωλολατρειαι

4. εν ω ξενιζονται µη συντρεςοντων υµων ει

την αυτην τηασωτια αναςυσιν ϐλασφηµουντε

5. οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιµω εςοντι κρι-

ναι Ϲωντα καινεκρου

6. ειτουτο γαρ και νεκροι ευηγγελισψη ινα

κριψωσιν µεν κατα ανψρωπου σαρκι Ϲωσινδε

κατα ψεον πνευµατι

7. παντων δε το τελο ηγγικεν σωφρονησατε

ουν και νηχατε ει ταπροσευςα

8. προπαντων δε την ει εαυτου αγαπην εκτενη

εςοντε οτι αγαπη καλυχει πληψοαµαρτιων

9. ϕιλοξενοι ει αλληλου ανευ γογγυσµων

10. εκαστο καψω ελαβεν ςαρισµα ει εαυτου

αυτοδιακονουντε ω καλοι οικονοµοι ποικιλη

ςαριτο ψεου

11. ει τι λαλει ω λογια ψεου ει τιδιακονει ω εξ

ισςυο η ςορηγει ο ψεο ινα εν πασιν δοξαζηται

ο ψεο δια ιησουςριστου ω εστιν η δοξα και το

κρατο ει του αιωνα των αιωνων αµην

12. αγαπητοι µηξενιζεσψε τη εν υµιν πυρωσει

προ πειρασµον υµιν γινοµενη ω ξενου υµινσυµ-

ϐαινοντο

13. αλλα καψο κοινωνειτε τοι του ςριστου

παψηµασιν ςαιρετε ινα και εν τηαποκαλυχει τη

δοξη αυτου ςαρητε αγαλλιωµενοι

14. ει ονειδιζεσψε εν ονοµατι ςριστου µακα-

ϱιοιοτι το τη δοξη και το του ψεου πνευµα εφ

υµα αναπαυεται κατα µεν αυτουβλασφηµειται

κατα δε υµα δοξαζεται

15. µη γαρ τι υµων πασςετω ω ϕονευ η κλεπτη

η κακοποιοη ω αλλοτριοεπισκοπο

16. ει δε ω ςριστιανο µη αισςυνεσψω δοξαζετω

δε τον ψεον εν τω µερειτουτω

17. οτι οκαιρο του αρξασψαι το κριµα απο του

οικου του ψεου ει δε πρωτον αφ ηµων τι τοτελο

των απειψουντων τω του ψεου ευαγγελιω

18. και ει ο δικαιο µολι σωζεται ο ασεβη κα-

ιαµαρτωλο που ϕανειται
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19. ωστε και οι πασςοντε κατα το ψεληµα του

ψεου ω πιστω κτιστηπαρατιψεσψωσαν τα χυςα

εαυτων εν αγαψοποιια

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1p5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 πρεσβυτερου του εν υµιν παρακαλω ο συµ-

πρεσβυτερο και µαρτυ των του ςριστου παψη-

µατων ο και τη µελλουση αποκαλυπτεσψαι

δοξη κοινωνο

2. ποιµανατε το εν υµιν ποιµνιον του ψεουεπι-

σκοπουντε µη αναγκαστω αλλ εκουσιω µηδε

αισςροκερδω αλλα προψυµω

3. µηδ ω κατακυριευοντετων κληρων αλλα

τυποι γινοµενοι του ποιµνιου

4. και ϕανερωψεντο του αρςιποιµενο κοµιε-

ισψε τοναµαραντινον τη δοξη στεφανον

5. οµοιω νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροι

παντε δε αλληλοιυποτασσοµενοι την ταπεινο-

ϕροσυνην εγκοµβωσασψε οτι ο ψεο υπερηφα-

νοιαντιτασσεται ταπεινοι δε διδωσιν ςαριν

6. ταπεινωψητε ουν υπο την κραταιαν ςειρα

του ψεουινα υµα υχωση εν καιρω

7. πασαν την µεριµναν υµων επιρριχαντε επ

αυτον οτι αυτω µελει περιυµων

8. νηχατεγρηγορησατε οτι ο αντιδικο υµων

διαβολο ω λεων ωρυοµενο περιπατει Ϲητωντινα

καταπιη

9. ωαντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτε τα αυτα

των παψηµατων τη εν κοσµω υµωναδελφοτητι

επιτελεισψαι

10. ο δε ψεο παση ςαριτο ο καλεσα ηµα ει

την αιωνιον αυτου δοξανεν ςριστω ιησου ολιγον

παψοντα αυτο καταρτισαι υµα στηριξαι σψενω-

σαιψεµελιωσαι

11. αυτω η δοξα και το κρατο ει του αιωνα των

αιωνων αµην

12. δια σιλουανου υµιν του πιστουαδελφου

ω λογιζοµαι δι ολιγων εγραχα παρακαλων

και επιµαρτυρων ταυτην ειναιαληψη ςαριν του

ψεου ει ην εστηκατε

13. ασπαζεται υµα η εν ϐαβυλωνι συνεκλεκτη

και µαρκο ουιο µου

14. ασπασασψε αλληλου εν ϕιληµατι αγαπη

ειρηνη υµιν πασιν τοι εν ςριστω ιησουαµην
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2p1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 συµεων πετρο δουλο και αποστολο ιησου

ςριστου τοι ισοτιµον ηµιν λαςουσιν πιστιν εν δι-

καιοσυνη του ψεου ηµων και σωτηρο ιησου ςρι-

στου

2. ςαρι υµιν και ειρηνη πληψυνψειη ενεπιγνω-

σει του ψεου και ιησου του κυριου ηµων

3. ω παντα ηµιν τη ψεια δυναµεω αυτου τα

προζωην και ευσεβειαν δεδωρηµενη δια τη επι-

γνωσεω του καλεσαντο ηµα δια δοξηκαι αρετη

4. διων τα µεγιστα ηµιν και τιµια επαγγελµατα

δεδωρηται ινα δια τουτων γενησψε ψειακοινω-

νοι ϕυσεω αποφυγοντε τη εν κοσµω εν επιψυµια

ϕψορα

5. και αυτο τουτο δε σπουδην πασανπαρεισε-

νεγκαντε επιςορηγησατε εν τη πιστει υµων την

αρετην εν δε τη αρετη τηνγνωσιν

6. εν δε τηγνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγ-

κρατεια την υποµονην εν δε τη υποµονη τηνευ-

σεβειαν

7. εν δετη ευσεβεια την ϕιλαδελφιαν εν δε τη

ϕιλαδελφια την αγαπην

8. ταυτα γαρ υµιν υπαρςοντα καιπλεοναζοντα

ουκ αργου ουδε ακαρπου καψιστησιν ει την του

κυριου ηµων ιησουςριστου επιγνωσιν

9. ω γαρ µη παρεστιν ταυτα τυφλο εστιν µυω-

παζων ληψην λαβων του καψαρισµου τωνπα-

λαι αυτου αµαρτιων

10. διο µαλλον αδελφοι σπουδασατε ϐεβαιαν

υµων την κλησιν και εκλογηνποιεισψαι ταυτα

γαρ ποιουντε ου µη πταισητε ποτε

11. ουτω γαρ πλουσιωεπιςορηγηψησεται υµιν

η εισοδο ει την αιωνιον ϐασιλειαν του κυριου

ηµων καισωτηρο ιησου ςριστου

12. διο ουκ αµελησω υµα αει υποµιµνησκειν

περι τουτων καιπερ ειδοτακαι εστηριγµενου εν

τη παρουση αληψεια

13. δικαιον δε ηγουµαι εφ οσον ειµι εν τουτω

τωσκηνωµατι διεγειρειν υµα εν υποµνησει

14. ειδω οτι ταςινη εστιν η αποψεσι τουσκηνω-

µατο µου καψω και ο κυριο ηµων ιησου ςριστο

εδηλωσεν µοι

15. σπουδασω δε και εκαστοτεεςειν υµα µετα

την εµην εξοδον την τουτων µνηµην ποιεισψαι

16. ου γαρ σεσοφισµενοι µυψοιεξακολουψη-

σαντε εγνωρισαµεν υµιν την του κυριου ηµων

ιησου ςριστου δυναµιν καιπαρουσιαν αλλ

εποπται γενηψεντε τη εκεινου µεγαλειοτητο

17. λαβων γαρ παρα ψεου πατρο τιµηνκαι δο-

ξαν ϕωνη ενεςψειση αυτω τοιασδε υπο τη µεγα-

λοπρεπου δοξη ουτο εστινο υιο µου ο αγαπητο

ει ον εγω ευδοκησα

18. και ταυτην την ϕωνην ηµει ηκουσαµεν εξ

ουρανουενεςψεισαν συν αυτω οντε εν τω ορει

τω αγιω

19. και εςοµεν ϐεβαιοτερον τον προφητικον

λογον ωκαλω ποιειτε προσεςοντε ω λυςνω ϕα-

ινοντι εν αυςµηρω τοπω εω ου ηµεραδιαυγαση

και ϕωσφορο ανατειλη εν ται καρδιαι υµων

20. τουτο πρωτον γινωσκοντε οτι πασαπροφη-

τεια γραφη ιδια επιλυσεω ου γινεται

21. ου γαρ ψεληµατι ανψρωπου ηνεςψη ποτε

προφητειααλλ υπο πνευµατο αγιου ϕεροµενοι

ελαλησαν οι αγιοι ψεου ανψρωποι

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-2p2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 εγενοντο δε και χευδοπροφηται εν τω λαω

ω και εν υµιν εσονται χευδοδιδασκαλοι οιτι-

νε παρεισαξουσιν αιρεσει απωλεια και τον αγο-

ϱασαντα αυτου δεσποτην αρνουµενοι επαγοντε

εαυτοι ταςινην απωλειαν

2. και πολλοι εξακολουψησουσιν αυτων ται

απωλειαι δι ου ηοδο τη αληψεια ϐλασφηµηψη-

σεται

3. και εν πλεονεξια πλαστοι λογοι υµα εµπο-

ϱευσονται οι τοκριµα εκπαλαι ουκ αργει και η

απωλεια αυτων ου νυσταζει

4. ει γαρ ο ψεο αγγελων αµαρτησαντωνουκ

εφεισατο αλλα σειραι Ϲοφου ταρταρωσα παρε-

δωκεν ει κρισιν τετηρηµενου

5. και αρςαιουκοσµου ουκ εφεισατο αλλ

ογδοον νωε δικαιοσυνη κηρυκα εφυλαξεν κα-

τακλυσµονκοσµω ασεβων επαξα

6. και πολει σοδοµων και γοµορρα τεφρωσα

καταστροφη κατεκρινεν υποδειγµαµελλοντων

ασεβειν τεψεικω

1212 L R Biblia Grecka



2 List Piotra L R Rozdział 3

7. και δικαιον λωτ καταπονουµενον υπο τη

των αψεσµων εν ασελγειααναστροφη ερρυσατο

8. ϐλεµµατι γαρ και ακοη ο δικαιο εγκατοικων

εν αυτοι ηµεραν εξ ηµεραχυςην δικαιαν ανοµοι

εργοι εβασανιζεν

9. οιδεν κυριο ευσεβει εκ πειρασµου ϱυεσψ-

αιαδικου δε ει ηµεραν κρισεω κολαζοµενου

τηρειν

10. µαλιστα δε του οπισω σαρκο ενεπιψυµια

µιασµου πορευοµενου και κυριοτητο καταφρο-

νουντα τολµηται αυψαδειδοξα ου τρεµουσιν

ϐλασφηµουντε

11. οπου αγγελοι ισςυι και δυναµει µειζονε

οντε ου ϕερουσινκατ αυτων παρα κυριω ϐλασ-

ϕηµον κρισιν

12. ουτοι δε ω αλογα Ϲωα ϕυσικα γεγενηµενα

ειαλωσιν και ϕψοραν εν οι αγνοουσιν ϐλασφη-

µουντε εν τη ϕψορα αυτωνκαταφψαρησονται

13. κοµιουµενοι µισψον αδικια ηδονην ηγο-

υµενοι την εν ηµερα τρυφην σπιλοι καιµωµοι

εντρυφωντε εν ται απαται αυτων συνευωςουµε-

νοι υµιν

14. οφψαλµου εςοντε µεστουµοιςαλιδο και

ακαταπαυστου αµαρτια δελεαζοντε χυςα

αστηρικτου καρδιανγεγυµνασµενην πλεονεξιαι

εςοντε καταρα τεκνα

15. καταλιποντε την ευψειαν οδον επλανηψη-

σανεξακολουψησαντε τη οδω του ϐαλααµ του

ϐοσορ ο µισψον αδικια ηγαπησεν

16. ελεγξιν δε εσςενιδια παρανοµια υποζυγιον

αφωνον εν ανψρωπου ϕωνη ϕψεγξαµενον εκω-

λυσεν την τουπροφητου παραφρονιαν

17. ουτοι εισιν πηγαι ανυδροι νεφελαι υπο

λαιλαπο ελαυνοµεναι οι ο Ϲοφοτου σκοτου ει

αιωνα τετηρηται

18. υπερογκα γαρ µαταιοτητο ϕψεγγοµενοι

δελεαζουσιν ενεπιψυµιαι σαρκο ασελγειαι του

οντω αποφυγοντα του εν πλανηαναστρεφοµε-

νου

19. ελευψεριαν αυτοι επαγγελλοµενοι αυτοι

δουλοι υπαρςοντε τη ϕψορα ω γαρτι ηττηται το-

υτω και δεδουλωται

20. ει γαρ αποφυγοντε τα µιασµατα του κο-

σµου εν επιγνωσει τουκυριου και σωτηρο ιησου

ςριστου τουτοι δε παλιν εµπλακεντε ηττωνται

γεγονεναυτοι τα εσςατα ςειρονα των πρωτων

21. κρειττον γαρ ην αυτοι µη επεγνωκεναι την

οδον τηδικαιοσυνη η επιγνουσιν επιστρεχαι εκ

τη παραδοψειση αυτοι αγια εντολη

22. συµβεβηκεν δεαυτοι το τη αληψου παρο-

ιµια κυων επιστρεχα επι το ιδιον εξεραµα και

υλουσαµενη ει κυλισµα ϐορβορου

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-2p3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 ταυτην ηδη αγαπητοι δευτεραν υµιν γραφω

επιστολην εν αι διεγειρω υµων εν υποµνησει

την ειλικρινη διανοιαν

2. µνησψηναι των προειρηµενων ϱηµατων υπο

των αγιων προφητων και τη τωναποστολων

ηµων εντολη του κυριου και σωτηρο

3. τουτο πρωτον γινωσκοντε οτι ελευσονται

επεσςατου των ηµερων εµπαικται κατα τα ιδια

αυτων επιψυµια πορευοµενοι

4. και λεγοντε που εστινη επαγγελια τη παρο-

υσια αυτου αφ η γαρ οι πατερε εκοιµηψησαν

παντα ουτωδιαµενει απ αρςη κτισεω

5. λανψανει γαρ αυτου τουτο ψελοντα οτι

ουρανοι ησαν εκπαλαι και γηεξ υδατο και δι

υδατο συνεστωσα τω του ψεου λογω

6. δι ων ο τοτε κοσµο υδατικατακλυσψει απω-

λετο

7. οι δε νυν ουρανοι και η γη αυτου λογω

τεψησαυρισµενοι εισιν πυριτηρουµενοι ει ηµε-

ϱαν κρισεω και απωλεια των ασεβων ανψρω-

πων

8. εν δε τουτο µη λανψανετω υµααγαπητοι οτι

µια ηµερα παρα κυριω ω ςιλια ετη και ςιλια ετη

ω ηµερα µια

9. ου ϐραδυνει οκυριο τη επαγγελια ω τινε

ϐραδυτητα ηγουνται αλλα µακροψυµει ει ηµα

µηβουλοµενο τινα απολεσψαι αλλα παντα ει

µετανοιαν ςωρησαι

10. ηξει δε η ηµερα κυριου ωκλεπτη εν νυκτι

εν η οι ουρανοι ϱοιζηδον παρελευσονται στο-

ιςεια δε καυσουµεναλυψησονται και γη και τα

εν αυτη εργα κατακαησεται

11. τουτων ουν παντων λυοµενωνποταπου δει

υπαρςειν υµα εν αγιαι αναστροφαι και ευσεβε-

ιαι
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12. προσδοκωντα και σπευδοντατην παρο-

υσιαν τη του ψεου ηµερα δι ην ουρανοι πυ-

ϱουµενοι λυψησονται καιστοιςεια καυσουµενα

τηκεται

13. καινου δε ουρανου και γην καινην κατα

το επαγγελµα αυτουπροσδοκωµεν εν οι δικαιο-

συνη κατοικει

14. διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντε σπουδα-

σατεασπιλοι και αµωµητοι αυτω ευρεψηναι εν

ειρηνη

15. και την του κυριου ηµων µακροψυµιαν

σωτηριανηγεισψε καψω και ο αγαπητο ηµων

αδελφο παυλο κατα την αυτω δοψεισαν σοφια-

νεγραχεν υµιν

16. ω και εν πασαι ται επιστολαι λαλων εν

αυται περι τουτων εν οι εστινδυσνοητα τινα α

οι αµαψει και αστηρικτοι στρεβλουσιν ω και τα

λοιπα γραφαπρο την ιδιαν αυτων απωλειαν

17. υµει ουν αγαπητοι προγινωσκοντε ϕυλασ-

σεσψε ινα µη τη τωναψεσµων πλανη συναπα-

ςψεντε εκπεσητε του ιδιου στηριγµου

18. αυξανετε δε εν ςαριτι και γνωσειτου κυ-

ϱιου ηµων και σωτηρο ιησου ςριστου αυτω η

δοξα και νυν και ει ηµεραναιωνο αµην
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Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-1j1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 ο ην απ αρςη ο ακηκοαµεν ο εωρακαµεν

τοι οφψαλµοι ηµων ο εψεασαµεψα και αι ςειρε

ηµων εχηλαφησαν περι του λογου τη Ϲωη

2. και η Ϲωη εφανερωψη και εωρακαµεν και

µαρτυρουµεν καιαπαγγελλοµεν υµιν την Ϲωην

την αιωνιον ητι ην προ τον πατερα και εφανερ-

ωψηηµιν

3. οεωρακαµεν και ακηκοαµεν απαγγελλο-

µεν υµιν ινα και υµει κοινωνιαν εςητε µεψηµων

και η κοινωνια δε η ηµετερα µετα του πατρο και

µετα του υιου αυτου ιησουςριστου

4. καιταυτα γραφοµεν υµιν ινα η ςαρα ηµων

η πεπληρωµενη

5. και αυτη εστιν η επαγγελια ηνακηκοαµεν

απ αυτου και αναγγελλοµεν υµιν οτι ο ψεο ϕω

εστιν και σκοτια εναυτω ουκ εστιν ουδεµια

6. εαν ειπωµεν οτι κοινωνιαν εςοµεν µετ αυτου

και εν τω σκοτει περιπατωµενχευδοµεψα και ου

ποιουµεν την αληψειαν

7. εαν δε εν τω ϕωτι περιπατωµεν ω αυτο εστιν

εντω ϕωτι κοινωνιαν εςοµεν µετ αλληλων και

το αιµα ιησου ςριστου του υιου αυτουκαψαριζει

ηµα απο παση αµαρτια

8. εαν ειπωµεν οτι αµαρτιαν ουκ εςοµεν εαυ-

του πλανωµεν και ηαληψεια ουκ εστιν εν ηµιν

9. εαν οµολογωµεν τα αµαρτια ηµων πιστο

εστιν και δικαιο ινα αφηηµιν τα αµαρτια και

καψαριση ηµα απο παση αδικια

10. εαν ειπωµεν οτι ους ηµαρτηκαµενχευστην

ποιουµεν αυτον και ο λογο αυτου ουκ εστιν εν

ηµιν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-1j2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 τεκνια µου ταυτα γραφω υµιν ινα µη αµαρ-

τητε και εαν τι αµαρτη παρακλητον εςοµεν προ

τον πατερα ιησουν ςριστον δικαιον

2. και αυτο ιλασµο εστιν περι των αµαρτιων

ηµων ου περι των ηµετερων δεµονον αλλα και

περι ολου του κοσµου

3. και εν τουτω γινωσκοµεν οτι εγνωκαµεν αυ-

τον εαν ταεντολα αυτου τηρωµεν

4. ο λεγων εγνωκα αυτον και τα εντολα αυτου

µη τηρων χευστη εστιν και εντουτω η αληψεια

ουκ εστιν

5. ο δ αν τηρη αυτου τον λογον αληψω εν

τουτω η αγαπη του ψεουτετελειωται εν τουτω

γινωσκοµεν οτι εν αυτω εσµεν

6. ο λεγων εν αυτω µενειν οφειλεικαψω εκε-

ινο περιεπατησεν και αυτο ουτω περιπατειν

7. αδελφοι ουκ εντολην καινην γραφωυµιν

αλλ εντολην παλαιαν ην ειςετε απ αρςη η εν-

τολη η παλαια εστιν ο λογο ονηκουσατε απ

αρςη

8. παλιν εντολην καινην γραφω υµιν ο εστιν

αληψε εν αυτω και εν υµιν οτι ησκοτια παρα-

γεται και το ϕω το αληψινον ηδη ϕαινει

9. ο λεγων εν τω ϕωτι ειναι και τοναδελφον

αυτου µισων εν τη σκοτια εστιν εω αρτι

10. ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω ϕωτι

µενεικαι σκανδαλον εν αυτω ουκ εστιν

11. ο δε µισων τον αδελφον αυτου εν τη σκοτια

εστιν και εν τησκοτια περιπατει και ουκ οιδεν

που υπαγει οτι η σκοτια ετυφλωσεν του οφψ-

αλµουαυτου

12. γραφωυµιν τεκνια οτι αφεωνται υµιν αι

αµαρτιαι δια το ονοµα αυτου

13. γραφω υµιν πατερε οτιεγνωκατε τον απ

αρςη γραφω υµιν νεανισκοι οτι νενικηκατε τον

πονηρον γραφωυµιν παιδια οτι εγνωκατε τον

πατερα

14. εγραχα υµιν πατερε οτι εγνωκατε τον απ

αρςη εγραχαυµιν νεανισκοι οτι ισςυροι εστε και

ο λογο του ψεου εν υµιν µενει καινενικηκατε

τον πονηρον

15. µη αγαπατε τον κοσµον µηδε τα εν τω κο-

σµω εαν τι αγαπα τον κοσµονουκ εστιν η αγαπη

του πατρο εν αυτω

16. οτι παν το εν τω κοσµω η επιψυµια τη σαρ-

κο και ηεπιψυµια των οφψαλµων και η αλαζο-

νεια του ϐιου ουκ εστιν εκ του πατρο αλλ εκτου

κοσµου εστιν

17. και ο κοσµο παραγεται και η επιψυµια

αυτου ο δε ποιων το ψεληµα του ψεουµενει ει

τον αιωνα
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18. παιδια εσςατη ωρα εστιν και καψω ηκο-

υσατε οτι ο αντιςριστο ερςεται καινυν αντιςρι-

στοι πολλοι γεγονασιν οψεν γινωσκοµεν οτι

εσςατη ωρα εστιν

19. εξ ηµων εξηλψον αλλουκ ησαν εξ ηµων ει

γαρ ησαν εξ ηµων µεµενηκεισαν αν µεψ ηµων

αλλ ιναφανερωψωσιν οτι ουκ εισιν παντε εξ

ηµων

20. και υµει ςρισµα εςετε απο του αγιου και

οιδατεπαντα

21. ουκεγραχα υµιν οτι ουκ οιδατε την αληψ-

ειαν αλλ οτι οιδατε αυτην και οτι παν χευδοεκ

τη αληψεια ουκ εστιν

22. τι εστιν ο χευστη ει µη ο αρνουµενο οτι

ιησου ουκ εστιν οςριστο ουτο εστιν ο αντιςριστο

ο αρνουµενο τον πατερα και τον υιον

23. πα ο αρνουµενο τονυιον ουδε τον πατερα

εςει

24. υµει ουν ο ηκουσατε απ αρςη εν υµιν µε-

νετω εαν εν υµιν µεινη ο απαρςη ηκουσατε και

υµει εν τω υιω και εν τω πατρι µενειτε

25. και αυτη εστιν η επαγγελια ηναυτο επηγ-

γειλατο ηµιν την Ϲωην την αιωνιον

26. ταυτα εγραχα υµιν περι των πλανωντων

υµα

27. και υµει τοςρισµα ο ελαβετε απ αυτου εν

υµιν µενει και ου ςρειαν εςετε ινα τι διδασκηυµα

αλλ ω το αυτο ςρισµα διδασκει υµα περι παν-

των και αληψε εστιν και ουκεστιν χευδο και

καψω εδιδαξεν υµα µενειτε εν αυτω

28. και νυν τεκνια µενετε εν αυτω ιναοταν ϕα-

νερωψη εςωµεν παρρησιαν και µη αισςυνψω-

µεν απ αυτου εν τη παρουσιααυτου

29. εανειδητε οτι δικαιο εστιν γινωσκετε οτι πα

ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτουγεγεννηται

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-1j3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ηµιν ο πα-

τηρ ινα τεκνα ψεου κληψωµεν δια τουτο ο κο-

σµο ου γινωσκει ηµα οτι ουκ εγνω αυτον

2. αγαπητοι νυν τεκνα ψεου εσµεν και ουπω

εφανερωψη τι εσοµεψαοιδαµεν δε οτι εαν ϕα-

νερωψη οµοιοι αυτω εσοµεψα οτι οχοµεψα αυ-

τον καψω εστιν

3. και πα ο εςωντην ελπιδα ταυτην επ αυτω

αγνιζει εαυτον καψω εκεινο αγνο εστιν

4. πα ο ποιων την αµαρτιανκαι την ανοµιαν

ποιει και η αµαρτια εστιν η ανοµια

5. και οιδατε οτι εκεινο εφανερωψηινα τα

αµαρτια ηµων αρη και αµαρτια εν αυτω ουκ

εστιν

6. πα ο εν αυτω µενων ους αµαρτανειπα ο

αµαρτανων ους εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν

αυτον

7. τεκνια µηδει πλανατω υµα ο ποιωντην δικα-

ιοσυνην δικαιο εστιν καψω εκεινο δικαιο εστιν

8. ο ποιων την αµαρτιαν εκ τουδιαβολου εστιν

οτι απ αρςη ο διαβολο αµαρτανει ει τουτο εφα-

νερωψη ο υιο τουψεου ινα λυση τα εργα του

διαβολου

9. πα ο γεγεννηµενο εκ του ψεου αµαρτιαν

ου ποιει οτισπερµα αυτου εν αυτω µενει και ου

δυναται αµαρτανειν οτι εκ του ψεουγεγεννηται

10. εντουτω ϕανερα εστιν τα τεκνα του ψεου

και τα τεκνα του διαβολου πα ο µη ποιωνδικα-

ιοσυνην ουκ εστιν εκ του ψεου και ο µη αγαπων

τον αδελφον αυτου

11. οτι αυτη εστιν η αγγελιαην ηκουσατε απ

αρςη ινα αγαπωµεν αλληλου

12. ου καψω καιν εκ του πονηρου ην και εσ-

ϕαξεν τοναδελφον αυτου και ςαριν τινο εσφα-

ξεν αυτον οτι τα εργα αυτου πονηρα ην τα δετου

αδελφου αυτου δικαια

13. µη ψαυµαζετε αδελφοι µου ει µισει υµα ο

κοσµο

14. ηµει οιδαµεν οτι µεταβεβηκαµενεκ του

ψανατου ει την Ϲωην οτι αγαπωµεν του αδελφου

ο µη αγαπων τον αδελφονµενει εν τω ψανατω

15. πα ο µισων τον αδελφον αυτου ανψρω-

ποκτονο εστιν και οιδατε οτι παανψρωποκτονο

ουκ εςει Ϲωην αιωνιον εν αυτω µενουσαν

16. εν τουτω εγνωκαµεν την αγαπην οτιεκεινο

υπερ ηµων την χυςην αυτου εψηκεν και ηµει

οφειλοµεν υπερ των αδελφωντα χυςα τιψεναι

17. ο δ αν εςη τον ϐιον του κοσµου και ψεωρη

τον αδελφον αυτου ςρειανεςοντα και κλειση

τα σπλαγςνα αυτου απ αυτου πω η αγαπη του

ψεου µενει εναυτω

18. τεκνιαµου µη αγαπωµεν λογω µηδε

γλωσση αλλ εργω και αληψεια
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19. και εν τουτω γινωσκοµεν οτι εκτη αληψεια

εσµεν και εµπροσψεν αυτου πεισοµεν τα καρδια

ηµων

20. οτι εαν καταγινωσκη ηµωνη καρδια οτι

µειζων εστιν ο ψεο τη καρδια ηµων και γινωσκει

παντα

21. αγαπητοι εαν ηκαρδια ηµων µη καταγινω-

σκη ηµων παρρησιαν εςοµεν προ τον ψεον

22. και ο εαν αιτωµεν λαµβανοµενπαρ αυτου

οτι τα εντολα αυτου τηρουµεν και τα αρεστα

ενωπιον αυτου ποιουµεν

23. και αυτη εστινη εντολη αυτου ινα πιστευ-

σωµεν τω ονοµατι του υιου αυτου ιησου ςριστου

καιαγαπωµεν αλληλου καψω εδωκεν εντολην

ηµιν

24. και ο τηρων τα εντολα αυτου εν αυτω µενει

καιαυτο εν αυτω και εν τουτω γινωσκοµεν οτι

µενει εν ηµιν εκ του πνευµατο ουηµιν εδωκεν

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-1j4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 αγαπητοι µη παντι πνευµατι πιστευετε αλ-

λα δοκιµαζετε τα πνευµατα ει εκ του ψεου εστιν

οτι πολλοι χευδοπροφηται εξεληλυψασιν ει τον

κοσµον

2. εν τουτω γινωσκετε το πνευµα του ψεου παν

πνευµαο οµολογει ιησουν ςριστον εν σαρκι ελη-

λυψοτα εκ του ψεου εστιν

3. και παν πνευµα ο µη οµολογειτον ιησουν

ςριστον εν σαρκι εληλυψοτα εκ του ψεου ουκ

εστιν και τουτο εστιν τοτου αντιςριστου ο ακη-

κοατε οτι ερςεται και νυν εν τω κοσµω εστιν

ηδη

4. υµει εκ του ψεου εστετεκνια και νενικηκατε

αυτου οτι µειζων εστιν ο εν υµιν η ο εν τω κοσµω

5. αυτοι εκ του κοσµουεισιν δια τουτο εκ του

κοσµου λαλουσιν και ο κοσµο αυτων ακουει

6. ηµει εκ του ψεου εσµεν ογινωσκων τον ψεον

ακουει ηµων ο ουκ εστιν εκ του ψεου ουκ ακο-

υει ηµων εκτουτου γινωσκοµεν το πνευµα τη

αληψεια και το πνευµα τη πλανη

7. αγαπητοι αγαπωµεν αλληλουοτι η αγαπη

εκ του ψεου εστιν και πα ο αγαπων εκ του ψεου

γεγεννηται καιγινωσκει τον ψεον

8. ο µη αγαπων ουκ εγνω τον ψεον οτι ο ψεο

αγαπη εστιν

9. εν τουτω εφανερωψη η αγαπη του ψεουεν

ηµιν οτι τον υιον αυτου τον µονογενη απεσταλ-

κεν ο ψεο ει τον κοσµον ιναζησωµεν δι αυτου

10. εν τουτω εστιν η αγαπη ους οτι ηµει ηγα-

πησαµεν τον ψεον αλλ οτι αυτοηγαπησεν ηµα

και απεστειλεν τον υιον αυτου ιλασµον περι των

αµαρτιων ηµων

11. αγαπητοι ειουτω ο ψεο ηγαπησεν ηµα και

ηµει οφειλοµεν αλληλου αγαπαν

12. ψεον ουδει πωποτε τεψεαταιεαν αγαπω-

µεν αλληλου ο ψεο εν ηµιν µενει και η αγαπη

αυτου τετελειωµενη εστινεν ηµιν

13. εντουτω γινωσκοµεν οτι εν αυτω µενοµεν

και αυτο εν ηµιν οτι εκ του πνευµατοαυτου δε-

δωκεν ηµιν

14. και ηµει τεψεαµεψα και µαρτυρουµεν οτι ο

πατηρ απεσταλκεν τον υιονσωτηρα του κοσµου

15. ο αν οµολογηση οτι ιησου εστιν ο υιο του

ψεου ο ψεο εν αυτω µενεικαι αυτο εν τω ψεω

16. και ηµει εγνωκαµεν και πεπιστευκαµεν

την αγαπην ην εςει ο ψεο εν ηµινο ψεο αγαπη

εστιν και ο µενων εν τη αγαπη εν τω ψεω µενει

και ο ψεο εν αυτω

17. εν τουτωτετελειωται η αγαπη µεψ ηµων

ινα παρρησιαν εςωµεν εν τη ηµερα τη κρισεω

οτικαψω εκεινο εστιν και ηµει εσµεν εν τω κο-

σµω τουτω

18. ϕοβο ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ ητελεια

αγαπη εξω ϐαλλει τον ϕοβον οτι ο ϕοβο κο-

λασιν εςει ο δε ϕοβουµενο ουτετελειωται εν τη

αγαπη

19. ηµει αγαπωµεν αυτον οτι αυτο πρωτο ηγα-

πησεν ηµα

20. εαν τι ειπη οτι αγαπω τονψεον και τον

αδελφον αυτου µιση χευστη εστιν ο γαρ µη αγα-

πων τον αδελφον αυτουον εωρακεν τον ψεον ον

ους εωρακεν πω δυναται αγαπαν

21. και ταυτην την εντολην εςοµεν απαυτου

ινα ο αγαπων τον ψεον αγαπα και τον αδελφον

αυτου
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1 List Jana L R Rozdział 5

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-1j5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 πα ο πιστευων οτι ιησου εστιν ο ςριστο εκ

του ψεου γεγεννηται και πα ο αγαπων τον γεν-

νησαντα αγαπα και τον γεγεννηµενον εξ αυτου

2. εν τουτω γινωσκοµεν οτι αγαπωµεν τα τεκ-

να τουψεου οταν τον ψεον αγαπωµεν και τα

εντολα αυτου τηρωµεν

3. αυτη γαρ εστιν η αγαπη του ψεου ινατα εν-

τολα αυτου τηρωµεν και αι εντολαι αυτου ϐα-

ϱειαι ουκ εισιν

4. οτι παν το γεγεννηµενον εκτου ψεου νικα

τον κοσµον και αυτη εστιν η νικη η νικησασα

τον κοσµον η πιστιηµων

5. τι εστινο νικων τον κοσµον ει µη ο πιστευων

οτι ιησου εστιν ο υιο του ψεου

6. ουτο εστιν ο ελψων διυδατο και αιµατο ιη-

σου ο ςριστο ουκ εν τω υδατι µονον αλλ εν

τω υδατι καιτω αιµατι και το πνευµα εστιν το

µαρτυρουν οτι το πνευµα εστιν η αληψεια

7. οτι τρει εισιν οιµαρτυρουντε εν τω ουρανω

ο πατηρ ο λογο και το αγιον πνευµα και ουτοι

οιτρει εν εισιν

8. και τρει εισιν οι µαρτυρουντε εν τη γη το

πνευµα και το υδωρ και το αιµα καιοι τρει ει το

εν εισιν

9. ει την µαρτυριαν των ανψρωπων λαµβανο-

µεν η µαρτυρια του ψεου µειζωνεστιν οτι αυτη

εστιν η µαρτυρια του ψεου ην µεµαρτυρηκεν

περι του υιου αυτου

10. ο πιστευων ειτον υιον του ψεου εςει την

µαρτυριαν εν εαυτω ο µη πιστευων τω ψεω χευ-

στηνπεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν ει την

µαρτυριαν ην µεµαρτυρηκεν ο ψεοπερι του υιου

αυτου

11. και αυτη εστιν η µαρτυρια οτι Ϲωην αιωνιον

εδωκεν ηµιν ο ψεο και αυτη ηζωη εν τω υιω

αυτου εστιν

12. ο εςων τον υιον εςει την Ϲωην ο µη εςων

τον υιον του ψεου την Ϲωηνουκ εςει

13. ταυτα εγραχα υµιν τοι πιστευουσιν ει το

ονοµα του υιου του ψεου ινα ειδητεοτι Ϲωην εςε-

τε αιωνιον και ινα πιστευητε ει το ονοµα του υιου

του ψεου

14. και αυτη εστιν ηπαρρησια ην εςοµεν προ

αυτον οτι εαν τι αιτωµεψα κατα το ψεληµα αυ-

του ακουειηµων

15. και εανοιδαµεν οτι ακουει ηµων ο αν αιτω-

µεψα οιδαµεν οτι εςοµεν τα αιτηµατα α ητηκα-

µενπαρ αυτου

16. εαντι ιδη τον αδελφον αυτου αµαρτανον-

τα αµαρτιαν µη προ ψανατον αιτησει καιδωσει

αυτω Ϲωην τοι αµαρτανουσιν µη προ ψανατον

εστιν αµαρτια προ ψανατον ουπερι εκεινη λεγω

ινα ερωτηση

17. πασα αδικια αµαρτια εστιν και εστιν αµαρ-

τια ου προψανατον

18. οιδαµεν οτι πα ο γεγεννηµενο εκ του ψεου

ους αµαρτανει αλλ ο γεννηψει εκ τουψεου

τηρει εαυτον και ο πονηρο ους απτεται αυτου

19. οιδαµεν οτι εκ του ψεου εσµεν καιο κοσµο

ολο εν τω πονηρω κειται

20. οιδαµεν δε οτι ο υιο του ψεου ηκει και

δεδωκεν ηµινδιανοιαν ινα γινωσκωµεν τον αλ-

ηψινον και εσµεν εν τω αληψινω εν τω υιω αυ-

τουιησου ςριστω ουτο εστιν ο αληψινο ψεο και

η Ϲωη αιωνιο

21. τεκνια ϕυλαξατε εαυτου απο τωνειδωλων

αµην
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2 List Jana L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-2j1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 ο πρεσβυτερο εκλεκτη κυρια και τοι τεκνοι

αυτη ου εγω αγαπω εν αληψεια και ουκ εγω

µονο αλλα και παντε οι εγνωκοτε την αληψειαν

2. δια την αληψειαν την µενουσαν εν ηµιν και

µεψηµων εσται ει τον αιωνα

3. εσται µεψ ηµων ςαρι ελεο ειρηνη παρα

ψεου πατρο και παρα κυριουιησου ςριστου του

υιου του πατρο εν αληψεια και αγαπη

4. εςαρην λιαν οτι ευρηκα εκ τωντεκνων σου

περιπατουντα εν αληψεια καψω εντολην ελα-

ϐοµεν παρα του πατρο

5. και νυν ερωτω σεκυρια ους ω εντολην

γραφω σοι καινην αλλα ην ειςοµεν απ αρςη

ινα αγαπωµεναλληλου

6. καιαυτη εστιν η αγαπη ινα περιπατωµεν κα-

τα τα εντολα αυτου αυτη εστιν η εντοληκαψω

ηκουσατε απ αρςη ινα εν αυτη περιπατητε

7. οτι πολλοι πλανοι εισηλψον ει τον κοσµον

οιµη οµολογουντε ιησουν ςριστον ερςοµενον εν

σαρκι ουτο εστιν ο πλανο και οαντιςριστο

8. ϐλεπετε εαυτου ινα µη απολεσωµεν α ειρ-

γασαµεψα αλλα µισψον πληρη απολαβωµεν

9. πα ο παραβαινωνκαι µη µενων εν τη διδαςη

του ςριστου ψεον ουκ εςει ο µενων εν τη διδαςη

τουςριστου ουτο και τον πατερα και τον υιον

εςει

10. ει τι ερςεται προ υµα και ταυτην τηνδι-

δαςην ου ϕερει µη λαµβανετε αυτον ει οικιαν

και ςαιρειν αυτω µη λεγετε

11. ο γαρ λεγωναυτω ςαιρειν κοινωνει τοι ερ-

γοι αυτου τοι πονηροι

12. πολλα εςων υµιν γραφειν ουκηβουληψην

δια ςαρτου και µελανο αλλα ελπιζω ελψειν

προ υµα και στοµα προστοµα λαλησαι ινα η

ςαρα ηµων η πεπληρωµενη

13. ασπαζεται σε τα τεκνα τη αδελφη σου τηε-

κλεκτη αµην
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3 List Jana L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-3j1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 ο πρεσβυτερο γαιω τω αγαπητω ον εγω

αγαπω εν αληψεια

2. αγαπητε περι παντων ευςοµαι σε ευοδουσψ-

αι καιυγιαινειν καψω ευοδουται σου η χυςη

3. εςαρην γαρ λιαν ερςοµενων αδελφων και

µαρτυρουντων σου τηαληψεια καψω συ εν αλ-

ηψεια περιπατει

4. µειζοτεραν τουτων ουκ εςω ςαραν ινα ακο-

υω τα εµατεκνα εν αληψεια περιπατουντα

5. αγαπητε πιστον ποιει ο εαν εργαση ει του

αδελφου και ειτου ξενου

6. οιεµαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκ-

κλησια ου καλω ποιησει προπεµχα αξιωτου

ψεου

7. υπεργαρ του ονοµατο εξηλψον µηδεν λαµ-

ϐανοντε απο των εψνων

8. ηµει ουν οφειλοµεν απολαµβανειντου τοιο-

υτου ινα συνεργοι γινωµεψα τη αληψεια

9. εγραχα τη εκκλησια αλλ ο ϕιλοπρωτευων

αυτωνδιοτρεφη ουκ επιδεςεται ηµα

10. δια τουτο εαν ελψω υποµνησω αυτου τα

εργα α ποιει λογοιπονηροι ϕλυαρων ηµα και

µη αρκουµενο επι τουτοι ουτε αυτο επιδεςεται

τουαδελφου και του ϐουλοµενου κωλυει και

εκ τη εκκλησια εκβαλλει

11. αγαπητε µη µιµου το κακοναλλα το αγαψ-

ον ο αγαψοποιων εκ του ψεου εστιν ο δε κακο-

ποιων ους εωρακεν τονψεον

12. δηµητριωµεµαρτυρηται υπο παντων και

υπ αυτη τη αληψεια και ηµει δε µαρτυρουµεν

καιοιδατε οτι η µαρτυρια ηµων αληψη εστιν

13. πολλα ειςον γραφειν αλλ ου ψελω δια

µελανο καικαλαµου σοι γραχαι

14. ελπιζω δε ευψεω ιδειν σε και στοµα προ

στοµα λαλησοµεν ειρηνη σοιασπαζονται σε οι

ϕιλοι ασπαζου του ϕιλου κατ ονοµα
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List Judy L R Rozdział 1

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-jud1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 ιουδα ιησουςριστου δουλο αδελφο δε ια-

κωβου τοι εν ψεω πατρι ηγιασµενοι και ιησο-

υςριστω τετηρηµενοι κλητοι

2. ελεο υµιν και ειρηνη και αγαπη πληψυνψ-

ειη

3. αγαπητοι πασαν σπουδην ποιουµενογρα-

ϕειν υµιν περι τη κοινη σωτηρια αναγκην

εσςον γραχαι υµιν παρακαλωνεπαγωνιζεσψαι

τη απαξ παραδοψειση τοι αγιοι πιστει

4. παρεισεδυσαν γαρ τινε ανψρωποι οιπαλαι

προγεγραµµενοι ει τουτο το κριµα ασεβει την

του ψεου ηµων ςαρινµετατιψεντε ει ασελγειαν

και τον µονον δεσποτην ψεον και κυριον ηµων

ιησουνςριστον αρνουµενοι

5. υποµνησαι δε υµα ϐουλοµαι ειδοτα υµα

απαξ τουτο οτι ο κυριο λαον εκ γηαιγυπτου

σωσα το δευτερον του µη πιστευσαντα απωλε-

σεν

6. αγγελου τε του µη τηρησαντα τηνεαυτων

αρςην αλλα απολιποντα το ιδιον οικητηριον ει

κρισιν µεγαλη ηµεραδεσµοι αιδιοι υπο Ϲοφον

τετηρηκεν

7. ω σοδοµα και γοµορρα και αι περι αυτα

πολει τον οµοιοντουτοι τροπον εκπορνευσασαι

και απελψουσαι οπισω σαρκο ετερα προκειντα-

ιδειγµα πυρο αιωνιου δικην υπεςουσαι

8. οµοιω µεντοι και ουτοι ενυπνιαζοµενοι σαρ-

κα µενµιαινουσιν κυριοτητα δε αψετουσιν δοξα

δε ϐλασφηµουσιν

9. ο δε µιςαηλ ο αρςαγγελο οτε τωδιαβολω

διακρινοµενο διελεγετο περι του µωσεω σωµα-

το ουκ ετολµησεν κρισινεπενεγκειν ϐλασφηµια

αλλ ειπεν επιτιµησαι σοι κυριο

10. ουτοι δε οσα µεν ουκ οιδασινβλασφηµο-

υσιν οσα δε ϕυσικω ω τα αλογα Ϲωα επιστανται

εν τουτοι ϕψειρονται

11. ουαι αυτοι οτιτη οδω του καιν επορευψη-

σαν και τη πλανη του ϐαλααµ µισψου εξεςυψη-

σαν και τηαντιλογια του κορε απωλοντο

12. ουτοι εισιν εν ται αγαπαι υµων σπιλαδε

συνευωςουµενοιαφοβω εαυτου ποιµαινοντε νε-

ϕελαι ανυδροι υπο ανεµων περιφεροµεναι δεν-

δραφψινοπωρινα ακαρπα δι αποψανοντα εκρι-

Ϲωψεντα

13. κυµατα αγρια ψαλασση επαφριζοντα τα

εαυτωναισςυνα αστερε πλανηται οι ο Ϲοφο του

σκοτου ει τον αιωνα τετηρηται

14. προεφητευσεν δεκαι τουτοι εβδοµο απο

αδαµ ενως λεγων ιδου ηλψεν κυριο εν µυριασιν

αγιαιαυτου

15. ποιησαικρισιν κατα παντων και εξελεγξαι

παντα του ασεβει αυτων περι παντων τωνεργων

ασεβεια αυτων ων ησεβησαν και περι παντων

των σκληρων ων ελαλησαν καταυτου αµαρτω-

λοι ασεβει

16. ουτοι εισιν γογγυσται µεµχιµοιροι κατα

τα επιψυµια αυτωνπορευοµενοι και το στοµα

αυτων λαλει υπερογκα ψαυµαζοντε προσωπα

ωφελειαςαριν

17. υµειδε αγαπητοι µνησψητε των ϱηµατων

των προειρηµενων υπο των αποστολων του κυ-

ϱιουηµων ιησου ςριστου

18. οτι ελεγον υµιν οτι εν εσςατω ςρονω εσον-

ται εµπαικται κατα τα εαυτωνεπιψυµια πορευ-

οµενοι των ασεβειων

19. ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντε χυςικοι πνευ-

µα µηεςοντε

20. υµειδε αγαπητοι τη αγιωτατη υµων πιστει

εποικοδοµουντε εαυτου εν πνευµατι αγιωπρο-

σευςοµενοι

21. εαυτου εν αγαπη ψεου τηρησατε προσδε-

ςοµενοι το ελεο του κυριου ηµων ιησουςριστου

ει Ϲωην αιωνιον

22. και ου µεν ελεειτε διακρινοµενοι

23. ου δε εν ϕοβω σωζετε εκ του πυρο αρπα-

Ϲοντεµισουντε και τον απο τη σαρκο εσπιλωµε-

νον ςιτωνα

24. τω δε δυναµενω ϕυλαξαι αυτουαπταιστου

και στησαι κατενωπιον τη δοξη αυτου αµωµου

εν αγαλλιασει

25. µονω σοφω ψεω σωτηριηµων δοξα και µε-

γαλωσυνη κρατο και εξουσια και νυν και ει

παντα του αιωνααµην
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Objawienie Jana L R Rozdział 2

Dostępne przekłady 1 Rozdziału
*O-ap1*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

1 αποκαλυχι ιησουςριστου ην εδωκεν αυτω

ο ψεο δειξαι τοι δουλοι αυτου α δει γενεσψαι εν

ταςεικαι εσηµανεν αποστειλα δια του αγγελου

αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη

2. ο εµαρτυρησεν τον λογοντου ψεου και την

µαρτυριαν ιησου ςριστου οσα τε ειδεν

3. µακαριο ο αναγινωσκων και οιακουοντε του

λογου τη προφητεια και τηρουντε τα εν αυτη

γεγραµµενα ο γαρκαιρο εγγυ

4. ιωαννη ται επτα εκκλησιαι ται εν τη ασια

ςαρι υµιν και ειρηνη απο του ο ωνκαι ο ην και

ο ερςοµενο και απο των επτα πνευµατων α εστιν

ενωπιον του ψρονουαυτου

5. και αποιησου ςριστου ο µαρτυ ο πιστο ο

πρωτοτοκο εκ των νεκρων και ο αρςων τωνβα-

σιλεων τη γη τω αγαπησαντι ηµα και λουσαντι

ηµα απο των αµαρτιων ηµων εντω αιµατι αυτου

6. και εποιησεν ηµα ϐασιλει και ιερει τω ψεω

και πατρι αυτου αυτω η δοξα και τοκρατο ει του

αιωνα των αιωνων αµην

7. ιδου ερςεται µετα των νεφελων και οχεται

αυτονπα οφψαλµο και οιτινε αυτον εξεκεντη-

σαν και κοχονται επ αυτον πασαι αι ϕυλαιτη

γη ναι αµην

8. εγω ειµι το α και το ω αρςη και τελο λεγει

ο κυριο ο ων και ο ην και οερςοµενο ο παντο-

κρατωρ

9. εγω ιωαννη ο και αδελφο υµων και συγ-

κοινωνο εν τη ψλιχει και εντη ϐασιλεια και

υποµονη ιησου ςριστου εγενοµην εν τη νησω τη

καλουµενη πατµωδια τον λογον του ψεου και

δια την µαρτυριαν ιησου ςριστου

10. εγενοµην εν πνευµατι εν τηκυριακη ηµε-

ϱα και ηκουσα οπισω µου ϕωνην µεγαλην ω

σαλπιγγο

11. λεγουση εγω ειµι το α και τοω ο πρωτο και

ο εσςατο και ο ϐλεπει γραχον ει ϐιβλιον και

πεµχον ταιεκκλησιαι ται εν ασια ει εφεσον και

ει σµυρναν και ει περγαµον και ειψυατειρα και

ει σαρδει και ει ϕιλαδελφειαν και ει λαοδικειαν

12. και επεστρεχα ϐλεπειν τηνφωνην ητι

ελαλησεν µετ εµου και επιστρεχα ειδον επτα

λυςνια ςρυσα

13. και εν µεσω των επταλυςνιων οµοιον υιω

ανψρωπου ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζω-

σµενον προ τοιµαστοι Ϲωνην ςρυσην

14. η δε κεφαλη αυτου και αι τριςε λευκαι

ωσει εριον λευκον ω ςιων και οιοφψαλµοι αυ-

του ω ϕλοξ πυρο

15. και οι ποδε αυτου οµοιοι ςαλκολιβανω

ω εν καµινωπεπυρωµενοι και η ϕωνη αυτου ω

ϕωνη υδατων πολλων

16. και εςων εν τη δεξια αυτου ςειριαστερα

επτα και εκ του στοµατο αυτου ϱοµφαια διστοµο

οξεια εκπορευοµενη καιη οχι αυτου ω ο ηλιο

ϕαινει εν τη δυναµει αυτου

17. και οτε ειδον αυτον επεσα προτου ποδα

αυτου ω νεκρο και επεψηκεν την δεξιαν αυ-

του ςειρα επ εµε λεγων µοιµη ϕοβου εγω ειµι ο

πρωτο και ο εσςατο

18. και ο Ϲων και εγενοµην νεκρο και ιδου

Ϲων ειµιει του αιωνα των αιωνων αµην και εςω

τα κλει του αδου και του ψανατου

19. γραχον α ειδεκαι α εισιν και α µελλει γι-

νεσψαι µετα ταυτα

20. το µυστηριον των επτα αστερων ων ειδε

επι τηδεξια µου και τα επτα λυςνια τα ςρυσα οι

επτα αστερε αγγελοι των επταεκκλησιων εισιν

και αι επτα λυςνιαι α ειδε επτα εκκλησιαι εισιν

Dostępne przekłady 2 Rozdziału
*O-ap2*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

2 τωαγγελω τη εφεσινη εκκλησια γραχον τα-

δε λεγει ο κρατων του επτα αστερα εντη δεξια

αυτου ο περιπατων εν µεσω των επτα λυςνιων

των ςρυσων

2. οιδα τα εργα σου και τον κοπονσου και την

υποµονην σου και οτι ου δυνη ϐαστασαι κα-

κου και επειρασω τουφασκοντα ειναι αποστο-

λου και ουκ εισιν και ευρε αυτου χευδει

3. και εβαστασα και υποµονηνεςει και δια το

ονοµα µου κεκοπιακα και ου κεκµηκα

4. αλλ εςω κατα σου οτι την αγαπην σουτην

πρωτην αφηκα

5. µνηµονευε ουν ποψεν εκπεπτωκα και µε-

τανοησον και τα πρωτα εργα ποιησον ειδε µη

ερςοµαι σοι ταςει και κινησω την λυςνιαν σου

εκ του τοπου αυτη εαν µηµετανοηση
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6. αλλατουτο εςει οτι µισει τα εργα των νικο-

λαιτων α καγω µισω

7. ο εςων ου ακουσατω τι το πνευµαλεγει ται

εκκλησιαι τω νικωντι δωσω αυτω ϕαγειν εκ του

ξυλου τη Ϲωη ο εστινεν µεσω του παραδεισου

του ψεου

8. και τω αγγελω τη εκκλησια σµυρναιων γρα-

χον ταδε λεγει οπρωτο και ο εσςατο ο εγενετο

νεκρο και εζησεν

9. οιδα σου τα εργα και την ψλιχιν καιτην πτω-

ςειαν πλουσιο δε ει και την ϐλασφηµιαν των

λεγοντων ιουδαιου ειναιεαυτου και ουκ εισιν

αλλα συναγωγη του σατανα

10. µηδεν ϕοβου α µελλει πασςειν ιδου µελ-

λειβαλειν εξ υµων ο διαβολο ει ϕυλακην ινα

πειρασψητε και εξετε ψλιχιν ηµερωνδεκα γινου

πιστο αςρι ψανατου και δωσω σοι τον στεφανον

τη Ϲωη

11. ο εςων ου ακουσατω τι τοπνευµα λεγει

ται εκκλησιαι ο νικων ου µη αδικηψη εκ του

ψανατου τουδευτερου

12. καιτω αγγελω τη εν περγαµω εκκλησια

γραχον ταδε λεγει ο εςων την ϱοµφαιαν τηνδι-

στοµον την οξειαν

13. οιδα τα εργα σου και που κατοικει οπου ο

ψρονο του σατανα και κρατειτο ονοµα µου και

ουκ ηρνησω την πιστιν µου και εν ται ηµεραι εν

αι αντιπα οµαρτυ µου ο πιστο ο απεκτανψη παρ

υµιν οπου κατοικει ο σατανα

14. αλλ εςω κατα σου ολιγαοτι εςει εκει κρα-

τουντα την διδαςην ϐαλααµ ο εδιδασκεν εν

τω ϐαλακ ϐαλεινσκανδαλον ενωπιον των υιων

ισραηλ ϕαγειν ειδωλοψυτα και πορνευσαι

15. ουτω εςει και συκρατουντα την διδαςην

των νικολαιτων ο µισω

16. µετανοησον ει δε µη ερςοµαι σοι ταςυ κα-

ιπολεµησω µετ αυτων εν τη ϱοµφαια του στο-

µατο µου

17. ο εςων ου ακουσατω τι το πνευµαλεγει ται

εκκλησιαι τω νικωντι δωσω αυτω ϕαγειν απο

του µαννα του κεκρυµµενουκαι δωσω αυτω χη-

ϕον λευκην και επι την χηφον ονοµα καινον

γεγραµµενον ο ουδειεγνω ει µη ο λαµβανων

18. και τω αγγελω τη εν ψυατειροι εκκλησια

γραχον ταδε λεγει ο υιοτου ψεου ο εςων του

οφψαλµου αυτου ω ϕλογα πυρο και οι ποδε

αυτου οµοιοιςαλκολιβανω

19. οιδα σου τα εργα και την αγαπην και την

διακονιαν και την πιστιν και τηνυποµονην σου

και τα εργα σου και τα εσςατα πλειονα των πρω-

των

20. αλλ εςω κατα σου ολιγα οτιεα την γυναικα

ιεζαβηλ την λεγουσαν εαυτην προφητιν διδα-

σκειν και πλανασψαιεµου δουλου πορνευσαι

και ειδωλοψυτα ϕαγειν

21. και εδωκα αυτη ςρονον ινα µετανοηση εκ

τηπορνεια αυτη και ου µετενοησεν

22. ιδου εγω ϐαλλω αυτην ει κλινην και του

µοιςευοντα µεταυτη ει ψλιχιν µεγαλην εαν µη

µετανοησωσιν εκ των εργων αυτων

23. και τα τεκνα αυτη αποκτενωεν ψανατω

και γνωσονται πασαι αι εκκλησιαι οτι εγω ειµι

ο ερευνων νεφρου καικαρδια και δωσω υµιν

εκαστω κατα τα εργα υµων

24. υµιν δε λεγω και λοιποι τοι εν ψυατειρο-

ιοσοι ουκ εςουσιν την διδαςην ταυτην και οιτινε

ουκ εγνωσαν τα ϐαψη του σαταναω λεγουσιν

ου ϐαλω εφ υµα αλλο ϐαρο

25. πλην ο εςετε κρατησατε αςρι ου αν ηξω

26. και ο νικων και οτηρων αςρι τελου τα εργα

µου δωσω αυτω εξουσιαν επι των εψνων

27. και ποιµανει αυτου εν ϱαβδωσιδηρα ω τα

σκευη τα κεραµικα συντριβεται ω καγω ειληφα

παρα του πατρο µου

28. και δωσω αυτωτον αστερα τον πρωινον

29. ο εςων ου ακουσατω τι το πνευµα λεγει ται

εκκλησιαι

Dostępne przekłady 3 Rozdziału
*O-ap3*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

3 και τωαγγελω τη εν σαρδεσιν εκκλησια

γραχον ταδε λεγει ο εςων τα πνευµατα του

ψεουκαι του επτα αστερα οιδα σου τα εργα οτι

το ονοµα εςει οτι Ϲη και νεκροει

2. γινουγρηγορων και στηριξον τα λοιπα α

µελλει αποψανειν ου γαρ ευρηκα σου τα ερ-

γαπεπληρωµενα ενωπιον του ψεου

3. µνηµονευε ουν πω ειληφα και ηκουσα και

τηρει καιµετανοησον εαν ουν µη γρηγορηση

ηξω επι σε ω κλεπτη και ου µη γνω ποιανωραν

ηξω επι σε
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4. εςει ολιγα ονοµατα και εν σαρδεσιν α ουκ

εµολυναν τα ιµατια αυτων καιπεριπατησουσιν

µετ εµου εν λευκοι οτι αξιοι εισιν

5. ο νικων ουτο περιβαλειται ενιµατιοι λευκοι

και ου µη εξαλειχω το ονοµα αυτου εκ τη ϐι-

ϐλου τη Ϲωη καιεξοµολογησοµαι το ονοµα αυ-

του ενωπιον του πατρο µου και ενωπιον των

αγγελωναυτου

6. ο εςωνου ακουσατω τι το πνευµα λεγει ται

εκκλησιαι

7. και τω αγγελω τη εν ϕιλαδελφεια εκκλη-

σιαγραχον ταδε λεγει ο αγιο ο αληψινο ο εςων

την κλειδα του δαβιδ ο ανοιγων καιουδει κλειει

και κλειει και ουδει ανοιγει

8. οιδα σου τα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου

ψυρανανεωγµενην και ουδει δυναται κλεισαι

αυτην οτι µικραν εςει δυναµιν καιετηρησα µου

τον λογον και ουκ ηρνησω το ονοµα µου

9. ιδου διδωµι εκ τη συναγωγη τουσατανα των

λεγοντων εαυτου ιουδαιου ειναι και ουκ εισιν

αλλα χευδονται ιδουποιησω αυτου ινα ηξωσιν

και προσκυνησωσιν ενωπιον των ποδων σου και

γνωσιν οτιεγω ηγαπησα σε

10. οτι ετηρησα τον λογον τη υποµονη µου

καγω σε τηρησω εκ τη ωρα τουπειρασµου τη

µελλουση ερςεσψαι επι τη οικουµενη ολη πε-

ιρασαι τουκατοικουντα επι τη γη

11. ιδου ερςοµαι ταςυ κρατει ο εςει ινα µηδει

λαβη τον στεφανον σου

12. ο νικων ποιησωαυτον στυλον εν τω ναω

του ψεου µου και εξω ου µη εξελψη ετι και

γραχω επ αυτοντο ονοµα του ψεου µου και το

ονοµα τη πολεω του ψεου µου τη καινηιερο-

υσαληµ η καταβαινουσα εκ του ουρανου απο

του ψεου µου και το ονοµα µου τοκαινον

13. ο εςωνου ακουσατω τι το πνευµα λεγει ται

εκκλησιαι

14. και τω αγγελω τη εκκλησια λαοδικεων

γραχονταδε λεγει ο αµην ο µαρτυ ο πιστο και

αληψινο η αρςη τη κτισεω του ψεου

15. οιδα σου ταεργα οτι ουτε χυςρο ει ουτε

Ϲεστο οφελον χυςρο ειη η Ϲεστο

16. ουτω οτι ςλιαρο ει και ουτεχυςρο ουτε Ϲε-

στο µελλω σε εµεσαι εκ του στοµατο µου

17. οτι λεγει οτι πλουσιο ειµι καιπεπλουτηκα

και ουδενο ςρειαν εςω και ουκ οιδα οτι συ ει

ο ταλαιπωρο καιελεεινο και πτωςο και τυφλο

και γυµνο

18. συµβουλευω σοι αγορασαι παρ εµου ςρυ-

σιονπεπυρωµενον εκ πυρο ινα πλουτηση και

ιµατια λευκα ινα περιβαλη και µηφανερωψη

η αισςυνη τη γυµνοτητο σου και κολλουριον

εγςρισον του οφψαλµουσου ινα ϐλεπη

19. εγω οσου εαν ϕιλω ελεγςω και παιδευω

Ϲηλωσον ουν και µετανοησον

20. ιδου εστηκα επι την ψυρανκαι κρουω εαν

τι ακουση τη ϕωνη µου και ανοιξη την ψυραν

εισελευσοµαι προαυτον και δειπνησω µετ αυτου

και αυτο µετ εµου

21. ο νικων δωσω αυτω καψισαι µετ εµου εν

τωψρονω µου ω καγω ενικησα και εκαψισα µε-

τα του πατρο µου εν τω ψρονω αυτου

22. ο εςων ουακουσατω τι το πνευµα λεγει ται

εκκλησιαι

Dostępne przekłady 4 Rozdziału
*O-ap4*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

4 µεταταυτα ειδον και ιδου ψυρα ηνεωγµενη

εν τω ουρανω και η ϕωνη η πρωτη ην ηκουσαω

σαλπιγγο λαλουση µετ εµου λεγουσα αναβα

ωδε και δειξω σοι α δει γενεσψαιµετα ταυτα

2. καιευψεω εγενοµην εν πνευµατι και ιδου

ψρονο εκειτο εν τω ουρανω και επι τουψρονου

καψηµενο

3. και ο καψηµενο ην οµοιο ορασει λιψω ια-

σπιδι και σαρδινω και ιρι κυκλοψεντου ψρονου

οµοιο ορασει σµαραγδινω

4. και κυκλοψεν του ψρονου ψρονοι εικοσι

και τεσσαρε καιεπι του ψρονου ειδον του εικο-

σι και τεσσαρα πρεσβυτερου καψηµενουπερι-

ϐεβληµενου εν ιµατιοι λευκοι και εσςον επι τα

κεφαλα αυτων στεφανουςρυσου

5. και εκτου ψρονου εκπορευονται αστραπαι

και ϐρονται και ϕωναι και επτα λαµπαδε πυρο-

καιοµεναι ενωπιον του ψρονου αι εισιν τα επτα

πνευµατα του ψεου

6. και ενωπιον του ψρονου ψαλασσαυαλινη

οµοια κρυσταλλω και εν µεσω του ψρονου και

κυκλω του ψρονου τεσσαρα Ϲωαγεµοντα οφψ-

αλµων εµπροσψεν και οπισψεν
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7. και το Ϲωον το πρωτον οµοιον λεοντι και το-

δευτερον Ϲωον οµοιον µοσςω και το τριτον Ϲωον

εςον το προσωπον ω ανψρωπο καιτο τεταρτον

Ϲωον οµοιον αετω πετωµενω

8. και τεσσαρα Ϲωα εν καψ εαυτο ειςον ανα

πτερυγα εξκυκλοψεν και εσωψεν γεµοντα οφψ-

αλµων και αναπαυσιν ουκ εςουσιν ηµερα κα-

ινυκτο λεγοντα αγιο αγιο αγιο κυριο ο ψεο ο

παντοκρατωρ ο ην και ο ων καιο ερςοµενο

9. καιοταν δωσουσιν τα Ϲωα δοξαν και τιµην

και ευςαριστιαν τω καψηµενω επι του ψρονο-

υτω Ϲωντι ει του αιωνα των αιωνων

10. πεσουνται οι εικοσι και τεσσαρε πρεσ-

ϐυτεροι ενωπιον τουκαψηµενου επι του ψρο-

νου και προσκυνουσιν τω Ϲωντι ει του αιωνα

των αιωνωνκαι ϐαλλουσιν του στεφανου αυτων

ενωπιον του ψρονου λεγοντε

11. αξιο ει κυριε λαβειν τηνδοξαν και την

τιµην και την δυναµιν οτι συ εκτισα τα παντα

και δια το ψεληµασου εισιν και εκτισψησαν

Dostępne przekłady 5 Rozdziału
*O-ap5*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

5 καιειδον επι την δεξιαν του καψηµενου επι

του ψρονου ϐιβλιον γεγραµµενον εσωψενκαι

οπισψεν κατεσφραγισµενον σφραγισιν επτα

2. και ειδον αγγελον ισςυρον κηρυσσοντα

ϕωνη µεγαλητι εστιν αξιο ανοιξαι το ϐιβλιον

και λυσαι τα σφραγιδα αυτου

3. και ουδει ηδυνατο εν τωουρανω ουδε επι τη

γη ουδε υποκατω τη γη ανοιξαι το ϐιβλιον ουδε

ϐλεπειναυτο

4. και εγωεκλαιον πολλα οτι ουδει αξιο ευ-

ϱεψη ανοιξαι και αναγνωναι το ϐιβλιον ουτε-

ϐλεπειν αυτο

5. και ει εκ των πρεσβυτερων λεγει µοι µη

κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο ων εκ τηϕυλη

ιουδα η ϱιζα δαβιδ ανοιξαι το ϐιβλιον και λυσαι

τα επτα σφραγιδααυτου

6. και ειδονκαι ιδου εν µεσω του ψρονου και

των τεσσαρων Ϲωων και εν µεσω των πρεσβυ-

τερωναρνιον εστηκο ω εσφαγµενον εςον κερα-

τα επτα και οφψαλµου επτα οι εισιν ταεπτα του

ψεου πνευµατα τα απεσταλµενα ει πασαν την

γην

7. και ηλψεν και ειληφεν το ϐιβλιον εκτη δε-

ξια του καψηµενου επι του ψρονου

8. και οτε ελαβεν το ϐιβλιον τα τεσσαρα Ϲωα

και οιεικοσιτεσσαρε πρεσβυτεροι επεσον ενω-

πιον του αρνιου εςοντε εκαστο κιψαρακαι ϕια-

λα ςρυσα γεµουσα ψυµιαµατων αι εισιν αι προ-

σευςαι των αγιων

9. και αδουσιν ωδηνκαινην λεγοντε αξιο ει

λαβειν το ϐιβλιον και ανοιξαι τα σφραγιδα αυ-

του οτιεσφαγη και ηγορασα τω ψεω ηµα εν τω

αιµατι σου εκ παση ϕυλη και γλωσσηκαι λαου

και εψνου

10. και εποιησα ηµα τω ψεω ηµων ϐασιλει και

ιερει και ϐασιλευσοµεν επιτη γη

11. καιειδον και ηκουσα ϕωνην αγγελων πολ-

λων κυκλοψεν του ψρονου και των Ϲωων και

τωνπρεσβυτερων και ςιλιαδε ςιλιαδων

12. λεγοντε ϕωνη µεγαλη αξιον εστιν το αρ-

νιον το εσφαγµενονλαβειν την δυναµιν και

πλουτον και σοφιαν και ισςυν και τιµην και

δοξαν καιευλογιαν

13. καιπαν κτισµα ο εστιν εν τω ουρανω και

εν τη γη και υποκατω τη γη και επι τηψαλασση

α εστιν και τα εν αυτοι παντα ηκουσα λεγοντα

τω καψηµενω επι τουψρονου και τω αρνιω η

ευλογια και η τιµη και η δοξα και το κρατο ει

τουαιωνα των αιωνων

14. και τα τεσσαρα Ϲωα ελεγον αµην και οι

εικοσιτεσσαρε πρεσβυτεροι επεσανκαι προσε-

κυνησαν Ϲωντι ει του αιωνα των αιωνων

Dostępne przekłady 6 Rozdziału
*O-ap6*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

6 καιειδον οτε ηνοιξεν το αρνιον µιαν εκ των

σφραγιδων και ηκουσα ενο εκ τωντεσσαρων

Ϲωων λεγοντο ω ϕωνη ϐροντη ερςου και ϐλεπε

2. και ειδον και ιδου ιππο λευκο καιο καψηµε-

νο επ αυτω εςων τοξον και εδοψη αυτω στεφανο

και εξηλψεν νικων καιινα νικηση

3. καιοτε ηνοιξεν την δευτεραν σφραγιδα ηκο-

υσα του δευτερου Ϲωου λεγοντο ερςου καιβλεπε

4. καιεξηλψεν αλλο ιππο πυρρο και τω καψη-

µενω επ αυτω εδοψη αυτω λαβειν τηνειρηνην

απο τη γη και ινα αλληλου σφαξωσιν και

εδοψη αυτω µαςαιρα µεγαλη
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5. και οτε ηνοιξεντην τριτην σφραγιδα ηκουσα

του τριτου Ϲωου λεγοντο ερςου και ϐλεπε και

ειδονκαι ιδου ιππο µελα και ο καψηµενο επ

αυτω εςων Ϲυγον εν τη ςειρι αυτου

6. και ηκουσα ϕωνηνεν µεσω των τεσσαρων

Ϲωων λεγουσαν ςοινιξ σιτου δηναριου και τρει

ςοινικεκριψη δηναριου και το ελαιον και τον

οινον µη αδικηση

7. και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα τηντεταρτην

ηκουσα ϕωνην του τεταρτου Ϲωου λεγουσαν ερ-

ςου και ϐλεπε

8. και ειδον και ιδου ιπποςλωρο και ο καψη-

µενο επανω αυτου ονοµα αυτω ο ψανατο και ο

αδη ακολουψειµετ αυτου και εδοψη αυτοι εξο-

υσια αποκτειναι επι το τεταρτον τη γη ενροµ-

ϕαια και εν λιµω και εν ψανατω και υπο των

ψηριων τη γη

9. και οτε ηνοιξεν την πεµπτηνσφραγιδα ειδον

υποκατω του ψυσιαστηριου τα χυςα των εσφαγ-

µενων δια τον λογοντου ψεου και δια την µαρ-

τυριαν ην ειςον

10. και εκραζον ϕωνη µεγαλη λεγοντε εω ποτε

οδεσποτη ο αγιο και ο αληψινο ου κρινει και

εκδικει το αιµα ηµων απο τωνκατοικουντων επι

τη γη

11. και εδοψησαν εκαστοι στολαι λευκαι και

ερρεψη αυτοι ινααναπαυσωνται ετι ςρονον µι-

κρον εω ου πληρωσονται και οι συνδουλοι αυ-

των και οιαδελφοι αυτων οι µελλοντε αποκτε-

ινεσψαι ω και αυτοι

12. και ειδον οτε ηνοιξεν τηνσφραγιδα την εκ-

την και ιδου σεισµο µεγα εγενετο και ο ηλιο εγε-

νετο µελα ωσακκο τριςινο και η σεληνη εγενετο

ω αιµα

13. και οι αστερε του ουρανου επεσαν ει την

γηνω συκη ϐαλλει του ολυνψου αυτη υπο µε-

γαλου ανεµου σειοµενη

14. και ουρανο απεςωρισψη ωβιβλιον ειλισ-

σοµενον και παν ορο και νησο εκ των τοπων

αυτων εκινηψησαν

15. και οι ϐασιλειτη γη και οι µεγιστανε και οι

πλουσιοι και οι ςιλιαρςοι και οι δυνατοι καιπα

δουλο και πα ελευψερο εκρυχαν εαυτου ει τα

σπηλαια και ει τα πετρατων ορεων

16. καιλεγουσιν τοι ορεσιν και ται πετραι πε-

σετε εφ ηµα και κρυχατε ηµα αποπροσωπου του

καψηµενου επι του ψρονου και απο τη οργη του

αρνιου

17. οτι ηλψεν η ηµερα ηµεγαλη τη οργη αυτου

και τι δυναται σταψηναι

Dostępne przekłady 7 Rozdziału
*O-ap7*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

7 και µεταταυτα ειδον τεσσαρα αγγελου εσ-

τωτα επι τα τεσσαρα γωνια τη γηκρατουντα του

τεσσαρα ανεµου τη γη ινα µη πνεη ανεµο επι τη

γη µητεεπι τη ψαλασση µητε επι παν δενδρον

2. και ειδον αλλον αγγελον αναβαντα απο

ανατολη ηλιουεςοντα σφραγιδα ψεου Ϲωντο

και εκραξεν ϕωνη µεγαλη τοι τεσσαρσιν αγ-

γελοι οιεδοψη αυτοι αδικησαι την γην και την

ψαλασσαν

3. λεγων µη αδικησητε την γην µητε την

ψαλασσανµητε τα δενδρα αςρι ου σφραγιζωµεν

του δουλου του ψεου ηµων επι των µετωπωναυ-

των

4. καιηκουσα τον αριψµον των εσφραγι-

σµενων ϱµδ ςιλιαδε εσφραγισµενοι εκ παση

ϕυληυιων ισραηλ

5. εκφυλη ιουδα ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι εκ

ϕυλη ϱουβην ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοιεκ ϕυλη

γαδ ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι

6. εκ ϕυλη ασηρ ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι εκ

ϕυληνεφψαλειµ ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι εκ

ϕυλη µανασση ιβ ςιλιαδεεσφραγισµενοι

7. εκ ϕυλη συµεων ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι

εκ ϕυλη λευι ιβ ςιλιαδεεσφραγισµενοι εκ ϕυλη

ισαςαρ ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι

8. εκ ϕυλη Ϲαβουλων ιβ ςιλιαδεεσφραγισµε-

νοι εκ ϕυλη ιωσηφ ιβ ςιλιαδε εσφραγισµενοι εκ

ϕυλη ϐενιαµιν ιβςιλιαδε εσφραγισµενοι

9. µετα ταυτα ειδον και ιδου οςλο πολυ ον

αριψµησαι αυτον ουδει ηδυνατοεκ παντο εψ-

νου και ϕυλων και λαων και γλωσσων εστωτε

ενωπιον του ψρονου καιενωπιον του αρνιου πε-

ϱιβεβληµενοι στολα λευκα και ϕοινικε εν ται

ςερσιναυτων

10. καικραζοντε ϕωνη µεγαλη λεγοντε η

σωτηρια τω καψηµενω επι του ψρονου του

ψεουηµων και τω αρνιω
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11. και παντε οι αγγελοι εστηκεσαν κυκλω

του ψρονου και των πρεσβυτερων καιτων τεσ-

σαρων Ϲωων και επεσον ενωπιον του ψρονου

επι προσωπον αυτων καιπροσεκυνησαν τω ψεω

12. λεγοντε αµην η ευλογια και η δοξα και

η σοφια και η ευςαριστια και ητιµη και η δυ-

ναµι και η ισςυ τω ψεω ηµων ει του αιωνα των

αιωνων αµην

13. και απεκριψηει εκ των πρεσβυτερων λε-

γων µοι ουτοι οι περιβεβληµενοι τα στολα τα

λευκατινε εισιν και ποψεν ηλψον

14. και ειρηκα αυτω κυριε συ οιδα και ειπεν

µοι ουτοι εισιν οιερςοµενοι εκ τη ψλιχεω τη µε-

γαλη και επλυναν τα στολα αυτων και ελευκα-

νανστολα αυτων εν τω αιµατι του αρνιου

15. δια τουτο εισιν ενωπιον του ψρονου του

ψεου καιλατρευουσιν αυτω ηµερα και νυκτο εν

τω ναω αυτου και ο καψηµενο επι τουψρονου

σκηνωσει επ αυτου

16. ου πεινασουσιν ετι ουδε διχησουσιν ετι

ουδε µη πεση επ αυτου οηλιο ουδε παν καυµα

17. οτι το αρνιον το αναµεσον του ψρονου πο-

ιµανει αυτου και οδηγησει αυτουεπι Ϲωσα πηγα

υδατων και εξαλειχει ο ψεο παν δακρυον απο

των οφψαλµωναυτων

Dostępne przekłady 8 Rozdziału
*O-ap8*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

8 και οτεηνοιξεν την σφραγιδα την εβδοµην

εγενετο σιγη εν τω ουρανω ω ηµιωριον

2. και ειδον του επτααγγελου οι ενωπιον του

ψεου εστηκασιν και εδοψησαν αυτοι επτα σαλ-

πιγγε

3. και αλλο αγγελοηλψεν και εσταψη επι

το ψυσιαστηριον εςων λιβανωτον ςρυσουν και

εδοψη αυτωψυµιαµατα πολλα ινα δωση ται

προσευςαι των αγιων παντων επι το ψυσιαστη-

ϱιοντο ςρυσουν το ενωπιον του ψρονου

4. και ανεβη ο καπνο των ψυµιαµατων ται

προσευςαι των αγιωνεκ ςειρο του αγγελου ενω-

πιον του ψεου

5. και ειληφεν ο αγγελο το λιβανωτον και εγε-

µισεναυτο εκ του πυρο του ψυσιαστηριου και

εβαλεν ει την γην και εγενοντο ϕωναικαι ϐρον-

ται και αστραπαι και σεισµο

6. και οι επτα αγγελοι εςοντε τα επτα σαλπιγγα

ητοιµασανεαυτου ινα σαλπισωσιν

7. και ο πρωτο αγγελο εσαλπισεν και εγενετο

ςαλαζα και πυρ µεµιγµενααιµατι και εβληψη ει

την γην και το τριτον των δενδρων κατεκαη και

πα ςορτοςλωρο κατεκαη

8. και ο δευτερο αγγελο εσαλπισεν και ω ορο

µεγα πυρι καιοµενον εβληψη ει τηνψαλασσαν

και εγενετο το τριτον τη ψαλασση αιµα

9. και απεψανεν το τριτον των κτισµατων των

εν τηψαλασση τα εςοντα χυςα και το τριτον των

πλοιων διεφψαρη

10. και ο τριτο αγγελο εσαλπισενκαι επεσεν

εκ του ουρανου αστηρ µεγα καιοµενο ω λαµπα

και επεσεν επι τοτριτον των ποταµων και επι τα

πηγα υδατων

11. και το ονοµα του αστερο λεγεται αχι-

νψο καιγινεται το τριτον ει αχινψον και πολ-

λοι ανψρωπων απεψανον εκ των υδατων οτιε-

πικρανψησαν

12. και ο τεταρτο αγγελο εσαλπισεν και

επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτοντη

σεληνη και το τριτον των αστερων ινα σκοτισψη

το τριτον αυτων και η ηµεραµη ϕαινη το τριτον

αυτη και η νυξ οµοιω

13. και ειδον και ηκουσα ενο αγγελου πετω-

µενου ενµεσουρανηµατι λεγοντο ϕωνη µεγαλη

ουαι ουαι ουαι τοι κατοικουσιν επι τη γηεκ των

λοιπων ϕωνων τη σαλπιγγο των τριων αγγελων

των µελλοντων σαλπιζειν

Dostępne przekłady 9 Rozdziału
*O-ap9*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

9 και οπεµπτο αγγελο εσαλπισεν και ειδον

αστερα εκ του ουρανου πεπτωκοτα ει την γην-

και εδοψη αυτω η κλει του ϕρεατο τη αβυσσου

2. και ηνοιξεν το ϕρεαρ τη αβυσσου και ανε-

ϐηκαπνο εκ του ϕρεατο ω καπνο καµινου µε-

γαλη και εσκοτισψη ο ηλιο και ο αηρεκ του

καπνου του ϕρεατο

3. και εκ του καπνου εξηλψον ακριδε ει την

γην και εδοψη αυταιεξουσια ω εςουσιν εξουσιαν

οι σκορπιοι τη γη
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4. και ερρεψη αυται ινα µη αδικησωσιν τον

ςορτοντη γη ουδε παν ςλωρον ουδε παν δεν-

δρον ει µη του ανψρωπου µονου οιτινεουκ εςο-

υσιν την σφραγιδα του ψεου επι των µετωπων

αυτων

5. και εδοψη αυται ινα µηαποκτεινωσιν αυτου

αλλ ινα ϐασανισψωσιν µηνα πεντε και ο ϐασα-

νισµο αυτων ωβασανισµο σκορπιου οταν παιση

ανψρωπον

6. και εν ται ηµεραι εκειναι Ϲητησουσιν οια-

νψρωποι τον ψανατον και ους ευρησουσιν αυ-

τον και επιψυµησουσιν αποψανειν καιφευξεται

ο ψανατο απ αυτων

7. και τα οµοιωµατα των ακριδων οµοια ιπποι

ητοιµασµενοι ει πολεµονκαι επι τα κεφαλα αυ-

των ω στεφανοι οµοιοι ςρυσω και τα προσωπα

αυτων ωπροσωπα ανψρωπων

8. και ειςον τριςα ω τριςα γυναικων και οι

οδοντε αυτων ω λεοντων ησαν

9. και ειςον ψωρακαω ψωρακα σιδηρου και

η ϕωνη των πτερυγων αυτων ω ϕωνη αρµατων

ιππων πολλωντρεςοντων ει πολεµον

10. και εςουσιν ουρα οµοια σκορπιοι και κεν-

τρα ην εν ται ουραιαυτων και η εξουσια αυτων

αδικησαι του ανψρωπου µηνα πεντε

11. και εςουσιν εφ αυτων ϐασιλεατον αγγελον

τη αβυσσου ονοµα αυτω εβραιστι αβαδδων και

εν τη ελληνικη ονοµαεςει απολλυων

12. η ουαι η µια απηλψεν ιδου ερςονται ετι

δυο ουαι µετα ταυτα

13. και ο εκτο αγγελο εσαλπισεν καιηκο-

υσα ϕωνην µιαν εκ των τεσσαρων κερατων του

ψυσιαστηριου του ςρυσου τουενωπιον του ψεου

14. λεγουσαν τω εκτω αγγελω ο ειςε την σαλ-

πιγγα λυσον του τεσσαρα αγγελουτου δεδεµε-

νου επι τω ποταµω τω µεγαλω ευφρατη

15. και ελυψησαν οι τεσσαρε αγγελοι οιητο-

ιµασµενοι ει την ωραν και ηµεραν και µηνα και

ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν τοτριτον των ανψρω-

πων

16. και ο αριψµο στρατευµατων του ιππικου

δυο µυριαδε µυριαδων και ηκουσατον αριψµον

αυτων

17. και ουτω ειδον του ιππου εν τη ορασει και

του καψηµενου επ αυτωνεςοντα ψωρακα πυρι-

νου και υακινψινου και ψειωδει και αι κεφαλαι

των ιππωνω κεφαλαι λεοντων και εκ των στο-

µατων αυτων εκπορευεται πυρ και καπνο κα-

ιψειον

18. υπο τωντριων τουτων απεκτανψησαν το

τριτον των ανψρωπων εκ του πυρο και εκ του

καπνουκαι εκ του ψειου του εκπορευοµενου εκ

των στοµατων αυτων

19. αι γαρ εξουσιαι αυτων εν τωστοµατι αυτων

εισιν αι γαρ ουραι αυτων οµοιαι οφεσιν εςουσαι

κεφαλα και εναυται αδικουσιν

20. και οι λοιποι των ανψρωπων οι ουκ απεκ-

τανψησαν εν ται πληγαι ταυται ουτεµετενοησαν

εκ των εργων των ςειρων αυτων ινα µη προ-

σκυνησωσιν τα δαιµονια καιειδωλα τα ςρυσα

και τα αργυρα και τα ςαλκα και τα λιψινα και

τα ξυλινα α ουτεβλεπειν δυναται ουτε ακουειν

ουτε περιπατειν

21. και ου µετενοησαν εκ των ϕονων αυτων

ουτε εκτων ϕαρµακειων αυτων ουτε εκ τη πορ-

νεια αυτων ουτε εκ των κλεµµατων αυτων

Dostępne przekłady 10 Rozdziału
*O-ap10*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

10 καιειδον αλλον αγγελον ισςυρον κατα-

ϐαινοντα εκ του ουρανου περιβεβληµενον νε-

ϕεληνκαι ιρι επι τη κεφαλη και το προσωπον

αυτου ω ο ηλιο και οι ποδε αυτου ωστυλοι πυρο

2. και ειςεν εν τη ςειρι αυτου ϐιβλαριδιον

ανεωγµενον και εψηκεν τον ποδα αυτουτον δε-

ξιον επι την ψαλασσαν τον δε ευωνυµον επι την

γην

3. και εκραξεν ϕωνη µεγαλη ωσπερ λεωνµυ-

καται και οτε εκραξεν ελαλησαν αι επτα ϐρον-

ται τα εαυτων ϕωνα

4. και οτε ελαλησαν αι επταβρονται τα ϕωνα

εαυτων εµελλον γραφειν και ηκουσα ϕωνην εκ

του ουρανουλεγουσαν µοι σφραγισον α ελαλη-

σαν αι επτα ϐρονται και µη ταυτα γραχη

5. και ο αγγελο ον ειδονεστωτα επι τη

ψαλασση και επι τη γη ηρεν την ςειρα αυτου

ει τον ουρανον

6. και ωµοσεν εν τωζωντι ει του αιωνα των

αιωνων ο εκτισεν τον ουρανον και τα εν αυτω

και τηνγην και τα εν αυτη και την ψαλασσαν

και τα εν αυτη οτι ςρονο ουκ εσται ετι
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7. αλλα εν ταιηµεραι τη ϕωνη του εβδοµου

αγγελου οταν µελλη σαλπιζειν και τελεσψη το-

µυστηριον του ψεου ω ευηγγελισεν τοι εαυτου

δουλοι τοι προφηται

8. και η ϕωνη ην ηκουσαεκ του ουρανου πα-

λιν λαλουσα µετ εµου και λεγουσα υπαγε λαβε

το ϐιβλαριδιον τοηνεωγµενον εν τη ςειρι αγγε-

λου του εστωτο επι τη ψαλασση και επι τη γη

9. και απηλψον προτον αγγελον λεγων αυτω

δο µοι το ϐιβλαριδιον και λεγει µοι λαβε και

καταφαγεαυτο και πικρανει σου την κοιλιαν

αλλ εν τω στοµατι σου εσται γλυκυ ω µελι

10. και ελαβον τοβιβλαριδιον εκ τη ςειρο του

αγγελου και κατεφαγον αυτο και ην εν τω στο-

µατιµου ω µελι γλυκυ και οτε εφαγον αυτο επι-

κρανψη η κοιλια µου

11. και λεγει µοι δει σε παλινπροφητευσαι επι

λαοι και εψνεσιν και γλωσσαι και ϐασιλευσιν

πολλοι

Dostępne przekłady 11 Rozdziału
*O-ap11*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

11 καιεδοψη µοι καλαµο οµοιο ϱαβδω λε-

γων εγειραι και µετρησον τον ναον του ψεου

καιτο ψυσιαστηριον και του προσκυνουντα εν

αυτω

2. και την αυλην την εσωψεν του ναου εκβαλε

εξωκαι µη αυτην µετρηση οτι εδοψη τοι εψνε-

σιν και την πολιν την αγιαν πατησουσινµηνα

τεσσαρακοντα δυο

3. και δωσω τοι δυσιν µαρτυσιν µου και προ-

ϕητευσουσιν ηµερα ςιλιαδιακοσια εξηκοντα πε-

ϱιβεβληµενοι σακκου

4. ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και δυο λυςνιαι

αιενωπιον του ψεου τη γη εστωσαι

5. και ει τι αυτου ψελη αδικησαι πυρ εκπο-

ϱευεται εκ τουστοµατο αυτων και κατεσψιει του

εςψρου αυτων και ει τι αυτου ψελη αδικησαιο-

υτω δει αυτον αποκτανψηναι

6. ουτοι εςουσιν εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον

ινα µη ϐρεςη υετοεν ηµεραι αυτων τη προφητε-

ια και εξουσιαν εςουσιν επι των υδατων στρεφε-

ιναυτα ει αιµα και παταξαι την γην παση πληγη

οσακι εαν ψελησωσιν

7. και οταν τελεσωσιν τηνµαρτυριαν αυτων το

ψηριον το αναβαινον εκ τη αβυσσου ποιησει

πολεµον µετ αυτωνκαι νικησει αυτου και αποκ-

τενει αυτου

8. και τα πτωµατα αυτων επι τη πλατεια πολεω

τηµεγαλη ητι καλειται πνευµατικω σοδοµα και

αιγυπτο οπου και ο κυριο ηµωνεσταυρωψη

9. καιβλεχουσιν εκ των λαων και ϕυλων και

γλωσσων και εψνων τα πτωµατα αυτων ηµε-

ϱατρει και ηµισυ και τα πτωµατα αυτων ουκ

αφησουσιν τεψηναι ει µνηµατα

10. και οι κατοικουντεεπι τη γη ςαρουσιν επ

αυτοι και ευφρανψησονται και δωρα πεµχουσιν

αλληλοιοτι ουτοι οι δυο προφηται εβασανισαν

του κατοικουντα επι τη γη

11. και µετα τα τρει ηµερακαι ηµισυ πνευµα

Ϲωη εκ του ψεου εισηλψεν επ αυτου και εστη-

σαν επι του ποδααυτων και ϕοβο µεγα επεσεν

επι του ψεωρουντα αυτου

12. και ηκουσαν ϕωνην µεγαλην εκ τουουρα-

νου λεγουσαν αυτοι αναβητε ωδε και ανεβησαν

ει τον ουρανον εν τη νεφεληκαι εψεωρησαν αυ-

του οι εςψροι αυτων

13. και εν εκεινη τη ωρα εγενετο σεισµο µε-

γα και τοδεκατον τη πολεω επεσεν και απεκ-

τανψησαν εν τω σεισµω ονοµατα ανψρωπωνςι-

λιαδε επτα και οι λοιποι εµφοβοι εγενοντο και

εδωκαν δοξαν τω ψεω τουουρανου

14. ηουαι η δευτερα απηλψεν ιδου η ουαι η

τριτη ερςεται ταςυ

15. και ο εβδοµο αγγελο εσαλπισενκαι εγε-

νοντο ϕωναι µεγαλαι εν τω ουρανω λεγουσαι

εγενοντο αι ϐασιλειαι τουκοσµου του κυριου

ηµων και του ςριστου αυτου και ϐασιλευσει ει

του αιωνα τωναιωνων

16. και οιεικοσι και τεσσαρε πρεσβυτεροι οι

ενωπιον του ψεου καψηµενοι επι του ψρονο-

υαυτων επεσαν επι τα προσωπα αυτων και προ-

σεκυνησαν τω ψεω

17. λεγοντε ευςαριστουµεν σοι κυριεο ψεο ο

παντοκρατωρ ο ων και ο ην και ο ερςοµενο οτι

ειληφα την δυναµιν σουτην µεγαλην και εβα-

σιλευσα

18. και τα εψνη ωργισψησαν και ηλψεν η

οργη σου και ο καιρο τωννεκρων κριψηναι και

δουναι τον µισψον τοι δουλοι σου τοι προφηται
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και τοιαγιοι και τοι ϕοβουµενοι το ονοµα σου

τοι µικροι και τοι µεγαλοι καιδιαφψειραι του

διαφψειροντα την γην

19. και ηνοιγη ο ναο του ψεου εν τω ουρανω

καιωφψη η κιβωτο τη διαψηκη αυτου εν τω

ναω αυτου και εγενοντο αστραπαι καιφωναι και

ϐρονται και σεισµο και ςαλαζα µεγαλη

Dostępne przekłady 12 Rozdziału
*O-ap12*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

12 καισηµειον µεγα ωφψη εν τω ουρανω

γυνη περιβεβληµενη τον ηλιον και η σελην-

ηυποκατω των ποδων αυτη και επι τη κεφαλη

αυτη στεφανο αστερων δωδεκα

2. και εν γαστριεςουσα κραζει ωδινουσα και

ϐασανιζοµενη τεκειν

3. και ωφψη αλλο σηµειον εν τω ουρανω και

ιδουδρακων µεγα πυρρο εςων κεφαλα επτα και

κερατα δεκα και επι τα κεφαλα αυτουδιαδηµα-

τα επτα

4. και η ουρα αυτου συρει το τριτον των

αστερων του ουρανου και εβαλεν αυτου ειτην

γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον τη γυνα-

ικο τη µελλουση τεκειν ινα οταντεκη το τεκνον

αυτη καταφαγη

5. και ετεκεν υιον αρρενα ο µελλει ποιµαινειν

παντα τα εψνη ενραβδω σιδηρα και ηρπασψη

το τεκνον αυτη προ τον ψεον και τον ψρονον

αυτου

6. και η γυνη εφυγενει την ερηµον οπου εςει

τοπον ητοιµασµενον απο του ψεου ινα εκει τρε-

ϕωσιναυτην ηµερα ςιλια διακοσια εξηκοντα

7. και εγενετο πολεµο εν τω ουρανω ο µιςαηλ

και οιαγγελοι αυτου επολεµησαν κατα του δρα-

κοντο και ο δρακων επολεµησεν και οιαγγελοι

αυτου

8. και ουκ ισςυσαν ουτε τοπο ευρεψη αυτων

ετι εν τω ουρανω

9. και εβληψη ο δρακων ο µεγα ο οφιο αρςαιο

ο καλουµενο διαβολο και ο σατανα ο πλανων

την οικουµενην οληνεβληψη ει την γην και οι

αγγελοι αυτου µετ αυτου εβληψησαν

10. και ηκουσα ϕωνην µεγαλην λεγουσανεν

τω ουρανω αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναµι

και η ϐασιλεια του ψεου ηµωνκαι η εξουσια του

ςριστου αυτου οτι κατεβληψη ο κατηγορο των

αδελφων ηµων οκατηγορων αυτων ενωπιον του

ψεου ηµων ηµερα και νυκτο

11. και αυτοι ενικησαν αυτον δια τοαιµα του

αρνιου και δια τον λογον τη µαρτυρια αυτων

και ουκ ηγαπησαν τηνχυςην αυτων αςρι ψανα-

του

12. δια τουτο ευφραινεσψε οι ουρανοι και οι

εν αυτοι σκηνουντε ουαιτοι κατοικουσιν την γην

και την ψαλασσαν οτι κατεβη ο διαβολο προ

υµα εςωνψυµον µεγαν ειδω οτι ολιγον καιρον

εςει

13. και οτε ειδεν ο δρακων οτι εβληψη ει την

γηνεδιωξεν την γυναικα ητι ετεκεν τον αρρενα

14. και εδοψησαν τη γυναικι δυο πτερυγε του

αετουτου µεγαλου ινα πετηται ει την ερηµον ει

τον τοπον αυτη οπου τρεφεται εκεικαιρον και

καιρου και ηµισυ καιρου απο προσωπου του

οφεω

15. και εβαλεν ο οφι οπισω τηγυναικο εκ του

στοµατο αυτου υδωρ ω ποταµον ινα ταυτην πο-

ταµοφορητονποιηση

16. καιεβοηψησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν

η γη το στοµα αυτη και κατεπιεν τονποταµον ον

εβαλεν ο δρακων εκ του στοµατο αυτου

17. και ωργισψη ο δρακων επι τη γυναικι κα-

ιαπηλψεν ποιησαι πολεµον µετα των λοιπων

του σπερµατο αυτη των τηρουντων ταεντολα

του ψεου και εςοντων την µαρτυριαν του ιησου

ςριστου

Dostępne przekłady 13 Rozdziału
*O-ap13*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

13 καιεσταψην επι την αµµον τη ψαλασση

και ειδον εκ τη ψαλασση ψηριον αναβαινονε-

ςον κεφαλα επτα και κερατα δεκα και επι των

κερατων αυτου δεκα διαδηµατα καιεπι τα κε-

ϕαλα αυτου ονοµα ϐλασφηµια

2. και το ψηριον ο ειδον ην οµοιον παρδαλει

και οιποδε αυτου ω αρκτου και το στοµα αυ-

του ω στοµα λεοντο και εδωκεν αυτω οδρακων

την δυναµιν αυτου και τον ψρονον αυτου και

εξουσιαν µεγαλην
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3. και ειδον µιαν των κεφαλωναυτου ω εσ-

ϕαγµενην ει ψανατον και η πληγη του ψανα-

του αυτου εψεραπευψη καιεψαυµασψη εν ολη

τη γη οπισω του ψηριου

4. και προσεκυνησαν τον δρακοντα ο εδωκεν

εξουσιαντω ψηριω και προσεκυνησαν το ψη-

ϱιον λεγοντε τι οµοιο τω ψηριω τι δυναταιπο-

λεµησαι µετ αυτου

5. και εδοψη αυτω στοµα λαλουν µεγαλα

και ϐλασφηµια και εδοψη αυτω εξουσιαποιη-

σαι µηνα τεσσαρακοντα δυο

6. και ηνοιξεν το στοµα αυτου ει ϐλασφηµιαν

προ τον ψεονβλασφηµησαι το ονοµα αυτου και

την σκηνην αυτου και του εν τω ουρανωσκηνο-

υντα

7. καιεδοψη αυτω πολεµον ποιησαι µετα των

αγιων και νικησαι αυτου και εδοψη αυτωεξο-

υσια επι πασαν ϕυλην και γλωσσαν και εψνο

8. και προσκυνησουσιν αυτω παντε οι κατο-

ικουντεεπι τη γη ων ου γεγραπται τα ονοµατα

εν τη ϐιβλω τη Ϲωη του αρνιουεσφαγµενου απο

καταβολη κοσµου

9. ει τι εςει ου ακουσατω

10. ει τι αιςµαλωσιαν συναγει ει αιςµαλωσια-

νυπαγει ει τι εν µαςαιρα αποκτενει δει αυτον

εν µαςαιρα αποκτανψηναι ωδε εστινη υποµονη

και η πιστι των αγιων

11. και ειδον αλλο ψηριον αναβαινον εκ τη

γη και ειςεν κεραταδυο οµοια αρνιω και ελαλει

ω δρακων

12. και την εξουσιαν του πρωτου ψηριου πα-

σαν ποιει ενωπιοναυτου και ποιει την γην και

του κατοικουντα εν αυτη ινα προσκυνησωσιν

τοψηριον το πρωτον ου εψεραπευψη η πληγη

του ψανατου αυτου

13. και ποιει σηµεια µεγαλα ινα καιπυρ ποιη

καταβαινειν εκ του ουρανου ει την γην ενωπιον

των ανψρωπων

14. και πλανα τουκατοικουντα επι τη γη δια

τα σηµεια α εδοψη αυτω ποιησαι ενωπιον του

ψηριουλεγων τοι κατοικουσιν επι τη γη ποιησαι

εικονα τω ψηριω ο εςει την πληγηντη µαςαιρα

και εζησεν

15. και εδοψη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι

του ψηριου ινα και λαληση ηεικων του ψηριου

και ποιηση οσοι αν µη προσκυνησωσιν την εικο-

να του ψηριου ινααποκτανψωσιν

16. και ποιει παντα του µικρου και του µεγα-

λου και του πλουσιου και τουπτωςου και του

ελευψερου και του δουλου ινα δωση αυτοι ςα-

ϱαγµα επι τηςειρο αυτων τη δεξια η επι των µε-

τωπων αυτων

17. και ινα µη τι δυνηται αγορασαι η πωλησαι

ειµη ο εςων το ςαραγµα η το ονοµα του ψηριου

η τον αριψµον του ονοµατο αυτου

18. ωδε η σοφιαεστιν ο εςων τον νουν χη-

ϕισατω τον αριψµον του ψηριου αριψµο γαρ

ανψρωπουεστιν και ο αριψµο αυτου ςξ

Dostępne przekłady 14 Rozdziału
*O-ap14*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

14 καιειδον και ιδου αρνιον εστηκο επι το

ορο σιων και µετ αυτου εκατοντεσσαρακοντα

τεσσαρε ςιλιαδε εςουσαι το ονοµα του πατρο

αυτου γεγραµµενονεπι των µετωπων αυτων

2. και ηκουσα ϕωνην εκ του ουρανου ω ϕωνην

υδατων πολλων και ω ϕωνηνβροντη µεγαλη

και ϕωνην ηκουσα κιψαρωδων κιψαριζοντων

εν ται κιψαραιαυτων

3. καιαδουσιν ω ωδην καινην ενωπιον του

ψρονου και ενωπιον των τεσσαρων Ϲωων και

τωνπρεσβυτερων και ουδει ηδυνατο µαψειν την

ωδην ει µη αι εκατον τεσσαρακοντατεσσαρε ςι-

λιαδε οι ηγορασµενοι απο τη γη

4. ουτοι εισιν οι µετα γυναικων ουκ εµολυνψη-

σανπαρψενοι γαρ εισιν ουτοι εισιν οι ακολουψ-

ουντε τω αρνιω οπου αν υπαγη ουτοιηγορασψη-

σαν απο των ανψρωπων απαρςη τω ψεω και τω

αρνιω

5. και εν τω στοµατι αυτων ους ευρεψηδολο

αµωµοι γαρ εισιν ενωπιον του ψρονου του ψεου

6. και ειδον αλλον αγγελον πετωµενονεν µε-

σουρανηµατι εςοντα ευαγγελιον αιωνιον ευαγ-

γελισαι του κατοικουντα επιτη γη και παν εψνο

και ϕυλην και γλωσσαν και λαον

7. λεγοντα εν ϕωνη µεγαλη ϕοβηψητε τονψ-

εον και δοτε αυτω δοξαν οτι ηλψεν η ωρα τη

κρισεω αυτου και προσκυνησατε τωποιησαντι

τον ουρανον και την γην και ψαλασσαν και

πηγα υδατων

8. και αλλο αγγελο ηκολουψησενλεγων επε-

σεν επεσεν ϐαβυλων η πολι η µεγαλη οτι εκ
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του οινου του ψυµου τηπορνεια αυτη πεποτικεν

παντα εψνη

9. και τριτο αγγελο ηκολουψησεν αυτοι λεγων

εν ϕωνηµεγαλη ει τι το ψηριον προσκυνει και

την εικονα αυτου και λαµβανει ςαραγµα επιτου

µετωπου αυτου η επι την ςειρα αυτου

10. και αυτο πιεται εκ του οινου του ψυµου

τουψεου του κεκερασµενου ακρατου εν τω πο-

τηριω τη οργη αυτου και ϐασανισψησεταιεν πυ-

ϱι και ψειω ενωπιον των αγιων αγγελων και

ενωπιον του αρνιου

11. και ο καπνο τουβασανισµου αυτων ανα-

ϐαινει ει αιωνα αιωνων και ουκ εςουσιν ανα-

παυσιν ηµερακαι νυκτο οι προσκυνουντε το ψη-

ϱιον και την εικονα αυτου και ει τι λαµβανειτο

ςαραγµα του ονοµατο αυτου

12. ωδε υποµονη των αγιων εστιν ωδε οι τηρο-

υντε τα εντολα τουψεου και την πιστιν ιησου

13. και ηκουσα ϕωνη εκ του ουρανου λεγο-

υση µοι γραχον µακαριοι οινεκροι οι εν κυριω

αποψνησκοντε απαρτι ναι λεγει το πνευµα ινα

αναπαυσωνται εκτων κοπων αυτων τα δε εργα

αυτων ακολουψει µετ αυτων

14. και ειδον και ιδου νεφελη λευκηκαι επι

την νεφελην καψηµενο οµοιο υιω ανψρωπου

εςων επι τη κεφαλη αυτουστεφανον ςρυσουν

και εν τη ςειρι αυτου δρεπανον οξυ

15. και αλλο αγγελο εξηλψεν εκ τουναου

κραζων εν µεγαλη ϕωνη τω καψηµενω επι τη

νεφελη πεµχον το δρεπανον σουκαι ψερισον

οτι ηλψεν σοι η ωρα του ψερισαι οτι εξηρανψη

ο ψερισµο τη γη

16. και εβαλεν οκαψηµενο επι την νεφελην

το δρεπανον αυτου επι την γην και εψερισψη η

γη

17. και αλλοαγγελο εξηλψεν εκ του ναου του

εν τω ουρανω εςων και αυτο δρεπανον οξυ

18. και αλλο αγγελοεξηλψεν εκ του ψυσια-

στηριου εςων εξουσιαν επι του πυρο και εφωνη-

σεν κραυγηµεγαλη τω εςοντι το δρεπανον το

οξυ λεγων πεµχον σου το δρεπανον το οξυ κα-

ιτρυγησον του ϐοτρυα τη γη οτι ηκµασαν αι στα-

ϕυλαι αυτη

19. και εβαλεν ο αγγελο το δρεπανοναυτου ει

την γην και ετρυγησεν την αµπελον τη γη και

εβαλεν ει την ληνοντου ψυµου του ψεου την

µεγαλην

20. και επατηψη η ληνο εξω τη πολεω και εξη-

λψεν αιµα εκ τηληνου αςρι των ςαλινων των

ιππων απο σταδιων ςιλιων εξακοσιων

Dostępne przekłady 15 Rozdziału
*O-ap15*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

15 καιειδον αλλο σηµειον εν τω ουρανω

µεγα και ψαυµαστον αγγελου επτα εςοντα πλη-

γαεπτα τα εσςατα οτι εν αυται ετελεσψη ο ψυµο

του ψεου

2. και ειδον ω ψαλασσαν υαλινηνµεµιγµενην

πυρι και του νικωντα εκ του ψηριου και εκ

τη εικονο αυτου και εκτου ςαραγµατο αυτου

εκ του αριψµου του ονοµατο αυτου εστωτα επι

την ψαλασσαντην υαλινην εςοντα κιψαρα του

ψεου

3. και αδουσιν την ωδην µωσεω δουλου του

ψεου και την ωδηντου αρνιου λεγοντε µεγαλα

και ψαυµαστα τα εργα σου κυριε ο ψεο ο παν-

τοκρατωρδικαιαι και αληψιναι αι οδοι σου ο

ϐασιλευ των αγιων

4. τι ου µη ϕοβηψη σε κυριε καιδοξαση το ονο-

µα σου οτι µονο οσιο οτι παντα τα εψνη ηξουσιν

καιπροσκυνησουσιν ενωπιον σου οτι τα δικαιω-

µατα σου εφανερωψησαν

5. και µετα ταυτα ειδον και ιδουηνοιγη ο ναο

τη σκηνη του µαρτυριου εν τω ουρανω

6. και εξηλψον οι επτα αγγελοι εςοντετα επτα

πληγα εκ του ναου ενδεδυµενοι λινον καψαρον

και λαµπρον καιπεριεζωσµενοι περι τα στηψη

Ϲωνα ςρυσα

7. και εν εκ των τεσσαρων Ϲωων εδωκεν τοι

επτααγγελοι επτα ϕιαλα ςρυσα γεµουσα του

ψυµου του ψεου του Ϲωντο ει τουαιωνα των

αιωνων

8. και εγεµισψη ο ναο καπνου εκ τη δοξη του

ψεου και εκ τη δυναµεω αυτουκαι ουδει ηδυ-

νατο εισελψειν ει τον ναον αςρι τελεσψωσιν αι

επτα πληγαι τωνεπτα αγγελων

Dostępne przekłady 16 Rozdziału
*O-ap16*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

16 καιηκουσα ϕωνη µεγαλη εκ του ναου

λεγουση τοι επτα αγγελοι υπαγετε καιεκςεατε

τα ϕιαλα του ψυµου του ψεου ει την γην
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2. και απηλψεν ο πρωτο και εξεςεεντην

ϕιαλην αυτου επι την γην και εγενετο ελκο κα-

κον και πονηρον ει τουανψρωπου του εςοντα

το ςαραγµα του ψηριου και του τη εικονι αυτο-

υπροσκυνουντα

3. και ο δευτερο αγγελο εξεςεεν την ϕιαλην

αυτου ει την ψαλασσαν και εγενετοαιµα ω νε-

κρου και πασα χυςη Ϲωσα απεψανεν εν τη

ψαλασση

4. και ο τριτο αγγελο εξεςεεν τηνφιαλην αυτου

ει του ποταµου και ει τα πηγα των υδατων και

εγενετο αιµα

5. και ηκουσα τουαγγελου των υδατων λεγον-

το δικαιο κυριε ει ο ων και ο ην και ο οσιο

οτιταυτα εκρινα

6. οτι αιµα αγιων και προφητων εξεςεαν και

αιµα αυτοι εδωκα πιειν αξιοι γαρεισιν

7. καιηκουσα αλλου εκ του ψυσιαστηριου λε-

γοντο ναι κυριε ο ψεο ο παντοκρατωραληψιναι

και δικαιαι αι κρισει σου

8. και ο τεταρτο αγγελο εξεςεεν την ϕιαλην

αυτου επι τονηλιον και εδοψη αυτω καυµατισαι

του ανψρωπου εν πυρι

9. και εκαυµατισψησαν οι ανψρωποικαυµα

µεγα και εβλασφηµησαν το ονοµα του ψεου

του εςοντο εξουσιαν επι ταπληγα ταυτα και ου

µετενοησαν δουναι αυτω δοξαν

10. και ο πεµπτο αγγελο εξεςεεν τηνφιαλην

αυτου επι τον ψρονον του ψηριου και εγενετο η

ϐασιλεια αυτου εσκοτωµενηκαι εµασσωντο τα

γλωσσα αυτων εκ του πονου

11. και εβλασφηµησαν τον ψεον του ουρανου

εκ τωνπονων αυτων και εκ των ελκων αυτων

και ου µετενοησαν εκ των εργων αυτων

12. και ο εκτο αγγελοεξεςεεν την ϕιαλην αυ-

του επι τον ποταµον τον µεγαν τον ευφρατην

και εξηρανψη τουδωρ αυτου ινα ετοιµασψη η

οδο των ϐασιλεων των απο ανατολων ηλιου

13. και ειδον εκ του στοµατοτου δρακοντο και

εκ του στοµατο του ψηριου και εκ του στοµα-

το τουχευδοπροφητου πνευµατα τρια ακαψαρ-

τα οµοια ϐατραςοι

14. εισιν γαρ πνευµατα δαιµονωνποιουντα

σηµεια εκπορευεσψαι επι του ϐασιλει τη γη και

τη οικουµενη ολησυναγαγειν αυτου ει πολεµον

τη ηµερα εκεινη τη µεγαλη του ψεου τουπαντο-

κρατορο

15. ιδου ερςοµαι ω κλεπτη µακαριο ο γρη-

γορων και τηρων τα ιµατια αυτου ινα µηγυµνο

περιπατη και ϐλεπωσιν την ασςηµοσυνην αυ-

του

16. και συνηγαγεν αυτου ει τοντοπον τον κα-

λουµενον εβραιστι αρµαγεδδων

17. και ο εβδοµο αγγελο εξεςεεν την ϕιαλην

αυτουει τον αερα και εξηλψεν ϕωνη µεγαλη

απο του ναου του ουρανου απο του ψρονουλε-

γουσα γεγονεν

18. και εγενοντο ϕωναι και ϐρονται και

αστραπαι και σεισµο εγενετο µεγα οιοουκ εγε-

νετο αφ ου οι ανψρωποι εγενοντο επι τη γη τηλι-

κουτο σεισµο ουτωµεγα

19. καιεγενετο η πολι η µεγαλη ει τρια µερη

και αι πολει των εψνων επεσον καιβαβυλων

η µεγαλη εµνησψη ενωπιον του ψεου δουναι

αυτη το ποτηριον του οινου τουψυµου τη οργη

αυτου

20. και πασα νησο εφυγεν και ορη ους ευ-

ϱεψησαν

21. και ςαλαζα µεγαλη ω ταλαντιαιακατα-

ϐαινει εκ του ουρανου επι του ανψρωπου και

εβλασφηµησαν οι ανψρωποι τονψεον εκ τη

πληγη τη ςαλαζη οτι µεγαλη εστιν η πληγη

αυτη σφοδρα

Dostępne przekłady 17 Rozdziału
*O-ap17*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

17 καιηλψεν ει εκ των επτα αγγελων των

εςοντων τα επτα ϕιαλα και ελαλησεν µετ εµο-

υλεγων µοι δευρο δειξω σοι το κριµα τη πορνη

τη µεγαλη τη καψηµενη επι τωνυδατων των

πολλων

2. µεψ η επορνευσαν οι ϐασιλει τη γη και

εµεψυσψησαν εκ του οινου τηπορνεια αυτη οι

κατοικουντε την γην

3. και απηνεγκεν µε ει ερηµον εν πνευµατι και

ειδονγυναικα καψηµενην επι ψηριον κοκκινον

γεµον ονοµατων ϐλασφηµια εςον κεφαλαεπτα

και κερατα δεκα

4. και η γυνη η περιβεβληµενη πορφυρα και

κοκκινω και κεςρυσωµενη ςρυσω καιλιψω τι-

µιω και µαργαριται εςουσα ςρυσουν ποτηριον
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εν τη ςειρι αυτη γεµονβδελυγµατων και ακαψ-

αρτητο πορνεια αυτη

5. και επι το µετωπον αυτη ονοµα γεγραµµε-

νονµυστηριον ϐαβυλων η µεγαλη η µητηρ των

πορνων και των ϐδελυγµατων τη γη

6. και ειδον τηνγυναικα µεψυουσαν εκ του

αιµατο των αγιων και εκ του αιµατο των µαρ-

τυρωνιησου και εψαυµασα ιδων αυτην ψαυµα

µεγα

7. και ειπεν µοι ο αγγελο διατι εψαυµασα εγω

σοιερω το µυστηριον τη γυναικο και του ψηριου

του ϐασταζοντο αυτην του εςοντοτα επτα κεφα-

λα και τα δεκα κερατα

8. ψηριον ο ειδε ην και ουκ εστιν και µελλει

αναβαινειν εκτη αβυσσου και ει απωλειαν υπα-

γειν και ψαυµασονται οι κατοικουντε επι τηγη

ων ου γεγραπται τα ονοµατα επι το ϐιβλιον τη

Ϲωη απο καταβολη κοσµουβλεποντε το ψηριον

ο τι ην και ουκ εστιν καιπερ εστιν

9. ωδε ο νου ο εςων σοφιαν αι επτακεφαλαι

ορη εισιν επτα οπου η γυνη καψηται επ αυτων

10. και ϐασιλει επτα εισιν οι πεντεεπεσαν και

ο ει εστιν ο αλλο ουπω ηλψεν και οταν ελψη

ολιγον αυτον δειµειναι

11. και τοψηριον ο ην και ουκ εστιν και αυτο

ογδοο εστιν και εκ των επτα εστιν και ειαπωλε-

ιαν υπαγει

12. και τα δεκα κερατα α ειδε δεκα ϐασιλει

εισιν οιτινε ϐασιλειαν ουπω ελαβοναλλ εξο-

υσιαν ω ϐασιλει µιαν ωραν λαµβανουσιν µετα

του ψηριου

13. ουτοι µιαν γνωµην εςουσιν καιτην δυναµιν

και την εξουσιαν εαυτων τω ψηριω διαδιδωσο-

υσιν

14. ουτοι µετα του αρνιουπολεµησουσιν και

το αρνιον νικησει αυτου οτι κυριο κυριων εστιν

και ϐασιλευϐασιλεων και οι µετ αυτου κλητοι

και εκλεκτοι και πιστοι

15. και λεγει µοι τα υδατα α ειδε ουη πορνη

καψηται λαοι και οςλοι εισιν και εψνη και

γλωσσαι

16. και τα δεκα κερατα α ειδε επι τοψη-

ϱιον ουτοι µισησουσιν την πορνην και ηρηµω-

µενην ποιησουσιν αυτην και γυµνηνκαι τα σαρ-

κα αυτη ϕαγονται και αυτην κατακαυσουσιν εν

πυρι

17. ο γαρ ψεο εδωκεν ει τακαρδια αυτων ποιη-

σαι την γνωµην αυτου και ποιησαι µιαν γνωµην

και δουναι τηνβασιλειαν αυτων τω ψηριω αςρι

τελεσψη τα ϱηµατα του ψεου

18. και η γυνη ην ειδε εστιν η πολιη µεγαλη

η εςουσα ϐασιλειαν επι των ϐασιλεων τη γη

Dostępne przekłady 18 Rozdziału
*O-ap18*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

18 και µεταταυτα ειδον αγγελον καταβα-

ινοντα εκ του ουρανου εςοντα εξουσιαν µε-

γαλην και ηγη εφωτισψη εκ τη δοξη αυτου

2. και εκραξεν εν ισςυι ϕωνη µεγαλη λεγων

επεσεν επεσεν ϐαβυλωνη µεγαλη και εγενε-

το κατοικητηριον δαιµονων και ϕυλακη παντο

πνευµατοακαψαρτου και ϕυλακη παντο ορνε-

ου ακαψαρτου και µεµισηµενου

3. οτι εκ του οινου του ψυµου τηπορνεια αυτη

πεπωκεν παντα τα εψνη και οι ϐασιλει τη γη

µετ αυτηεπορνευσαν και οι εµποροι τη γη εκ τη

δυναµεω του στρηνου αυτηεπλουτησαν

4. καιηκουσα αλλην ϕωνην εκ του ουρανου

λεγουσαν εξελψετε εξ αυτη ο λαο µου ινα

µησυγκοινωνησητε ται αµαρτιαι αυτη και ινα

µη λαβητε εκ των πληγων αυτη

5. οτι ηκολουψησαναυτη αι αµαρτιαι αςρι του

ουρανου και εµνηµονευσεν ο ψεο τα αδικηµατα

αυτη

6. αποδοτε αυτη ωκαι αυτη απεδωκεν υµιν και

διπλωσατε αυτη διπλα κατα τα εργα αυτη εν

τωποτηριω ω εκερασεν κερασατε αυτη διπλουν

7. οσα εδοξασεν εαυτην και εστρηνιασεν τοσο-

υτον δοτεαυτη ϐασανισµον και πενψο οτι εν τη

καρδια αυτη λεγει καψηµαι ϐασιλισσα καιςηρα

ουκ ειµι και πενψο ου µη ιδω

8. δια τουτο εν µια ηµερα ηξουσιν αι πληγαι

αυτη ψανατοκαι πενψο και λιµο και εν πυρι κα-

τακαυψησεται οτι ισςυρο κυριο ο ψεο οκρινων

αυτην

9. και κλαυσονται αυτην και κοχονται επ αυτη

οι ϐασιλει τη γη οι µετ αυτηπορνευσαντε και

στρηνιασαντε οταν ϐλεπωσιν τον καπνον τη

πυρωσεω αυτη
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10. απο µακροψενεστηκοτε δια τον ϕοβον του

ϐασανισµου αυτη λεγοντε ουαι ουαι η πολι ηµε-

γαλη ϐαβυλων η πολι η ισςυρα οτι εν µια ωρα

ηλψεν η κρισι σου

11. και οι εµποροι τη γηκλαιουσιν και πενψ-

ουσιν επ αυτη οτι τον γοµον αυτων ουδει αγο-

ϱαζει ουκετι

12. γοµον ςρυσουκαι αργυρου και λιψου τι-

µιου και µαργαριτου και ϐυσσου και πορφυ-

ϱα και σηρικουκαι κοκκινου και παν ξυλον

ψυινον και παν σκευο ελεφαντινον και παν

σκευο εκξυλου τιµιωτατου και ςαλκου και σι-

δηρου και µαρµαρου

13. και κιναµωµον και ψυµιαµατα καιµυρον

και λιβανον και οινον και ελαιον και σεµιδαλιν

και σιτον και κτηνη καιπροβατα και ιππων και

ϱεδων και σωµατων και χυςα ανψρωπων

14. και η οπωρα τη επιψυµια τηχυςη σου απη-

λψεν απο σου και παντα τα λιπαρα και τα λαµ-

πρα απηλψεν απο σου καιουκετι ου µη ευρηση

αυτα

15. οι εµποροι τουτων οι πλουτησαντε απ αυτη

απο µακροψεν στησονταιδια τον ϕοβον του ϐα-

σανισµου αυτη κλαιοντε και πενψουντε

16. και λεγοντε ουαι ουαι η πολι ηµεγαλη η

περιβεβληµενη ϐυσσινον και πορφυρουν και

κοκκινον και κεςρυσωµενη ενςρυσω και λιψω

τιµιω και µαργαριται

17. οτι µια ωρα ηρηµωψη ο τοσουτο πλουτο

και πακυβερνητη και πα επι των πλοιων ο οµι-

λο και ναυται και οσοι την ψαλασσανεργαζον-

ται απο µακροψεν εστησαν

18. και εκραζον ορωντε τον καπνον τη πυρω-

σεω αυτη λεγοντετι οµοια τη πολει τη µεγαλη

19. και εβαλον ςουν επι τα κεφαλα αυτων και

εκραζον κλαιοντεκαι πενψουντε λεγοντε ουαι

ουαι η πολι η µεγαλη εν η επλουτησαν παντε

οιεςοντε πλοια εν τη ψαλασση εκ τη τιµιοτητο

αυτη οτι µια ωρα ηρηµωψη

20. ευφραινου επ αυτηνουρανε και οι αγιοι

αποστολοι και οι προφηται οτι εκρινεν ο ψεο το

κριµα υµωνεξ αυτη

21. καιηρεν ει αγγελο ισςυρο λιψον ω µυλον

µεγαν και εβαλεν ει την ψαλασσαν λεγωνουτω

ορµηµατι ϐληψησεται ϐαβυλων η µεγαλη πολι

και ου µη ευρεψη ετι

22. και ϕωνη κιψαρωδωνκαι µουσικων και

αυλητων και σαλπιστων ου µη ακουσψη εν σοι

ετι και πατεςνιτη παση τεςνη ου µη ευρεψη εν

σοι ετι και ϕωνη µυλου ου µη ακουσψη ενσοι

ετι

23. καιφω λυςνου ου µη ϕανη εν σοι ετι και

ϕωνη νυµφιου και νυµφη ου µη ακουσψη ενσοι

ετι οτι οι εµποροι σου ησαν οι µεγιστανε τη γη

οτι εν τη ϕαρµακεια σουεπλανηψησαν παντα

τα εψνη

24. και εν αυτη αιµα προφητων και αγιων ευ-

ϱεψη και παντων τωνεσφαγµενων επι τη γη

Dostępne przekłady 19 Rozdziału
*O-ap19*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

19 και µεταταυτα ηκουσα ϕωνην οςλου

πολλου µεγαλην εν τω ουρανω λεγοντο αλ-

ληλουια ησωτηρια και η δοξα και η τιµη και η

δυναµι κυριω τω ψεω ηµων

2. οτι αληψιναι και δικαιαι αικρισει αυτου οτι

εκρινεν την πορνην την µεγαλην ητι εφψειρεν

την γην εν τηπορνεια αυτη και εξεδικησεν το

αιµα των δουλων αυτου εκ τη ςειρο αυτη

3. και δευτερονειρηκαν αλληλουια και ο καπ-

νο αυτη αναβαινει ει του αιωνα των αιωνων

4. και επεσαν οιπρεσβυτεροι οι εικοσι και τεσ-

σαρε και τα τεσσαρα Ϲωα και προσεκυνησαν τω

ψεωτω καψηµενω επι του ψρονου λεγοντε αµην

αλληλουια

5. και ϕωνη εκ του ψρονου εξηλψενλεγουσα

αινειτε τον ψεον ηµων παντε οι δουλοι αυτου

και οι ϕοβουµενοι αυτονκαι οι µικροι και οι µε-

γαλοι

6. και ηκουσα ω ϕωνην οςλου πολλου και ω

ϕωνην υδατων πολλωνκαι ω ϕωνην ϐροντων

ισςυρων λεγοντα αλληλουια οτι εβασιλευσεν

κυριο ο ψεο οπαντοκρατωρ

7. ςαιρωµεν και αγαλλιωµεψα και δωµεν την

δοξαν αυτω οτι ηλψεν ο γαµο του αρνιουκαι η

γυνη αυτου ητοιµασεν εαυτην

8. και εδοψη αυτη ινα περιβαληται ϐυσσινον

καψαρον και λαµπροντο γαρ ϐυσσινον τα δι-

καιωµατα εστιν των αγιων

9. και λεγει µοι γραχον µακαριοι οι ει το δειπ-

νοντου γαµου του αρνιου κεκληµενοι και λεγει

µοι ουτοι οι λογοι αληψινοι εισιν τουψεου
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10. καιεπεσον εµπροσψεν των ποδων αυτου

προσκυνησαι αυτω και λεγει µοι ορα µησυνδο-

υλο σου ειµι και των αδελφων σου των εςοντων

την µαρτυριαν του ιησου τωψεω προσκυνησον

η γαρ µαρτυρια του ιησου εστιν το πνευµα τη

προφητεια

11. και ειδον τονουρανον ανεωγµενον και

ιδου ιππο λευκο και ο καψηµενο επ αυτον κα-

λουµενοπιστο και αληψινο και εν δικαιοσυνη

κρινει και πολεµει

12. οι δε οφψαλµοι αυτου ω ϕλοξπυρο και

επι την κεφαλην αυτου διαδηµατα πολλα εςων

ονοµα γεγραµµενον ο ουδειοιδεν ει µη αυτο

13. και περιβεβληµενο ιµατιον ϐεβαµµενον

αιµατι και καλειται το ονοµα αυτουο λογο του

ψεου

14. και τα στρατευµατα εν τω ουρανω ηκολο-

υψει αυτω εφ ιπποι λευκοι ενδεδυµενοιβυσσι-

νον λευκον και καψαρον

15. και εκ του στοµατο αυτου εκπορευεται

ϱοµφαια οξεια ινα εναυτη πατασση τα εψνη και

αυτο ποιµανει αυτου εν ϱαβδω σιδηρα και αυ-

το πατειτην ληνον του οινου του ψυµου και τη

οργη του ψεου του παντοκρατορο

16. και εςει επι τοιµατιον και επι τον µηρον αυ-

του το ονοµα γεγραµµενον ϐασιλευ ϐασιλεων

καικυριο κυριων

17. και ειδον ενα αγγελον εστωτα εν τω ηλιω

και εκραξεν ϕωνη µεγαλη λεγων πασιντοι ορ-

νεοι τοι πετωµενοι εν µεσουρανηµατι δευτε και

συναγεσψε ει τοδειπνον του µεγαλου ψεου

18. ινα ϕαγητε σαρκα ϐασιλεων και σαρκα

ςιλιαρςων και σαρκα ισςυρωνκαι σαρκα ιππων

και των καψηµενων επ αυτων και σαρκα παν-

των ελευψερων καιδουλων και µικρων και µε-

γαλων

19. και ειδον το ψηριον και του ϐασιλει τη γη

και ταστρατευµατα αυτων συνηγµενα ποιησαι

πολεµον µετα του καψηµενου επι του ιππουκαι

µετα του στρατευµατο αυτου

20. και επιασψη το ψηριον και µετα τουτου ο

χευδοπροφητη οποιησα τα σηµεια ενωπιον αυ-

του εν οι επλανησεν του λαβοντα το ςαραγµα

τουψηριου και του προσκυνουντα τη εικονι αυ-

του Ϲωντε εβληψησαν οι δυο ει τηνλιµνην του

πυρο την καιοµενην εν τω ψειω

21. και οι λοιποι απεκτανψησαν εν τη ϱοµ-

ϕαια τουκαψηµενου επι του ιππου τη εκπορευ-

οµενη εκ του στοµατο αυτου και παντα ταορνεα

εςορτασψησαν εκ των σαρκων αυτων

Dostępne przekłady 20 Rozdziału
*O-ap20*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

20 καιειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του

ουρανου εςοντα την κλειδα τη αβυσσου καια-

λυσιν µεγαλην επι την ςειρα αυτου

2. και εκρατησεν τον δρακοντα τον οφιν τον

αρςαιον ο εστινδιαβολο και σατανα και εδησεν

αυτον ςιλια ετη

3. και εβαλεν αυτον ει την αβυσσον και εκλε-

ισεναυτον και εσφραγισεν επανω αυτου ινα µη

πλανηση τα εψνη ετι αςρι τελεσψη ταςιλια ετη

και µετα ταυτα δει αυτον λυψηναι µικρον ςρο-

νον

4. και ειδον ψρονου και εκαψισαν επαυτου

και κριµα εδοψη αυτοι και τα χυςα των πεπε-

λεκισµενων δια τηνµαρτυριαν ιησου και δια τον

λογον του ψεου και οιτινε ου προσεκυνησαν τω

ψηριωουτε την εικονα αυτου και ουκ ελαβον

το ςαραγµα επι το µετωπον αυτων και επιτην

ςειρα αυτων και εζησαν και εβασιλευσαν µετα

ςριστου τα ςιλια ετη

5. οι δε λοιποι τωννεκρων ουκ ανεζησαν εω

τελεσψη τα ςιλια ετη αυτη η αναστασι η πρωτη

6. µακαριο και αγιο οεςων µερο εν τη αναστα-

σει τη πρωτη επι τουτων ο ψανατο ο δευτερο ουκ

εςειεξουσιαν αλλ εσονται ιερει του ψεου και του

ςριστου και ϐασιλευσουσιν µεταυτου ςιλια ετη

7. και οταν τελεσψη τα ςιλια ετη λυψησεται ο

σατανα εκ τη ϕυλακη αυτου

8. και εξελευσεταιπλανησαι τα εψνη τα εν ται

τεσσαρσιν γωνιαι τη γη τον γωγ και τον µαγωγ-

συναγαγειν αυτου ει πολεµον ων ο αριψµο ω η

αµµο τη ψαλασση

9. και ανεβησαν επι το πλατοτη γη και εκυ-

κλωσαν την παρεµβολην των αγιων και την

πολιν την ηγαπηµενην καικατεβη πυρ απο του

ψεου εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτου

10. και ο διαβολο ο πλανων αυτουεβληψη ει

την λιµνην του πυρο και ψειου οπου το ψηριον
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και ο χευδοπροφητηκαι ϐασανισψησονται ηµε-

ϱα και νυκτο ει του αιωνα των αιωνων

11. και ειδον ψρονον λευκονµεγαν και τον

καψηµενον επ αυτου ου απο προσωπου εφυγεν

η γη και ο ουρανο καιτοπο ους ευρεψη αυτοι

12. και ειδον του νεκρου µικρου και µεγαλου

εστωτα ενωπιον τουψεου και ϐιβλια ηνεωςψη-

σαν και ϐιβλιον αλλο ηνεωςψη ο εστιν τη Ϲωη

καιεκριψησαν οι νεκροι εκ των γεγραµµενων

εν τοι ϐιβλιοι κατα τα εργα αυτων

13. και εδωκεν ηψαλασσα του εν αυτη νεκρου

και ο ψανατο και ο αδη εδωκαν του εν αυτο-

ινεκρου και εκριψησαν εκαστο κατα τα εργα

αυτων

14. και ο ψανατο και ο αδη εβληψησαν ει την-

λιµνην του πυρο ουτο εστιν ο δευτερο ψανατο

15. και ει τι ους ευρεψη εν τη ϐιβλω τη Ϲωη-

γεγραµµενο εβληψη ει την λιµνην του πυρο

Dostępne przekłady 21 Rozdziału
*O-ap21*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

21 καιειδον ουρανον καινον και γην καινην

ο γαρ πρωτο ουρανο και η πρωτη γηπαρηλψεν

και η ψαλασσα ουκ εστιν ετι

2. και εγω ιωαννη ειδον την πολιν την

αγιαν ιερουσαληµκαινην καταβαινουσαν απο

του ψεου εκ του ουρανου ητοιµασµενην ω νυµ-

ϕηνκεκοσµηµενην τω ανδρι αυτη

3. και ηκουσα ϕωνη µεγαλη εκ του ουρα-

νου λεγουση ιδου η σκηνη τουψεου µετα των

ανψρωπων και σκηνωσει µετ αυτων και αυτοι

λαοι αυτου εσονται καιαυτο ο ψεο εσται µετ αυ-

των ψεο αυτων

4. και εξαλειχει ο ψεο παν δακρυον απο των

οφψαλµωναυτων και ο ψανατο ουκ εσται ετι

ουτε πενψο ουτε κραυγη ουτε πονο ουκ εσταιετι

οτι τα πρωτα απηλψον

5. και ειπεν ο καψηµενο επι του ψρονου ιδου

καινα παντα ποιω καιλεγει µοι γραχον οτι ουτοι

οι λογοι αληψινοι και πιστοι εισιν

6. και ειπεν µοι γεγονεν εγω ειµιτο α και το ω

η αρςη και το τελο εγω τω διχωντι δωσω εκ τη

πηγη του υδατοτη Ϲωη δωρεαν

7. ο νικων κληρονοµησει παντα και εσοµαι

αυτω ψεο και αυτο εσται µοι ο υιο

8. δειλοι δε καιαπιστοι και εβδελυγµενοι και

ϕονευσιν και πορνοι και ϕαρµακευσιν καιειδω-

λολατραι και πασιν τοι χευδεσιν το µερο αυτων

εν τη λιµνη τη καιοµενηπυρι και ψειω ο εστιν

δευτερο ψανατο

9. και ηλψεν προ µε ει των επτα αγγελων

τωνεςοντων τα επτα ϕιαλα τα γεµουσα των επ-

τα πληγων των εσςατων και ελαλησενµετ εµου

λεγων δευρο δειξω σοι την νυµφην του αρνιου

την γυναικα

10. και απηνεγκεν µε ενπνευµατι επ ορο µε-

γα και υχηλον και εδειξεν µοι την πολιν την

µεγαλην τηναγιαν ιερουσαληµ καταβαινουσαν

εκ του ουρανου απο του ψεου

11. εςουσαν την δοξαν του ψεου και οφωστηρ

αυτη οµοιο λιψω τιµιωτατω ω λιψω ιασπιδι κρυ-

σταλλιζοντι

12. εςουσαν τε τειςο µεγακαι υχηλον εςουσαν

πυλωνα δωδεκα και επι τοι πυλωσιν αγγελου

δωδεκα καιονοµατα επιγεγραµµενα α εστιν των

δωδεκα ϕυλων των υιων ισραηλ

13. απ ανατολη πυλωνε τρει αποβορρα πυλω-

νε τρει απο νοτου πυλωνε τρει απο δυσµων

πυλωνε τρει

14. και το τειςο τηπολεω εςον ψεµελιου δωδε-

κα και εν αυτοι ονοµατα των δωδεκα απο-

στολων τουαρνιου

15. και ολαλων µετ εµου ειςεν καλαµον ςρυ-

σουν ινα µετρηση την πολιν και του πυλωνα-

αυτη και το τειςο αυτη

16. και η πολι τετραγωνο κειται και το µηκο

αυτη τοσουτον εστινοσον και το πλατο και εµε-

τρησεν την πολιν τω καλαµω επι σταδιων δωδε-

καςιλιαδων το µηκο και το πλατο και το υχο

αυτη ισα εστιν

17. και εµετρησεν το τειςο αυτηεκατον τεσσα-

ϱακοντα τεσσαρων πηςων µετρον ανψρωπου ο

εστιν αγγελου

18. και ην η ενδοµησι τουτειςου αυτη ιασπι και

η πολι ςρυσιον καψαρον οµοια υαλω καψαρω

19. και οι ψεµελιοι τουτειςου τη πολεω παντι

λιψω τιµιω κεκοσµηµενοι ο ψεµελιο ο πρωτο

ιασπι οδευτερο σαπφειρο ο τριτο ςαλκηδων ο

τεταρτο σµαραγδο

20. ο πεµπτο σαρδονυξ ο εκτοσαρδιο ο εβδο-

µο ςρυσολιψο ο ογδοο ϐηρυλλο ο ενατο τοπα-

Ϲιον ο δεκατοςρυσοπρασο ο ενδεκατο υακινψο

ο δωδεκατο αµεψυστο
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21. και οι δωδεκα πυλωνε δωδεκαµαργαριται

ανα ει εκαστο των πυλωνων ην εξ ενο µαργα-

ϱιτου και η πλατεια τηπολεω ςρυσιον καψαρον

ω υαλο διαφανη

22. και ναον ουκ ειδον εν αυτη ο γαρ κυριο

ο ψεοο παντοκρατωρ ναο αυτη εστιν και το αρ-

νιον

23. και η πολι ου ςρειαν εςει του ηλιου ουδε

τησεληνη ινα ϕαινωσιν εν αυτη η γαρ δοξα του

ψεου εφωτισεν αυτην και ο λυςνοαυτη το αρ-

νιον

24. και τα εψνη των σωζοµενων εν τω ϕωτι

αυτη περιπατησουσιν και οι ϐασιλειτη γη ϕερο-

υσιν την δοξαν και την τιµην αυτων ει αυτην

25. και οι πυλωνε αυτη ου µηκλεισψωσιν ηµε-

ϱα νυξ γαρ ουκ εσται εκει

26. και οισουσιν την δοξαν και την τιµην των

εψνωνει αυτην

27. καιου µη εισελψη ει αυτην παν κοινουν

και ποιουν ϐδελυγµα και χευδο ει µη οιγεγραµ-

µενοι εν τω ϐιβλιω τη Ϲωη του αρνιου

Dostępne przekłady 22 Rozdziału
*O-ap22*

Warszawska Gdańska Tysiąclecia
Warszawsko-Praska Brzeska Poznańska
World English Bible King James Version Wulgata

Interlinearna

22 καιεδειξεν µοι καψαρον ποταµον υδα-

το Ϲωη λαµπρον ω κρυσταλλον εκπορευοµενον

εκτου ψρονου του ψεου και του αρνιου

2. εν µεσω τη πλατεια αυτη και του ποταµου

εντευψεν καιεντευψεν ξυλον Ϲωη ποιουν καρ-

που δωδεκα κατα µηνα ενα εκαστον αποδιδουν

τονκαρπον αυτου και τα ϕυλλα του ξυλου ει

ψεραπειαν των εψνων

3. και παν καταναψεµα ουκ εσται ετικαι ο

ψρονο του ψεου και του αρνιου εν αυτη εσται

και οι δουλοι αυτουλατρευσουσιν αυτω

4. και οχονται το προσωπον αυτου και το ονο-

µα αυτου επι των µετωπων αυτων

5. και νυξ ουκ εσταιεκει και ςρειαν ουκ εςο-

υσιν λυςνου και ϕωτο ηλιου οτι κυριο ο ψεο

ϕωτιζειαυτου και ϐασιλευσουσιν ει του αιωνα

των αιωνων

6. και ειπεν µοι ουτοι οι λογοι πιστοικαι αλ-

ηψινοι και κυριο ο ψεο των αγιων προφητων

απεστειλεν τον αγγελον αυτουδειξαι τοι δουλοι

αυτου α δει γενεσψαι εν ταςει

7. ιδου ερςοµαι ταςυ µακαριο ο τηρωντου λο-

γου τη προφητεια του ϐιβλιου τουτου

8. και εγω ιωαννη ο ϐλεπων ταυτα και ακουων

και οτεηκουσα και εβλεχα επεσα προσκυνησαι

εµπροσψεν των ποδων του αγγελου τουδεικνυ-

οντο µοι ταυτα

9. και λεγει µοι ορα µη συνδουλο σου γαρ

ειµι και των αδελφων σου τωνπροφητων και

των τηρουντων του λογου του ϐιβλιου τουτου

τω ψεω προσκυνησον

10. και λεγει µοιµη σφραγιση του λογου τη

προφητεια του ϐιβλιου τουτου οτι ο καιρο εγγυ-

εστιν

11. οαδικων αδικησατω ετι και ο ϱυπων ϱυ-

πωσατω ετι και ο δικαιο δικαιωψητω ετι καιο

αγιο αγιασψητω ετι

12. και ιδου ερςοµαι ταςυ και ο µισψο µου µετ

εµου αποδουναι εκαστω ωτο εργον αυτου εσται

13. εγω ειµι το α και το ω αρςη και τελο ο

πρωτο και ο εσςατο

14. µακαριοι οι ποιουντε ταεντολα αυτου ινα

εσται η εξουσια αυτων επι το ξυλον τη Ϲωη και

τοι πυλωσινεισελψωσιν ει την πολιν

15. εξω δε οι κυνε και οι ϕαρµακοι και οι πορ-

νοι και οι ϕονει και οιειδωλολατραι και πα ο

ϕιλων και ποιων χευδο

16. εγω ιησου επεµχα τον αγγελον µου µαρ-

τυρησαιυµιν ταυτα επι ται εκκλησιαι εγω ειµι η

ϱιζα και το γενο του δαβιδ ο αστηρ ολαµπρο και

ορψρινο

17. και το πνευµα και η νυµφη λεγουσιν ελψε

και ο ακουων ειπατω ελψε και οδιχων ελψετω

και ο ψελων λαµβανετω το υδωρ Ϲωη δωρεαν

18. συµµαρτυρουµαι γαρ παντι ακουοντιτου

λογου τη προφητεια του ϐιβλιου τουτου εαν τι

επιτιψη προ ταυταεπιψησει ο ψεο επ αυτον τα

πληγα τα γεγραµµενα εν ϐιβλιω τουτω

19. και εαν τι αφαιρη αποτων λογων ϐιβλου

τη προφητεια ταυτη αφαιρησει ο ψεο το µερο

αυτου αποβιβλου τη Ϲωη και εκ τη πολεω τη

αγια και των γεγραµµενων εν ϐιβλιωτουτω

20. λεγει οµαρτυρων ταυτα ναι ερςοµαι ταςυ

αµην ναι ερςου κυριε ιησου

21. η ςαρι του κυριου ηµων ιησουςριστου µετα

παντων υµων αµην
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