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Gen
- 45,28
επεν δè Ισραηλ Μéγα µοí στν, ε τ Ιωσηφ  υó̋ µου ζ!? πορευθεì̋ %ψοµα α'τòν
πρò το) *ποθανε+ν µε.

Ex
- 2,11
Εγéνετο δè ν τα+̋ /µéρα̋ τα+̋ πολλα+̋ κεíνα̋ µéγα̋ γενóµενο̋ Μωυσ1̋ ξ1λθεν
πρò̋ τοù̋ *δελφοù̋ α'το) τοù̋ υοù̋ Ισραηλ. κατανο4σα̋ δè τòν πóνον α'τ5ν
ρ6 7νθρωπον Αγúπτον τúπτοντá τνα Εβρα+ον τ5ν <αυτο) *δελφ5ν τ5ν υ5ν
Ισραηλ?
- 6,9
λáλησεν δè Μωυσ1̋ ο=τω̋ το+̋ υο+̋ Ισραηλ, καì ο'κ εσ4κουσαν Μωυσ1 *πò τ1̋
>λγοψυχíα̋ καì *πò τ5ν ργων τ5ν σκληρ5ν.
- 7,11
συνεκáλεσεν δè Φαραω τοù̋ σοφστà̋ Αγúπτου καì τοù̋ φαρµáκου̋, καì ποíησαν
καì ο παοδοì τ5ν Αγυπτíων τα+̋ φαρµακεíα̋ α'τ5ν Bσαúτω̋.
- 7,28
καì ξερεúξετα  ποταµò̋ βατρáχου̋, καì *ναβáντε̋ εσελεúσοντα ε̋ τοù̋ οCκου̋
σου καì ε̋ τà ταµε+α τ5ν κοτẃνων σου καì πì τ5ν κλν5ν σου καì ε̋ τοù̋
οCκου̋ τ5ν θεραπóντων σου καì το) λαο) σου καì ν το+̋ φυρáµασíν σου καì ν
το+̋ κλβáνο̋ σου?
- 8,10
καì συν4γαγον α'τοù̋ θηµωνà̋ θηµωνá̋, καì Eζεσεν / γ1.

- 9,11
καì ο'κ Fδúναντο ο φáρµακο στ1να ναντíον Μωυσ1 δà τà Gλκη? γéνετο γàρ τà
Gλκη ν το+̋ φαρµáκο̋ καì ν πáσH γ! Αγúπτου.
- 13,13
πIν δανο+γον µ4τραν %νου *λλáξε̋ προβáτJ? àν δè µK *λλáξH̋, λυτρẃσH α'τó.
πIν πρωτóτοκον *νθρẃπου τ5ν υ5ν σου λυτρẃσH.
- 22,17
φαρµáκου̋ ο' περπο4σετε. —
- 25,29
καì πο4σε̋ τà τρúβλα α'τ1̋ καì τà̋ θυíσκα̋ καì τà σπονδε+α καì τοù̋ κυáθου̋,
ν οM̋ σπεíσε̋ ν α'το+̋? χρυσíου καθαρο) πο4σε̋ α'τá.
- 27,20
Καì σù σúνταξον το+̋ υο+̋ Ισραηλ καì λαβéτωσáν σο λαον ξ λα5ν 7τρυγον
καθαρòν κεκοµµéνον ε̋ φ5̋ κα)σα, Oνα κáητα λúχνο̋ δà παντó̋.
- 30,10
καì ξλáσετα π α'τò Ααρων πì τ5ν κερáτων α'το) Qπαξ το) ναυτο)? *πò
το) αOµατο̋ το) καθαρσµο) τ5ν Rµαρτ5ν το) ξλασµο) Qπαξ το) ναυτο)
καθαρε+ α'τò ε̋ τà̋ γενεà̋ α'τ5ν? Qγον τ5ν Rγíων στìν κυρíJ.
- 30,24
καì Cρεω̋ πεντακοσíου̋ σíκλου̋ το) Rγíου καì λαον ξ λα5ν ν
- 36,13
καì ποíησαν *µφοτéρου̋ τοù̋ λíθου̋ τ1̋ σµαρáγδου συµπεπορπηµéνου̋ καì
περσεσαλωµéνου̋ χρυσíJ, γεγλυµµéνου̋ καì κκεκολαµµéνου̋ κκóλαµµα
σφραγ+δο̋ κτ5ν >νοµáτων τ5ν υ5ν Ισραηλ?
- 38,12
καì ποíησεν τà σκεúη τ1̋ τραπéζη̋, τá τε τρúβλα καì τà̋ θυíσκα̋ καì τοù̋
κυáθου̋ καì τà σπονδε+α, ν οM̋ σπεíσε ν α'το+̋, χρυσI.
- 38,16
καì τà λαµπαδε+α α'τ5ν, Q στν πì τ5ν 7κρων, καρυωτà ξ α'τ5ν? καì τà
νθéµα ξ α'τ5ν, Oνα Sσν π α'τ5ν ο λúχνο, καì τò νθéµον τò Gβδοµον *π
7κρου το) λαµπαδεíου πì τ1̋ κορυφ1̋ 7νωθεν, στερεòν Tλον χρυσο)ν?

Lev
- 2,14
àν δè προσφéρH̋ θυσíαν πρωτογενηµáτων τU κυρíJ, νéα πεφρυγµéνα χ+δρα
ρεκτà τU κυρíJ, καì προσοíσε̋ τKν θυσíαν τ5ν πρωτογενηµáτων

- 5,25
καì τ1̋ πληµµελεíα̋ α'το) οCσε τU κυρíJ κρòν *πò τ5ν προβáτων 7µωµον τµ1̋
ε̋ V πληµµéλησεν.
- 13,3
καì %ψετα  ερεù̋ τKν RφKν ν δéρµατ το) χρωτò̋ α'το), καì / θρìξ ν τ! Rφ!
µεταβáλH λευκ4, καì / %ψ̋ τ1̋ Rφ1̋ ταπενK *πò το) δéρµατο̋ το) χρωτó̋, RφK
λéπρα̋ στíν? καì %ψετα  ερεù̋ καì µανε+ α'τóν.

- 21,18
πI̋ 7νθρωπο̋, W Xν Y ν α'τU µ5µο̋, ο' προσελεúσετα, 7νθρωπο̋ χωλò̋ Z
τυφλò̋ Z κολοβóρν Z [τóτµητο̋
-

21,20

Z κυρτò̋ Z φηλο̋ Z πτíλο̋ τοù̋ >φθαλµοù̋ Z 7νθρωπο̋, W Xν Y ν α'τU ψẃρα
*γρíα Z λεχ4ν, Z µóνορχ̋,
- 22,22
τυφλòν Z συντετρµµéνον Z γλωσσóτµητον Z µυρµηκ5ντα Z ψωραγρ5ντα Z
λεχ1να̋ χοντα, ο' προσáξουσν τα)τα τU κυρíJ, καì ε̋ κáρπωσν ο' δẃσετε *π
α'τ5ν πì τò θυσαστ4ρον τU κυρíJ.
- 23,14
καì 7ρτον καì πεφρυγµéνα χ+δρα νéα ο' φáγεσθε Gω̋ ε̋ α'τKν τKν /µéραν ταúτην,
Gω̋ Xν προσενéγκητε \µε+̋ τà δ5ρα τU θεU \µ5ν? νóµµον αẃνον ε̋ τà̋ γενεà̋
\µ5ν ν πáσH κατοκí] \µ5ν.
- 27,21
*λλ στα  *γρò̋ ξεληλυθυíα̋ τ1̋ *φéσεω̋ Qγο̋ τU κυρíJ ^σπερ / γ1 /
*φωρσµéνη? τU ερε+ στα κατáσχεσ̋.

Num
- 3,26
καì τà στíα τ1̋ α'λ1̋ καì τò καταπéτασµα τ1̋ πúλη̋ τ1̋ α'λ1̋ τ1̋ ο_ση̋ πì τ1̋
σκην1̋ καì τà κατáλοπα πáντων τ5ν ργων α'το).
- 4,7
καì πì τKν τρáπεζαν τKν προκεµéνην πβαλο)σν π α'τKν µáτον
λοπóρφυρον τà τρúβλα καì τà̋ θυíσκα̋ καì τοù̋ κυáθου̋ καì τà σπονδε+α, ν
οM̋ σπéνδε, καì ο 7ρτο ο δà παντò̋ π α'τ1̋ σοντα.
-

7,13

καì προσ4νεγκεν τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν
λκK α'το), φáλην µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν
Qγον, *µφóτερα πλ4ρη σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,19
καì προσ4νεγκεν τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν
λκK α'το), φáλην µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν
Qγον, *µφóτερα πλ4ρη σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?

- 7,25
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,31
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,37
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,43
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,49
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,53
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,61
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
-

7,67

τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,73
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,79
τò δ5ρον α'το) τρúβλον *ργυρο)ν Gν, τρáκοντα καì <κατòν λκK α'το), φáλην
µíαν *ργυρIν <βδοµ4κοντα σíκλων κατà τòν σíκλον τòν Qγον, *µφóτερα πλ4ρη
σεµδáλεω̋ *ναπεποηµéνη̋ ν λαíJ, ε̋ θυσíαν?
- 7,84
Οaτο̋  γκανσµò̋ το) θυσαστηρíου, b /µéρ] χρσεν α'τó, παρà τ5ν *ρχóντων
τ5ν υ5ν Ισραηλ? τρúβλα *ργυρI δẃδεκα, φáλα *ργυρα+ δẃδεκα, θυíσκα
χρυσα+ δẃδεκα,
-

7,85

τρáκοντα καì <κατòν σíκλων τò τρúβλον τò Gν καì <βδοµ4κοντα σíκλων / φáλη /
µíα, πIν τò *ργúρον τ5ν σκευ5ν δσχíλο καì τετρακóσο σíκλο ν τU σíκλJ τU
RγíJ.
- 15,30
καì ψυχ4, cτ̋ πο4σε ν χερì \περηφανíα̋ *πò τ5ν α'τοχθóνων Z *πò τ5ν
προσηλúτων, τòν θεòν οaτο̋ παροξúνε? ξολεθρευθ4σετα / ψυχK κεíνη κ το)
λαο) α'τ1̋,
- 21,35
καì πáταξεν α'τòν καì τοù̋ υοù̋ α'το) καì πáντα τòν λαòν α'το) Gω̋ το) µK
καταλπε+ν α'το) ζωγρíαν? καì κληρονóµησαν τKν γ1ν α'τ5ν.
- 35,2
Σúνταξον το+̋ υο+̋ Ισραηλ καì δẃσουσν το+̋ Λευíτα̋ *πò τ5ν κλ4ρων
κατασχéσεω̋ α'τ5ν πóλε̋ κατοκε+ν καì τà προáστα τ5ν πóλεων κúκλJ α'τ5ν
δẃσουσν το+̋ Λευíτα̋,
- 35,7
πáσα̋ τà̋ πóλε̋ δẃσετε το+̋ Λευíτα̋, τεσσαρáκοντα καì >κτẁ πóλε̋, ταúτα̋
καì τà προáστα α'τ5ν.
- 35,15
φυγαδε+ον στα το+̋ υο+̋ Ισραηλ, καì τU προσηλúτJ καì τU παροíκJ τU ν \µ+ν
σοντα α πóλε̋ αaτα ε̋ φυγαδευτ4ρον φυγε+ν κε+ παντì πατáξαντ ψυχKν
*κουσíω̋. —

Dtn
- 2,33
καì παρéδωκεν α'τòν κúρο̋  θεò̋ /µ5ν πρò προσẃπου /µ5ν, καì πατáξαµεν
α'τòν καì τοù̋ υοù̋ α'το) καì πáντα τòν λαòν α'το)
- 2,34
καì κρατ4σαµεν πασ5ν τ5ν πóλεων α'το) ν τU καρU κεíνJ καì
ξωλεθρεúσαµεν πIσαν πóλν <ξ1̋ καì τà̋ γυνα+κα̋ α'τ5ν καì τà τéκνα α'τ5ν, ο'
κατελíποµεν ζωγρíαν?
- 15,7
Εàν δè γéνητα ν σοì νδεK̋ τ5ν *δελφ5ν σου ν µ6 τ5ν πóλεẃν σου ν τ! γ!, b
κúρο̋  θεó̋ σου δíδωσíν σο, ο'κ *ποστéρξε̋ τKν καρδíαν σου ο'δ ο' µK
συσφíγξH̋ τKν χε+ρá σου *πò το) *δελφο) σου το) πδεοµéνου?
- 15,18
ο' σκληρòν στα ναντíον σου ξαποστελλοµéνων α'τ5ν λευθéρων *πò σο), Tτ
φéτεον µσθòν το) µσθωτο) δοúλευσéν σο gξ τη? καì ε'λογ4σε σε κúρο̋ 
θεó̋ σου ν πIσν, οM̋ àν πο!̋.
- 18,10
ο'χ ε\ρεθ4σετα ν σοì περκαθαíρων τòν υòν α'το) Z τKν θυγατéρα α'το) ν πυρí
, µαντευóµενο̋ µαντεíαν, κληδονζóµενο̋ καì οωνζóµενο̋, φáρµακο̋,
- 29,15
Tτ \µε+̋ οCδατε B̋ κατJκ4σαµεν ν γ! ΑγúπτJ καì B̋ παρ4λθοµεν ν µéσJ τ5ν θ
ν5ν, οh̋ παρ4λθετε,

Jos
- 8,5
καì γẁ καì πáντε̋ ο µετ µο) προσáξοµεν πρò̋ τKν πóλν, καì στα B̋ Xν
ξéλθωσν ο κατοκο)ντε̋ Γα ε̋ συνáντησν /µ+ν καθáπερ καì πρẃην, καì
φευξóµεθα *πò προσẃπου α'τ5ν.
- 21,43
Καì δωκεν κúρο̋ τU Ισραηλ πIσαν τKν γ1ν, jν Eµοσεν δο)να το+̋ πατρáσν
α'τ5ν, καì κατεκληρονóµηχ'τKν καì κατkκησαν ν α'τ!.

Ri
- 9,11
καì επεν α'το+̋ / συκ1 Αφε+σα τKν γλυκúτητá µου καì τò γéνηµá µου τò *γαθòν
πορευθ5 7ρχεν ξúλων?

1Kön
- 6,3
καì επαν Ε ξαποστéλλετε \µε+̋ τKν κβωτòν δαθ4κη̋ κυρíου θεο) Ισραηλ, µK δK
ξαποστεíλητε α'τKν κεν4ν, *λλà *ποδδóντε̋ *πóδοτε α'τ! τ1̋ βασáνου, καì τóτε
αθ4σεσθε, καì ξλασθ4σετα \µ+ν, µK ο'κ *ποστ! / χεìρ α'το) *φ \µ5ν.
- 14,29
καì γνω Ιωναθαν καì επεν Απ4λλαχεν  πατ4ρ µου τKν γ1ν? δè δK Tτ εδον ο
>φθαλµοí µου, Tτ γευσáµην βραχù το) µéλτο̋ τοúτου?
- 17,46
καì *ποκλεíσε σε κúρο̋ σ4µερον ε̋ τKν χε+ρá µου, καì *ποκτεν5 σε καì *φελ5
τKν κεφαλ4ν σου *πò σο) καì δẃσω τà κ5λá σου καì τà κ5λα παρεµβολ1̋
*λλοφúλων ν ταúτH τ! /µéρ] το+̋ πετενο+̋ το) ο'ρανο) καì το+̋ θηρíο̋ τ1̋ γ1̋,
καì γνẃσετα πIσα / γ1 Tτ στν θεò̋ ν Ισραηλ?
- 20,29
καì επεν Εξαπóστελον δ4 µε, Tτ θυσíα τ1̋ φυλ1̋ /µ+ν ν τ! πóλε, καì
νετεíλαντο πρó̋ µε ο *δελφοí µου, καì ν)ν ε ε=ρηκα χáρν ν >φθαλµο+̋ σου,
δασωθ4σοµα δK καì %ψοµα τοù̋ *δελφοú̋ µου? δà το)το ο' παραγéγονεν πì
τKν τρáπεζαν το) βασλéω̋.

2Kön
- 8,12
κ τ1̋ Ιδουµαíα̋ καì κ τ1̋ Μωαβ καì κ τ5ν υ5ν Αµµων καì κ τ5ν *λλοφúλων
καì ξ Αµαληκ καì κ τ5ν σκúλων Αδρααζαρ υο) Ρααβ βασλéω̋ Σουβα. —
- 13,10
καì επεν Αµνων πρò̋ Θηµαρ Εσéνεγκε τò βρ5µα ε̋ τò ταµε+ον, καì φáγοµα κ
τ1̋ χερó̋ σου. καì λαβεν Θηµαρ τà̋ κολλυρíδα̋, n̋ ποíησεν, καì εσ4νεγκεν τU
Αµνων *δελφU α'τ1̋ ε̋ τòν κοτ5να

3Kön
- 1,15
καì εσ1λθεν Βηρσαβεε πρò̋ τòν βασλéα ε̋ τò ταµε+ον, καì  βασλεù̋
πρεσβúτη̋ σφóδρα, καì Αβσακ / Σωµαν+τ̋ pν λετουργο)σα τU βασλε+.
- 7,11
καì \ποστηρíγµατα \ποκáτωθεν το) χεíλου̋ α'τ1̋ κυκλóθεν κúκλουν α'τ4ν, δéκα
ν π4χε *νστIν τKν θáλασσαν κυκλóθεν.
-

7,15

καì το)το τò ργον τ5ν µεχωνωθ? συγκλεστòν α'το+̋, καì σúγκλεστον *νà µéσον
τ5ν ξεχοµéνων.
- 7,35
καì τà̋ λυχνíα̋, πéντε κ δεξ5ν καì πéντε ξ *ρστερ5ν κατà πρóσωπον το)
δαβρ, χρυσI̋ συγκλεοµéνα̋, καì τà λαµπαδε+α καì τοù̋ λúχνου̋ καì τà̋
παρυστρíδα̋ χρυσI̋
- 7,36
καì τà πρóθυρα καì ο qλο καì α φáλα καì τà τρúβλα καì α θυíσκα χρυσα+,
συγκλεστá, καì τà θυρẃµατα τ5ν θυρ5ν το) οCκου το) σωτáτου, Rγíου τ5ν
Rγíων, καì τà̋ θúρα̋ το) οCκου το) ναο) χρυσI̋.
- 12,1
Καì πορεúετα βασλεù̋ Ροβοαµ ε̋ Σκµα, Tτ ε̋ Σκµα ρχοντο πI̋ Ισραηλ
βασλε)σα α'τóν.
- 16,28c
καì n συνéθετο Ιωσαφατ, καì πIσα / δυναστεíα α'το), jν ποíησεν, καì οh̋
πολéµησεν, ο'κ δοù τα)τα γεγραµµéνα ν ββλíJ λóγων τ5ν /µερ5ν τ5ν
βασλéων Ιουδα?
- 18,38
καì πεσεν π)ρ παρà κυρíου κ το) ο'ρανο) καì κατéφαγεν τò λοκαúτωµα καì τà̋
σχíδακα̋ καì τò =δωρ τò ν τ! θααλα, καì τοù̋ λíθου̋ καì τòν χο)ν ξéλεξεν τò
π)ρ.
- 21,30
καì φυγον ο κατáλοπο ε̋ Αφεκα ε̋ τKν πóλν, καì πεσεν τò τε+χο̋ πì εCκοσ
καì <πτà χλáδα̋ *νδρ5ν τ5ν καταλοíπων. — καì υò̋ Αδερ φυγεν καì εσ1λθεν
ε̋ τòν οκον το) κοτ5νο̋ ε̋ τò ταµε+ον.
- 22,25
καì επεν Μχαα̋ Ιδοù σù %ψH ν τ! /µéρ] κεíνH, Tταν εσéλθH̋ ταµε+ον το)
ταµεíου το) κρυβ1να.

4Kön
- 9,2
καì εσελεúσH κε+ καì %ψH κε+ Ιου υòν Ιωσαφατ υο) Ναµεσσ καì εσελεúσH καì
*ναστ4σε̋ α'τòν κ µéσου τ5ν *δελφ5ν α'το) καì εσáξε̋ α'τòν ε̋ τò ταµε+ον
ν τU ταµεíJ?

1Chr
-

23,32

καì φυλáξουσν τà̋ φυλακà̋ σκην1̋ το) µαρτυρíου καì τà̋ φυλακà̋ υ5ν Ααρων *
δελφ5ν α'τ5ν το) λετουργε+ν ν οCκJ κυρíου.
- 24,4
καì ε\ρéθησαν υοì Ελεαζαρ πλεíου̋ ε̋ 7ρχοντα̋ τ5ν δυνατ5ν παρà τοù̋ υοù̋
Ιθαµαρ, καì δε+λεν α'τοú̋, το+̋ υο+̋ Ελεαζαρ 7ρχοντα̋ ε̋ οCκου̋ πατρ5ν gξ
καì δéκα καì το+̋ υο+̋ Ιθαµαρ κατ οCκου̋ πατρ5ν >κτẃ.

2Chr
- 3,12
καì / πτéρυξ το) χερουβ το) <νò̋ π4χεων πéντε Rπτοµéνη το) τοíχου το) οCκου,
καì / πτéρυξ / <τéρα π4χεων πéντε Rπτοµéνη τ1̋ πτéρυγο̋ το) χερουβ το) <τéρου?
- 6,13
Tτ ποíησεν Σαλωµων βáσν χαλκ1ν καì θηκεν α'τKν ν µéσJ τ1̋ α'λ1̋ το)
ερο), πéντε π4χεων τò µ1κο̋ α'τ1̋ καì πéντε π4χεων τò εsρο̋ α'τ1̋ καì τρ5ν
π4χεων τò =ψο̋ α'τ1̋, καì στη π α'τ1̋ καì πεσεν πì τà γóνατα ναντ πáση̋
κκλησíα̋ Ισραηλ καì δεπéτασεν τà̋ χε+ρα̋ α'το) ε̋ τòν ο'ρανòν
- 18,24
καì επεν Μχαα̋ Ιδοù %ψH ν τ! /µéρ] κεíνH, ν b εσελεúσH ταµε+ον κ
ταµεíου το) κατακρυβ1να.
- 22,11
καì λαβεν Ιωσαβεθ / θυγáτηρ το) βασλéω̋ τòν Ιωα̋ υòν Οχοζα καì κλεψεν
α'τòν κ µéσου υ5ν το) βασλéω̋ τ5ν θανατουµéνων καì δωκεν α'τòν καì τKν
τροφòν α'το) ε̋ ταµε+ον τ5ν κλν5ν? καì κρυψεν α'τòν Ιωσαβεθ θυγáτηρ το)
βασλéω̋ Ιωραµ *δελφK Οχοζου γυνK Ιωδαε το) ερéω̋ καì κρυψεν α'τòν *πò
προσẃπου Γοθολα̋, καì ο'κ *πéκτενεν α'τóν.
- 30,14
καì *νéστησαν καì καθε+λαν τà θυσαστ4ρα τà ν Ιερουσαληµ? καì πáντα, ν οM̋
θυµíωσαν το+̋ ψευδéσν, κατéσπασαν καì ρρψαν ε̋ τòν χεµáρρουν Κεδρων.

1Esra
- 1,52
καì νεπúρσαν τòν οκον το) κυρíου καì λυσαν τà τεíχη Ιεροσολúµων καì τοù̋
πúργου̋ α'τ5ν νεπúρσαν ν πυρì

-

5,43

καì κ τ5ν /γουµéνων κατà τà̋ πατρà̋ ν τU παραγíγνεσθα α'τοù̋ ε̋ τò ερòν
το) θεο) τò ν Ιερουσαληµ ε_ξαντο γε+ρα τòν οκον πì το) τóπου α'το) κατà
τKν α'τ5ν δúναµν

2Esra
- 4,15
Oνα πσκéψητα ν ββλíJ \ποµνηµατσµο) τ5ν πατéρων σου, καì ε\ρ4σε̋ καì
γνẃσH Tτ / πóλ̋ κεíνη πóλ̋ *ποστáτ̋ καì κακοποο)σα βασλε+̋ καì χẃρα̋,
καì φυγαδε+α δοúλων ν µéσJ α'τ1̋ *πò χρóνων α5νο̋? δà τα)τα / πóλ̋ α=τη
Fρηµẃθη.
- 4,19
καì παρ µο) τéθη γνẃµη καì πεσκεψáµεθα καì ε=ραµεν Tτ / πóλ̋ κεíνη *φ
/µερ5ν α5νο̋ πì βασλε+̋ παíρετα, καì *ποστáσε̋ καì φυγαδε+α γíνοντα ν
α'τ!,
- 13,15
καì τò τε+χο̋ κολυµβ4θρα̋ τ5ν κωδíων τ! κουρ6 το) βασλéω̋ καì Gω̋ τ5ν
κλµáκων τ5ν καταβανουσ5ν *πò πóλεω̋ ∆αυδ.

Jdt
- 12,15
καì δαναστIσα κοσµ4θη τU µατσµU καì παντì τU κóσµJ τU γυνακεíJ, καì
προσ1λθεν / δοúλη α'τ1̋ καì στρωσεν α'τ! κατéναντ Ολοφéρνου χαµαì τà
κkδα, n λαβεν παρà Βαγẃου ε̋ τKν καθηµερνKν δíαταν α'τ1̋ ε̋ τò σθíεν
κατακλνοµéνην π α'τ5ν.

1Makk
- 3,56
καì επεν το+̋ οκοδοµο)σν οκíα̋ καì µνηστευοµéνο̋ γυνα+κα̋ καì φυτεúουσν
*µπελ5να̋ καì δελο+̋ *ποστρéφεν Gκαστον ε̋ τòν οκον α'το) κατà τòν νóµον.
- 12,23
καì /µε+̋ δè *ντγρáφοµεν \µ+ν Τà κτ4νη \µ5ν καì / =παρξ̋ \µ5ν /µ+ν στν, καì
τà /µ5ν \µ+ν στν. ντελλóµεθα οsν Tπω̋ *παγγεíλωσν \µ+ν κατà τα)τα.

2Makk
- 1,8
καì νεπúρσαν τòν πυλ5να καì ξéχεαν αMµα *θUον? καì δε4θηµεν το) κυρíου καì
εσηκοúσθηµεν καì προσηνéγκαµεν θυσíαν καì σεµíδαλν καì ξ4ψαµεν τοù̋
λúχνου̋ καì προεθ4καµεν τοù̋ 7ρτου̋.

- 2,18
καθẁ̋ πηγγεíλατο δà το) νóµου? λπíζοµεν γàρ πì τU θεU Tτ ταχéω̋ /µI̋
λε4σε καì πσυνáξε κ τ1̋ \πò τòν ο'ρανòν ε̋ τòν Qγον τóπον? ξεíλατο γàρ
/µI̋ κ µεγáλων κακ5ν καì τòν τóπον καθáρσεν.
- 4,19
*πéστελεν Ιáσων  µαρò̋ θεωροù̋ B̋ *πò Ιεροσολúµων Αντοχε+̋ %ντα̋
παρακοµíζοντα̋ *ργυρíου δραχµà̋ τρακοσíα̋ ε̋ τKν το) Ηρακλéου̋ θυσíαν, n̋
καì Fξíωσαν ο παρακοµíζοντε̋ µK χρ1σθα ε̋ θυσíαν δà τò µK καθ4κεν, ε̋
<τéραν δè καταθéσθα δαπáνην.
- 8,7
µáλστα τà̋ νúκτα̋ πρò̋ τà̋ τοαúτα̋ πβολà̋ συνεργοù̋ λáµβανεν. καì λαλà
τ1̋ ε'ανδρíα̋ α'το) δηχε+το πανταχ!.
- 9,4
παρθεì̋ δè τU θυµU xετο καì τKν τ5ν πεφυγαδευκóτων α'τòν κακíαν ε̋ τοù̋
Ιουδαíου̋ ναπερεíσασθα, δò συνéταξεν τòν Rρµατηλáτην *δαλεíπτω̋
λαúνοντα κατανúεν τKν πορεíαν τ1̋ ξ ο'ρανο) δK κρíσεω̋ συνοúση̋ α'τU?
ο=τω̋ γàρ \περηφáνω̋ επεν Πολυανδρε+ον Ιουδαíων Ιεροσóλυµα πο4σω
παραγενóµενο̋ κε+.
- 9,14
τKν µèν Rγíαν πóλν, jν σπεúδων παρεγíνετο σóπεδον πο1σα καì πολυανδρε+ον ο
κοδοµ1σα, λευθéραν *ναδε+ξα,
- 12,41
πáντε̋ οsν ε'λογ4σαντε̋ τà το) δκαοκρíτου κυρíου το) τà κεκρυµµéνα φανερà
ποο)ντο̋
- 12,45
ετε µβλéπων το+̋ µετ ε'σεβεíα̋ κοµωµéνο̋ κáλλστον *ποκεíµενον
χαρστ4ρον, σíα καì ε'σεβK̋ / πíνοα? Tθεν περì τ5ν τεθνηκóτων τòν ξλασµòν
πο4σατο τ1̋ Rµαρτíα̋ *πολυθ1να.

- 13,15
*ναδοù̋ δè το+̋ περì α'τòν σúνθηµα zθεο) νíκη̋{ µετà νεανíσκων *ρíστων κεκρµéν
ων πβαλẁν νúκτωρ πì τKν βασλκKν α'λKν τKν παρεµβολKν *νε+λεν ε̋ 7νδρα̋
δσχλíου̋, καì τòν πρωτεúοντα τ5ν λεφáντων σùν τU κατ οκíαν %ντ
συνεκéντησεν

3Makk
-

3,21

ν δè τοúτο̋ πρò̋ τοù̋ µοφúλου̋ α'τ5ν *µνησκακíαν Qπασν γνωρíζοντε̋? δá
τε τKν συµµαχíαν καì τà πεπστευµéνα µετà Rπλóτητο̋ α'το+̋ *ρχ1θεν µυρíα
πρáγµατα τολµ4σαντε̋ ξαλλο5σα βουλ4θηµεν καì πολτεíα̋ α'τοù̋
Αλεξανδρéων καταξ5σα καì µετóχου̋ τ5ν *εì ερ5ν καταστ1σα.
- 3,25
προστετáχαµεν Qµα τU προσπεσε+ν τKν πστολKν τ4νδε α'θωρì τοù̋ ννεµοµéνου̋
σùν γυναξì καì τéκνο̋ µετà =βρεω̋ καì σκυλµ5ν *ποστε+λα πρò̋ /µI̋ ν
δεσµο+̋ σδηρο+̋ πáντοθεν κατακεκλεσµéνου̋, ε̋ *ν4κεστον καì δυσκλε1
πρéποντα δυσµενéσ φóνον.
- 5,26
ο_πω δè /λíου βολαì κατεσπεíροντο, καì το) βασλéω̋ τοù̋ φíλου̋ κδεχοµéνου 
Ερµων παραστà̋ κáλε πρò̋ τKν ξοδον \ποδεκνúων τò πρóθυµον το) βασλéω̋
ν <τοíµJ κε+σθα.

4Makk
- 8,20
λε4σωµεν τà̋ <αυτ5ν /λκíα̋ καì κατοκτρ4σωµεν τò τ1̋ µητρò̋ γ1ρα̋
- 13,23
ο=τω̋ δK τοíνυν καθεστηκυíα̋ συµπαθο)̋ τ1̋ φλαδελφíα̋ ο <πτà *δελφοì
συµπαθéστερον σχον πρò̋ *λλ4λου̋.
- 15,20
πì σαρξìν τéκνων ρ5σα σáρκα̋ τéκνων *ποκαοµéνα̋ καì πì χερσìν χε+ρα̋ *ποτε
µνοµéνα̋ καì πì κεφαλα+̋ κεφαλà̋ *ποδεροτοµουµéνα̋ καì πì νεκρο+̋ νεκροù̋
πíπτοντα̋ καì πολυανδρε+ον ρ5σα τ5ν τéκνων τò χωρíον δà τ5ν βασáνων ο'κ
δáκρυσα̋.

Ps
- 143,13
τà ταµε+α α'τ5ν πλ4ρη
ξερευγóµενα κ τοúτου ε̋ το)το,
τà πρóβατα α'τ5ν πολυτóκα
πληθúνοντα ν τα+̋ ξóδο̋ α'τ5ν,

Oden
- 5,12
βáδζε, λαó̋ µου, εCσελθε ε̋ τà ταµε+á σου,
*πóκλεσον τKν θúραν σου, *ποκρúβηθ µκρòν Tσον Tσον,
Gω̋ Xν παρéλθH / >ργK κυρíου.

Spr
- 3,10
Oνα πíµπλητα τà ταµε+á σου πλησµον1̋ σíτου,
οCνJ δè α ληνοí σου κβλúζωσν.
- 7,4
επòν τKν σοφíαν σKν *δελφKν ενα,
τKν δè φρóνησν γνẃρµον περποíησα σεαυτU,
- 7,27
δοì }δου  οκο̋ α'τ1̋
κατáγουσα ε̋ τà ταµε+α το) θανáτου.
- 8,31
Tτε ε'φραíνετο τKν οκουµéνην συντελéσα̋
καì νευφραíνετο ν υο+̋ *νθρẃπων.
- 20,27
φ5̋ κυρíου πνοK *νθρẃπων,
V̋ ρευν6 ταµε+α κολíα̋.
- 20,30
\πẃπα καì συντρíµµατα συναντ6 κακο+̋,
πληγαì δè ε̋ ταµε+α κολíα̋.
- 23,29
τíν ο'αí? τíν θóρυβο̋? τíν κρíσ̋?
τíν *ηδíα καì λéσχα?
τíν συντρíµµατα δà κεν1̋?
τíνο̋ πéλο ο >φθαλµοí?
- 24,4
µετà ασθ4σεω̋ µπíµπλατα ταµε+α
κ παντò̋ πλοúτου τµíου καì καλο).
- 26,22
λóγο κερκẃπων µαλακοí,
οaτο δè τúπτουσν ε̋ ταµε+α σπλáγχνων.
- 30,14
κγονον κακòν µαχαíρα̋ τοù̋ >δóντα̋ χε
καì τà̋ µúλα̋ τοµíδα̋, ^στε *ναλíσκεν
καì κατεσθíεν τοù̋ ταπενοù̋ *πò τ1̋ γ1̋
καì τοù̋ πéνητα̋ α'τ5ν ξ *νθρẃπων.

Hld
- 1,4
εOλκυσáν σε, >πíσω σου ε̋ >σµKν µúρων σου δραµο)µεν. Εσ4νεγκéν µε 
βασλεù̋ ε̋ τò ταµε+ον α'το). Αγαλλασẃµεθα καì ε'φρανθ5µεν ν σοí,
*γαπ4σοµεν µαστοú̋ σου \πèρ ονον? ε'θúτη̋ Fγáπησéν σε.
- 3,4
B̋ µκρòν Tτε παρ1λθον *π α'τ5ν, Gω̋ οa εaρον Vν Fγáπησεν / ψυχ4 µου? κρáτη
σα α'τòν καì ο'κ *φ4σω α'τóν, Gω̋ οa εσ4γαγον α'τòν ε̋ οκον µητρó̋ µου καì
ε̋ ταµε+ον τ1̋ συλλαβοúση̋ µε.
- 4,9
Εκαρδíωσα̋ /µI̋, *δελφ4 µου νúµφη, καρδíωσα̋ /µI̋ <νì *πò >φθαλµ5ν σου, ν
µ6 νθéµατ τραχ4λου σου.
- 7,3
>µφαλó̋ σου κρατKρ τορευτò̋ µK \στεροúµενο̋ κρIµα? κολíα σου θηµωνà σíτου
πεφραγµéνη ν κρíνο̋?

- 7,10
καì λáρυγξ σου B̋ ονο̋  *γαθò̋ πορευóµενο̋ τU *δελφδU µου ε̋ ε'θúτητα
κανοúµενο̋ χεíλεσíν µου καì >δο)σν.
- 8,2
παραλ4µψοµαí σε, εσáξω σε ε̋ οκον µητρó̋ µου καì ε̋ ταµε+ον τ1̋
συλλαβοúση̋ µε? ποτ5 σε *πò οCνου το) µυρεψκο), *πò νáµατο̋ ~ο5ν µου.

Ijob
- 5,26
λεúσH δè ν τáφJ ^σπερ σ+το̋ ^ρµο̋ κατà καρòν θερζóµενο̋ Z ^σπερ θηµωνà
Qλωνο̋ καθ ^ραν συγκοµσθε+σα.
- 9,9
 πο5ν Πλεáδα καì Εσπερον καì Αρκτο)ρον καì ταµε+α νóτου?
- 12,15
àν κωλúσH τò =δωρ, ξηρανε+ τKν γ1ν? àν δè παφ!, *πẃλεσεν α'τKν
καταστρéψα̋.
- 26,6
*γυµνò̋  }δη̋ νẃπον α'το),
*καì ο'κ στν περβóλαον τ! *πωλεí].
- 36,7
*ο'κ *φελε+ *πò δκαíου >φθαλµοù̋ α'το)?

*καì µετà βασλéων ε̋ θρóνον
*καì καθε+ α'τοù̋ ε̋ ν+κο̋, καì \ψωθ4σοντα.

Weish
- 1,1
Αγαπ4σατε δκαοσúνην, ο κρíνοντε̋ τKν γ1ν, φρον4σατε περì το) κυρíου ν
*γαθóτητ καì ν Rπλóτητ καρδíα̋ ζητ4σατε α'τóν.
- 11,21
τò γàρ µεγáλω̋ σχúεν σοì πáρεστν πáντοτε, καì κρáτε βραχíονó̋ σου τí̋
*ντστ4σετα?

Sir
- 10,27
κρεíσσων ργαζóµενο̋ καì περσσεúων ν πIσν Z περπατ5ν δοξαζóµενο̋ καì
*πορ5ν 7ρτων.

- 20,28
 ργαζóµενο̋ γ1ν *νυψẃσε θηµωνàν α'το), καì  *ρéσκων µεγστIσν
ξλáσετα *δκíαν.
- 37,11
µετà γυνακò̋ περì τ1̋ *ντζ4λου α'τ1̋ καì µετà δελο) περì πολéµου, µετà
µπóρου περì µεταβολíα̋ καì µετà *γορáζοντο̋ περì πρáσεω̋, µετà βασκáνου
περì ε'χαρστíα̋ καì µετà *νελε4µονο̋ περì χρηστοηθεíα̋, µετà >κνηρο) περì
παντò̋ ργου καì µετà µσθíου φετεíου περì συντελεíα̋, οκéτH *ργU περì πολλ1̋
ργασíα̋, µK πεχε πì τοúτο̋ περì πáση̋ συµβουλíα̋?
- 39,4
*νà µéσον µεγστáνων \πηρετ4σε καì ναντ /γουµéνων >φθ4σετα? ν γ!
*λλοτρíων θν5ν δελεúσετα, *γαθà γàρ καì κακà ν *νθρẃπο̋ πεíρασεν.
- 39,17
ν λóγJ α'το) στη B̋ θηµωνà =δωρ καì ν ~4µατ στóµατο̋ α'το) *ποδοχε+α
\δáτων.

PsSal
- 6,4
ξανéστη ξ =πνου α'το) καì η'λóγησεν τU >νóµατ κυρíου,
π ε'σταθεí] καρδíα̋ α'το) ξúµνησεν τU >νóµατ το) θεο) α'το)?
-

14,8

Tτ δοì *νθρẃπων γνωσταì νẃπον α'το) δà παντó̋, καì ταµε+α καρδíα̋
πíστατα πρò το) γενéσθα.

Hos
- 7,16
*πεστρáφησαν ε̋ ο'θéν, γéνοντο B̋ τóξον ντεταµéνον? πεσο)ντα ν ~οµφαí]
ο 7ρχοντε̋ α'τ5ν δ *παδευσíαν γλẃσση̋ α'τ5ν? οaτο̋  φαυλσµò̋ α'τ5ν ν
γ! ΑγúπτJ.

Am
- 1,11
Τáδε λéγε κúρο̋ Επì τα+̋ τρσìν *σεβεíα̋ τ1̋ Ιδουµαíα̋ καì πì τα+̋ τéσσαρσν
ο'κ *ποστραφ4σοµα α'τοú̋, Gνεκα το) δ5ξα α'τοù̋ ν ~οµφαí] τòν *δελφòν
α'το) καì λυµ4νατο µ4τραν πì γ1̋ καì cρπασεν ε̋ µαρτúρον φρíκην α'το) καì
τò Tρµηµα α'το) φúλαξεν ε̋ ν+κο̋?
- 8,7
>µνúε κúρο̋ καθ \περηφανíα̋ Ιακωβ Ε πλησθ4σετα ε̋ ν+κο̋ πáντα τà ργα
\µ5ν.

Zef
- 2,9
δà το)το ζ5 γẃ, λéγε κúρο̋ τ5ν δυνáµεων  θεò̋ Ισραηλ, δóτ Μωαβ B̋
Σοδοµα στα καì ο υοì Αµµων B̋ Γοµορρα, καì ∆αµασκò̋ κλελεµµéνη B̋
θηµωνà Qλωνο̋ καì Fφανσµéνη ε̋ τòν α5να? καì ο κατáλοπο λαο) µου
δαρπ5ντα α'τοú̋, καì ο κατáλοπο θνου̋ µου κληρονοµ4σουσν α'τοú̋.

Sach
- 4,2
καì επεν πρó̋ µε Τí σù βλéπε̋? καì επα Εẃρακα καì δοù λυχνíα χρυσ1 Tλη, καì
τò λαµπáδε+ον πáνω α'τ1̋, καì <πτà λúχνο πáνω α'τ1̋, καì <πτà παρυστρíδε̋
το+̋ λúχνο̋ το+̋ πáνω α'τ1̋?
- 6,11
καì λ4µψH *ργúρον καì χρυσíον καì πο4σε̋ στεφáνου̋ καì πθ4σε̋ πì τKν
κεφαλKν Ιησο) το) Ιωσεδεκ το) ερéω̋ το) µεγáλου

Mal
- 3,5
καì προσáξω πρò̋ \µI̋ ν κρíσε καì σοµα µáρτυ̋ ταχù̋ πì τà̋ φαρµáκου̋ καì
πì τà̋ µοχαλíδα̋ καì πì τοù̋ >µνúοντα̋ τU >νóµατí µου πì ψεúδε καì πì τοù̋

*ποστερο)ντα̋ µσθòν µσθωτο) καì τοù̋ καταδυναστεúοντα̋ χ4ραν καì τοù̋
κονδυλíζοντα̋ >ρφανοù̋ καì τοù̋ κκλíνοντα̋ κρíσν προσηλúτου καì τοù̋ µK
φοβουµéνου̋ µε, λéγε κúρο̋ παντοκρáτωρ.

Jes
- 5,17
καì βοσκηθ4σοντα ο δηρπασµéνο B̋ τα)ρο, καì τà̋ ρ4µου̋ τ5ν *πηλεµµéνων
7ρνε̋ φáγοντα. —
- 17,10
δóτ κατéλπε̋ τòν θεòν τòν σωτ1ρá σου καì κυρíου το) βοηθο) σου ο'κ
µν4σθη̋. δà το)το φυτεúσε̋ φúτευµα 7πστον καì σπéρµα 7πστον?
- 65,24
καì στα πρìν κεκρIξα α'τοù̋ γẁ πακοúσοµα α'τ5ν, τ λαλοúντων α'τ5ν
ρ5 Τí στν?

Jer
- 3,5
µK δαµενε+ ε̋ τòν α5να Z δαφυλαχθ4σετα ε̋ ν+κο̋? δοù λáλησα̋ καì
ποíησα̋ τà πονηρà τα)τα καì Fδυνáσθη̋.
- 13,16
δóτε τU κυρíJ θεU \µ5ν δóξαν πρò το) συσκοτáσα καì πρò̋ το) προσκóψα
πóδα̋ \µ5ν π %ρη σκοτενà καì *ναµενε+τε ε̋ φ5̋ καì κε+ σκà θανáτου καì
τεθ4σοντα ε̋ σκóτο̋.
- 19,2
καì ξελεúσH ε̋ τò πολυανδρε+ον υ5ν τ5ν τéκνων α'τ5ν, T στν πì τ5ν
προθúρων πúλη̋ τ1̋ χαρσθ, καì *νáγνωθ κε+ πáντα̋ τοù̋ λóγου̋, οh̋ Xν
λαλ4σω πρò̋ σé,
- 19,6
δà το)το δοù /µéρα ρχοντα, λéγε κúρο̋, καì ο' κληθ4σετα τU τóπJ τοúτJ
τ ∆áπτωσ̋ καì Πολυανδρε+ον υο) Εννοµ, *λλ Z Πολυανδρε+ον τ1̋ σφαγ1̋.
- 25,3
Εν τρσκαδεκáτJ τε Ιωσα υο) Αµω̋ βασλéω̋ Ιουδα καì Gω̋ τ1̋ /µéρα̋
ταúτη̋ εCκοσ καì τρíα τη καì λáλησα πρò̋ \µI̋ >ρθρíζων καì λéγων
- 27,43
κουσεν βασλεù̋ Βαβυλ5νο̋ τKν *κοKν α'τ5ν, καì παρελúθησαν α χε+ρε̋ α'το)?
θλ+ψ̋ κατεκρáτησεν α'το), [δ+νε̋ B̋ τκτοúση̋.

- 30,1
Τ! Ιδουµαí]. Τáδε λéγε κúρο̋ Ο'κ στν τ σοφíα ν Θαµαν, *πẃλετο βουλK κ
συνετ5ν, xχετο σοφíα α'τ5ν,
- 30,20
τí *γαλλáσH ν το+̋ πεδíο̋ Ενακµ, θúγατερ *τµíα̋ / πεποθυ+α πì θησαυρο+̋
α'τ1̋ / λéγουσα Τí̋ εσελεúσετα π µé?
- 34,9
καì \µε+̋ µK *κοúετε τ5ν ψευδοπροφητ5ν \µ5ν καì τ5ν µαντευοµéνων \µ+ν καì
τ5ν νυπναζοµéνων \µ+ν καì τ5ν οωνσµáτων \µ5ν καì τ5ν φαρµáκων \µ5ν
τ5ν λεγóντων Ο' µK ργáσησθε τU βασλε+ Βαβυλ5νο̋?
- 52,11
καì τοù̋ >φθαλµοù̋ Σεδεκου ξετúφλωσεν καì δησεν α'τòν ν πéδα̋, καì γαγεν
α'τòν βασλεù̋ Βαβυλ5νο̋ ε̋ Βαβυλ5να καì δωκεν α'τòν ε̋ οκíαν µυλ5νο̋
Gω̋ /µéρα̋ q̋ *πéθανεν.

Klg
- 5,10
τò δéρµα /µ5ν B̋ κλíβανο̋ πελẃθη, συνεσπáσθησαν *πò προσẃπου καταγíδων
λµο).
- 5,20
Oνα τí ε̋ ν+κο̋ πλ4σH /µ5ν, καταλεíψε̋ /µI̋ ε̋ µακρóτητα /µερ5ν?

Ez
- 28,16
*πò πλ4θου̋ τ1̋ µπορíα̋ σου πλησα̋ τà ταµε+á σου *νοµíα̋ καì cµαρτε̋ καì
τραυµατíσθη̋ *πò %ρου̋ το) θεο), καì γαγéν σε τò χερουβ κ µéσου λíθων
πυρíνων.
- 39,11
καì στα ν τ! /µéρ] κεíνH δẃσω τU Γωγ τóπον >νοµαστóν, µνηµε+ον ν Ισραηλ,
τò πολυανδρε+ον τ5ν πελθóντων πρò̋ τ! θαλáσσH, καì περοκοδοµ4σουσν τò
περστóµον τ1̋ φáραγγο̋? καì κατορúξουσν κε+ τòν Γωγ καì πIν τò πλ1θο̋
α'το), καì κληθ4σετα Τò γα τò πολυανδρε+ον το) Γωγ.
- 39,15
καì πI̋  δαπορευóµενο̋ τKν γ1ν καì δẁν >στο)ν *νθρẃπου οκοδοµ4σε παρ α'
τò σηµε+ον, Gω̋ Tτου θáψωσν α'τò ο θáπτοντε̋ ε̋ τò γα τò πολυανδρε+ον το)
Γωγ?
- 39,16
καì γàρ τò %νοµα τ1̋ πóλεω̋ Πολυανδρε+ον? καì καθαρσθ4σετα / γ1.

Dan
- 2,2
καì πéταξεν  βασλεù̋ εσενεχθ1να τοù̋ παοδοù̋ καì τοù̋ µáγου̋ καì τοù̋
φαρµáκου̋ τ5ν Χαλδαíων *ναγγε+λα τU βασλε+ τà νúπνα α'το), καì
παραγενóµενο στησαν παρà τU βασλε+.
- 2,27
κφων4σα̋ δè  ∆ανηλ πì το) βασλéω̋ επεν Τò µυστ4ρον, V <ẃρακεν 
βασλεú̋, ο'κ στ σοφ5ν καì φαρµáκων καì παοδ5ν καì γαζαρην5ν / δ4λωσ̋,
- 3,40
ο=τω γενéσθω /µ5ν / θυσíα νẃπóν σου σ4µερον
καì ξíλασα %πσθéν σου,
Tτ ο'κ στν ασχúνη το+̋ πεποθóσν πì σοí,
καì τελεíωσα %πσθéν σου.
- 5,1
Βαλτασαρ  βασλεù̋ ποíησε δοχKν µεγáλην ν /µéρ] γκανσµο) τ5ν
βασλεíων α'το) καì *πò τ5ν µεγστáνων α'το) κáλεσεν 7νδρα̋
δσχλíου̋. ν τ! /µéρ] κεíνH Βαλτασαρ *νυψοúµενο̋ *πò το) οCνου καì
καυχẃµενο̋ πνεσε πáντα̋ τοù̋ θεοù̋ τ5ν θν5ν τοù̋ χωνευτοù̋ καì
γλυπτοù̋ ν τU τóπJ α'το), καì τU θεU τU \ψíστJ ο'κ δωκεν αCνεσν. ν
α'τ! τ! νυκτì ξ1λθον δáκτυλο Bσεì *νθρẃπου καì πéγραψαν πì το)
τοíχου οCκου α'το) πì το) κονáµατο̋ κατéναντ το) λúχνου Μανη φαρε̋
θεκελ. στ δè / <ρµηνεíα α'τ5ν? µανη Fρíθµητα, φαρε̋ ξ1ρτα, θεκελ
Gστατα.
- 5,6
καì / Tρασ̋ α'το) Fλλοẃθη, καì φóβο καì \πóνοα α'τòν κατéσπευδον.
σπευσεν οsν  βασλεù̋ καì ξανéστη καì <ẃρα τKν γραφKν κεíνην, καì ο
συνéταρο κúκλJ α'το) καυχ5ντο.
- 5,7
καì  βασλεù̋ φẃνησε φων! µεγáλH καλéσα τοù̋ παοδοù̋ καì φαρµáκου̋ καì
Χαλδαíου̋ καì γαζαρηνοù̋ *παγγε+λα τò σúγκρµα τ1̋ γραφ1̋. καì εσεπορεúοντο
πì θεωρíαν δε+ν τKν γραφ4ν, καì τò σúγκρµα τ1̋ γραφ1̋ ο'κ δúναντο συγκρ+να
τU βασλε+. τóτε  βασλεù̋ ξéθηκε πρóσταγµα λéγων ΠI̋ *ν4ρ, V̋ Xν \ποδεíξH
τò σúγκρµα τ1̋ γραφ1̋, στολε+ α'τòν πορφúραν καì µανáκην χρυσο)ν περθ4σε
α'τU, καì δοθ4σετα α'τU ξουσíα το) τρíτου µéρου̋ τ1̋ βασλεíα̋.
- 5,7
καì εσεπορεúοντο ο παοδοì καì φáρµακο καì γαζαρηνοí, καì ο'κ Fδúνατο
ο'δεì̋ τò σúγκρµα τ1̋ γραφ1̋ *παγγε+λα.
-

10,16

καì δοù B̋ µοíωσ̋ χερò̋ *νθρẃπου cψατó µου τ5ν χελéων? καì νοξα τò
στóµα µου καì λáλησα καì επα τU <στηκóτ *πéναντí µου Κúρε, καì B̋ Tρασ̋
πεστρáφη πì τò πλευρóν µου π µé, καì ο'κ pν ν µοì σχú̋?

