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1 Samuel 17:1-3
καὶ συνάγουσιν ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς πόλεμον
καὶ συνάγονται εἰς Σοκχωθ τῆς Ιουδαίας
καὶ παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Αζηκα ἐν Εφερμεμ

καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες Ισραηλ συνάγονται
καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ κοιλάδι [Elah missing]
αὐτοὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων

καὶ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα
καὶ Ισραηλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα
καὶ ὁ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτῶν

ֶיֶם ַל ִִּ ְל מח ממ
ֶ ת־מ ֲחנ
ַֽ ַ וַ יַ ַא ְס ֨פּו ְפ ִל ְש ִ ִּ֤תים ֶא
ֶיֶּוד
ָ֑ וַ י מ ָ֣א ְספּו ש ֹׂ ֹ֖כֶֹׂ ֲא ֶ ָ֣שר ִל מ
ין־עז מ ֵֹ֖קֶ ְב ֶ ֹ֥א ֶפס ַַ ִ ִַּֽים
ֲ ַוַַֽֽיַ ֲחנ֛ ּו בין־שֹו ֹ֥כֶֹׂ ּוב
וְ מש ִּ֤אּול וְ ִ ַֽאיש־יִ ְש מראל נֶ ֶא ְספּו
ֶַָ֑וַַֽֽיַ ֲחנֹ֖ ּו ְבע ֶָ֣מק מֶא מל
וַ יַ ַע ְר ֹ֥כּו ִמ ְל מח מ ֹ֖מֶ ִל ְק ַ ֹ֥ראת ְפ ִל ְש ִ ַֽתים
ֶ ֶל־ֶ מֶר ִמֶּז
ּופ ִל ְש ִִּ֞תים ע ְֹׂמ ִ ִּ֤דים ֶא מ
ְ
ֶל־ֶ מ ֶֹ֖ר ִמ ֶ ֶָּ֑ז
וְ יִ ְש מר ֛אל ע ְֹׂמ ִ ֹ֥דים ֶא מ
יֶם
ַֽ ֶ וְ ֶַ ַגַֹֽ֖יְ א בינ

1 Samuel 17:4-7
καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων
Γολιαθ ὄνομα αὐτῷ ἐκ Γεθ
ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆς

καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ [bronze missing]
καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς
καὶ ὁ σταθμὸς τοῦ θώρακος αὐτοῦ

πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδήρου

καὶ κνημῖδες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ
καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ

καὶ ὁ κοντὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡσεὶ μέσακλον ὑφαινόντων
καὶ ἡ λόγχη αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου
καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ

יש־ֶבנַ יִם ִמ ִַּ ֲחנָ֣ ֹות ְפ ִל ְש ִתים
ַ
וַ יצִּ֤א ִ ַֽא
גמ ְל מיֹ֥ת ְש ֹ֖מֹו ִמ ַגָ֑ת
גמ ְב ֶֹ֕ו ֹ֥שש ַא ִֹֹּ֖ות ומ מז ֶַַֽֽרת
ֹובע נְ ח ֹׂ ֶשת ַעל־רֹׂאשֹו
ַ וְ ִּ֤כ
וְ ִש ְריֹ֥ ֹון ַק ְש ַק ִ ֹ֖שים ֶָּ֣וא מל ָ֑בּוש
ּומ ְש ַקל ֶַ ִש ְריֹון
ִ
ת־א מל ִ ֹ֥פים ְש מק ִ ֹ֖לים נְ ַֽחֹׂ ֶ ַֽשת
ֲ ֲחמ ֶש
ל־רגְ מלָ֑יו
ַ ּומ ְצ ַ ֹ֥חת נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ַע
ִ
וְ ִכ ֹ֥ידֹון נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ֹ֥בין ְכת מ ַֽפיו
א ְרגִ ים
ֹׂ ַֽ יתֹו ִכ ְמנֹור
֗ ִוחץ וְ עָ֣ץ ֲחנ
וְ ַל ֶ ֶָ֣ ֶבת ֲחנִ יתֹו שש־מ ֹ֥אֹות ְש מק ִ ֹ֖לים ַב ְר ֶזָ֑ל
וְ נ ֹֹׂ֥שא ֶַ ִצ מנֶֹ֖ ֶ ֹֹׂ֥לְך ְל מפ מנַֽיו

1 Samuel 17:8-9
καὶ ἔστη
καὶ ἀνεβόησεν εἰς τὴν παράταξιν Ισραηλ
καὶ εἶπεν αὐτοῖς

τί ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν
οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόφυλος καὶ ὑμεῖς Εβραῖοι τοῦ Σαουλ
ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἄνδρα καὶ καταβήτω πρός με

καὶ ἐὰν δυνηθῇ πρὸς ἐμὲ πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ με
καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους
ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ καὶ πατάξω αὐτόν
ἔσεσθε ἡμῖν εἰς δούλους
καὶ δουλεύσετε ἡμῖν

מד
ֹׂ ֗ ַוַַֽֽיַ ֲע
ל־מ ַע ְר ָ֣כֹׂת יִ ְש מראל
ַ וַ יִ ְק מרא ֶא
אמר מל ֶֶם
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
ֶמל מִֶֹּ֥ ת ְצ ֹ֖אּו ַל ֲע ָ֣ר ְֹׂך ִמ ְל מח מ ָ֑מ
ֲֶ ֧לֹוא מאנ ִ ָֹׂ֣כי ֶַ ְפ ִל ְש ִ֗תי וְ ַא ֶתם ֲע מב ִ ָ֣דים ְל משאּול
רּו־ל ֶ ֹ֥כם ִ ֹ֖איש וְ י ֹ֥רד א מ ַֽלי
ְב מ

ם־יּוכל ְל ִֶ מל ִּ֤חם ִא ִתי וְ ִֶ מכנִ י
ִַּ֞
ִא
וְ מֶ ִיֹ֥ינּו מל ֶכֹ֖ם ַל ֲע מב ִ ָ֑דים
יתיו
ִ ּוכל־לֹו וְ ִֶ ִכ
ַ ם־א ִנִּ֤י ַֽא
ֲ וְ ִא
ִּ֤יתם מלנּו ַל ֲע מב ִדים
ֶ וִ ְֶ ִי
וַ ֲע ַב ְד ֶ ֹ֖תם א מ ַֹֽׂתנּו

1 Samuel 17:10-11
καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος
ἰδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ισραηλ
σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ

δότε μοι ἄνδρα καὶ μονομαχήσομεν ἀμφότεροι

καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ πᾶς Ισραηλ
τὰ ῥήματα τοῦ ἀλλοφύλου ταῦτα

καὶ ἐξέστησαν
καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα

אמר ֶַ ְפ ִל ְש ִתי
ֶ ֹׂ וַ י
ת־מ ַע ְר ֹ֥כֹות יִ ְש מר ֹ֖אל
ַ ֲא ֗ ִני ח ַ ֛ר ְפ ִתי ֶא
ֶֶַָ֑יָ֣ ֹום ֶַ ֶֶּז
נּו־לי ִאיש וְ ִנ מַֽל ֲח מ ֹ֖מֶ מי ַַֽחד
ָ֣ ִ ְת
וַ יִ ְש ַ ִּ֤מע משאּול וְ מכל־יִ ְש מראל
ֶת־ַ ְב ֹ֥רי ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי מֶ ָ֑א ֶל
ִ ֶא
וַ י ַ ֹ֥חתּו
אד
ֹׂ ַֽ וַ ִ ַֽי ְַֽר ֹ֖אּו ְמ

1 Samuel 17:12-13

Typical first time introduction of a
ֶן־איש ֶא ְפ מר ִִ֜תי ֶַ ֶֶּ֗ז
ִ֨ וְ מדוִ ד֩ ֶב
Missing from LXX main character in a narrative.
The ֶ ֶ ֶֶַּזmay point forward to the
ֶֶּוד
ִמ ֹ֥בית ֶל ֶחם יְ מ
naming of Jesse in the next line or
ּוש ָ֣מֹו יִ ַשי
ְ
back to earlier introductions of Jesse
וְ לֹ֖ ֹו ְשמ מֹׂנֶָ֣ מב ִנָ֑ים
(cf 16:1 and 16:18).
ָ֣ וְ מֶ ִאיש ִב
Note the ESV’s translation of ֶ ֶ ֶֶַּזhere ימי משאּול זמ ֵֹ֖קן מ ֹ֥בא ַב ֲאנמ ִ ַֽשים
as “an” is probably not the best.
ֶי־ש ֹ֖אּול ַל ִִּ ְל מח מ ָ֑מ
וַ ֨י ְל ִ֜כּו ְש ִּ֤ל ֶשת ְבנַֽי־יִ ַשי ֶַגְ ד ִֹׂלים מֶ ְל ֹ֥כּו ַא ֲחר מ
Missing from LXX
ֶוְ ָ֣שם ׀ ְשלָ֣ ֶשת מב ֗ מניו ֲא ֶ ִּ֤שר מֶ ְלכּו ַב ִִּ ְל מח ממ
יאב ֶַ ְב ֗כֹור
ָ֣ ֱא ִל מ
ּומ ְשנֶּו ֲא ִ ָ֣בינמ מדב
ִ
ִֶַּֽ וְ ֶַ ְש ִל ִ ֹ֖שי ַש מ

1 Samuel 17:14-17

וְ מדִ ֹ֖וד ֶָּ֣וא ֶַ מק מ ָ֑טן
לשֶ ֶַגְ ד ִֹׂלים מֶ ְל ֹ֖כּו ַא ֲח ֹ֥רי מש ַֽאּול
ּוש מ
ְ

Missing from LXX

וְ מדִו֛ד ֶ ֹֹׂ֥לְך ומ מ ֹ֖שב מ ַ ָ֣על מש ָ֑אּול
ית־ל ֶחם
ת־צ ֹׂאן מא ִ ֹ֖ביו ַֽב מ ַֽ
ִל ְר ֛עֹות ֶא ֹ֥

Missing from LXX

וַ יִ ַגֹ֥ש ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ֶַ ְשכָ֣ם וְ ֶַ ֲע ָ֑רב
וַ יִ ְתיַ ֹ֖צב ַא ְר מב ִ ֹ֥עים יַֽ ֹום
אמר יִ ִַ֜שי ְל מדִוָ֣ד ְבנ֗ ֹו
וַ ֨י ֹׂ ֶ
יפת ֶַ מק ִליא ֶֶַּזֶ ֶ
ח־נִּ֤א ְל ַא ֶחיך א ַ ִּ֤
ַק מ
וַ ֲע מש מ ֹ֥רֶ ֶל ֶֹ֖חם ֶַ ֶֶּזֶָ֑
וְ מֶ ֹ֥רץ ַ ֶַֽ ִַּ ֲח ֶנֶֹ֖ ְל ַא ֶ ַֽחיך

Missing from LXX

?Overspecification significant

Missing from LXX

1 Samuel 17:18-20

ר־ֶ מ ָ֑א ֶלף
ְוְ֠את ֲע ִֶ֜ש ֶרת ֲח ִרצִּ֤י ֶ ֶַֽ מח מלב מֶא ֶלֶ מת ִ ֹ֖ביא ְל ַש מ
־ע ֻר מב מ ֹ֖תם ִת מ ַֽקח
ת־א ֶחיך ִת ְפ ָ֣קֹׂד ְל משלֹום וְ ֶאת ֲ
וְ ֶא ַ

ל־איש יִ ְש מראל ְב ֹ֖ע ֶמק מ ֶַֽא מלֶָ֑
וְ מש ִּ֤אּול וְ ֶ מִֶּ וְ מכ ִ ָ֣
ם־פ ִל ְש ִ ַֽתים
נִ ְל מח ִ ֹ֖מים ִע ְ
וַ יַ ְש ֨כם מַ ִִ֜וד ַב ֗בֹׂ ֶקר
ת־ֶצֹׂאן ַעל־ש ֹׂמר
וַ יִ ִּ֤טֹׂש ֶא ַ
וַ יִ מ ָ֣שא וַ י ֶלְך ַכ ֲא ֶ ֹ֥שר ִצמּוֶֹּ֖ו יִ מ ָ֑שי
וַ ימבֹׂא ֶַ ִַּ ְעגמ מלֶ
ל־ֶ ַ ִָּ֣ ֲע מר מכֶ
וְ ֶַ ַ֗חיִ ל ֶַיֹׂצא ֶא ַ
וְ ֶ ֹ֖רעּו ַב ִִּ ְל מח מ ַֽמֶ

Missing from LXX

Missing from LXX

Missing from LXX

1 Samuel 17:21-23

ֶּופ ִל ְש ִתים ַמ ֲע מר מ ֹ֖כֶ ִל ְק ַ ֹ֥ראת ַמ ֲע מר מ ַֽכ
ְ וַ ַת ֲע ִּ֤ר ְֹׂך יִ ְש מראל

Missing from LXX

שֹומר ֶַכ ִלים
ָ֣
ת־ֶכ ִ֜ ִלים מ מע ֗ מליו ַעל־יַ ד
ַ וַ יִ ט ֹׂ֩ש מַ ִ֨וד ֶא
ֶוַ מ ֹ֖י מַֽרץ ֶַ ִַּ ֲע מר מ ָ֑כ
וַ ֕ימב ֹׂא וַ יִ ְש ַ ֹ֥אל ְל ֶא מ ֹ֖חיו ְל מש ַֽלֹום

Missing from LXX

Missing from LXX

Typical first time introduction
of a character in a narrative.
(cf 17:4 for his earlier
introduction)

It’s not as long as the
introduction of a major
character in a book but it’s
more than just a prop
character. He plays a major role
in the immediate narrative and
he has a name.

וְ ֶָּ֣וא ׀ ְמ ַד ָ֣בר ִע ֗מִּם
עֹולֶ גמ ְלימ ֩ת ֶַ ְפ ִל ְש ִ֨תי ְש ִּ֤מֹו
ֶ ִּ֞ וְ ִֶנֶָ֣ ִ ָ֣איש ֶַב ַ֡ ַניִם
ִמגַ ת ממערות ִמ ִַּ ַע ְר ָ֣כֹות ְפ ִל ְש ִתים
ֶוַ יְ ַד ֹ֖בר ַכ ְַ מב ִ ָ֣רים מֶ ָ֑א ֶל
וַ יִ ְש ַ ֹ֖מע מִַ ַֽוד

1 Samuel 17:24-25

Missing from LXX

־ֶ ִ ָ֑איש
אֹותם ֶאת מ
ֹ֖ וְ כֹׂל ִ ָ֣איש יִ ְש מראל ִב ְר מ
אד
ֹׂ ַֽ וַ ימ נֻ סּו ִמ מפנמ יו וַ ִ ַֽי ְיר ֹ֖אּו ְמ

Missing from LXX

אמר ׀ ִ ָ֣איש יִ ְש מר ֗אל
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
ֶ ֶיתם מֶ ִ ִּ֤איש מ ֶַֽע ֶֹׂלֶ ֶֶַּז
ֶ ֶַ ְר ִא
ִֶָ֑ ֛כי ְל מח ֹ֥רף ֶאת־יִ ְש מר ֹ֖אל ע ֶֹׂל
ר־יַכנּו
ִֶ֜ ְ ַֽו מְֶ֠ימ ֶ מֶ ִ֨איש ֲא ֶש
יַ ְע ְש ֶ ֹ֥רנּו ֶַ ֶ ִָּ֣ ֶלְך ׀ ָ֣עֹׂ ֶשר גמ ֗דֹול
ת־בתֹו יִ ֶתן־לֹו
ִ וְ ֶא
וְ את בָ֣ית מא ִביו יַ ֲע ֶ ֹ֥שֶ מח ְפ ִ ֹ֖שי ְביִ ְש מר ַֽאל
Is this why Saul later asks who David’s father is? So he
knows who he may be giving tax exempt status to if
David defeats Goliath? Note that Saul asks this of Abner
before David defeats Goliath (17:55) and hears the
women praising David’s conquests (18:7).

1 Samuel 17:26-27

מ ֒ר
ל־ֶ ֲאנמ ִִּ֞שים מֶע ְֹׂמ ִ ָ֣דים ִעִּ ֹֹ֮ו לא ֹׂ
אמר מַ ִ֗וד ֶ ַֽא מ
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ת־ֶ ְפ ִל ְש ִ ָ֣תי ֶַ מלז
יַכֶ ֶא ַ
ַמֶ־י מע ֶ֗שֶ מל ִאיש ֲא ֶ ִּ֤שר ֶ
וְ ֶ ִ ֹ֥סיר ֶח ְר מ ֹ֖פֶ מ ַ ָ֣על יִ ְש מר ָ֑אל
לֶים ַח ִ ַֽיים
ִ ָ֣כי ִ֗מי ֶַ ְפ ִל ְש ִ ִּ֤תי ֶ ֶַֽ מערל ֶֶַּזֶ ֶ ִ ָ֣כי חרף ַמ ַע ְר ֹ֖כֹות ֱא ִ ֹ֥
מר
אמר לֹו מֶ מעם ַכ מַ מ ֹ֥בר ֶַ ֶֶּזֶֹ֖ לא ָ֑ ֹׂ
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
יַכנּו
ָ֣כֶֹׂ י מע ֶשֶ מל ִ ֹ֖איש ֲא ֶ ֹ֥שר ֶ ַֽ

Missing from LXX

Missing from LXX

1 Samuel 17:28-29

Missing from LXX

Missing from LXX

ל־ֶ ֲאנמ ִ ָ֑שים
יאב מא ִ ָ֣חיו ֶַגמ דֹול ְב ַד ְב ֹ֖רֹו ֶא מ
וַ יִ ְש ַ ִּ֤מע ֱא ִל מ
יאב ְב מד ִִ֜וד
֨ר־א ֩ף ֱא ִל מ
ַ וַ ִ ַֽי ַח
אמר ׀
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
ֶ־ֶּזֶָ֣ ימ ַ ֗ר ְד מת
ֶ ִּמל מ
ל־מי נמ ִַ֜ט ְש מת ְמ ֨ ַעט ֶַ ִּ֤צ ֹׂאן מֶֶנמ ֶ ַב ִִּ ְד מבר
ִ֨ וְ ַע
ֲא ִנ֧י ימ ַ ָ֣ד ְע ִתי ֶאת־זְ ד ֹׂנְ ֗ך וְ את ָ֣ר ֹׂ ַ ַע ְל מב ֶבך
ִ֗כי ְל ַ ֛מ ַען ְר ֹ֥אֹות ֶַ ִִּ ְל מח מ ֹ֖מֶ ימ מ ַֽר ְד מת

Eliab’s statements are rather ironic given 1 Samuel 16:6-7.
6 When they came, he looked on Eliab and thought, “Surely the
LORD's anointed is before him.”
7 But the LORD said to Samuel, “Do not look on his appearance
or on the height of his stature, because I have rejected him. For
the LORD sees not as man sees: man looks on the outward
appearance, but the LORD looks on the heart.”
Even though 17:12ff may be structured as a first time introduction of
Jesse, David and brothers to us the readers, this text has some pretty
strong links to chapter 16.

אמר מַוִ ד
ֶ ֹׂ וַ ָ֣י
ֶיתי מ ָ֑ע מת
ִ ֶ ֹ֥מֶ מע ִ ֹ֖ש
ֲֶ ֹ֖לֹוא מַ מ ֹ֥בר ֶַּֽוא

1 Samuel 17:30-32

Missing from LXX

Missing from LXX

καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ μὴ δὴ συμπεσέτω ἡ
καρδία τοῦ κυρίου μου ἐπ᾽ αὐτόν ὁ δοῦλός σου
πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου
τούτου

ל־מּול ַאחר
ָ֣ וַ יִ ִּ֤סֹׂב ַֽמ ֶא ְצלֹו ֶא
ֶָ֑אמר ַכ מַ מ ָ֣בר ֶַ ֶֶּז
ֶ ֹׂ וַ ֹ֖י
אשֹון
ַֽ וַ יְ ִש ֻבִֶּּ֤ו מֶ מעם מַ מבר ַכ מַ מ ֹ֖בר מֶ ִר
וַ יְ מ ַֽש ְמעּו ֶַ ְַ מב ִרים ֲא ֶ ֹ֖שר ִַ ֶ ָ֣בר מִַוָ֑ד
ַֽי־ש ֹ֖אּול
וַ יַ ִגֹ֥דּו ִל ְפנ מ
וַ יִ מק ַֽחֶּו
ל־שאּול
אמר מַוִ ד ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ִּ֤י
ב־א מ ֹ֖דם מע מלָ֑יו
ַאל־יִ ֹ֥ ֹׂפל ל מ
ֶַֽם־ֶ ְפ ִל ְש ִ ֹ֥תי ֶַ ֶֶּז
ַ ַע ְב ְַךָ֣ ילְך וְ נִ ְל ַ ֹ֖חם ִע

In LXX, the last time we’ve seen David is in the last verse of chapter 16.
1 Samuel 16:23 And whenever the harmful spirit from God was upon
Saul, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was
refreshed and was well, and the harmful spirit departed from him.
Following the LXX it would read like David put down his lyre and spoke the
words of 17:32.

1 Samuel 17:33-35

καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ οὐ μὴ δυνήσῃ
πορευθῆναι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολεμεῖν
μετ᾽ αὐτοῦ ὅτι παιδάριον εἶ σύ καὶ αὐτὸς ἀνὴρ
πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτοῦ

ל־ַ ִ֗וד
אמר מש ִ֜אּול ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֨י
ל־ֶ ְפ ִל ְש ִ ָ֣תי ֶֶַּזֶ ֶ ְל ִֶ מל ֹ֖חם ִע ִָֹּ֑ו
ַ תּוכל מל ֶל ֶכת ֶא
ַ ִּ֤ל ֹׂא
י־נ ַָ֣ער ַא מתֶ וְ ֶּ֛וא ִ ֹ֥איש ִמ ְל מח מ ֹ֖מֶ ִמנְ ֻע מ ַֽריו
ַ ִ ַֽכ

καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ ποιμαίνων ἦν ὁ
δοῦλός σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ καὶ
ὅταν ἤρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν
πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης

ל־שאּול
אמר מַוִ ד ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ִּ֤י
ר ֨ ֶֹׂעֶ מֶ מיֶ֧ ַע ְב ְַך֛ ְל מא ִ ֹ֖ביו ַב ָ֑צ ֹׂאן
־ֶַֹוב וְ נמ מ ֹ֥שא ֶ ֹ֖שֶ מ מֶ ַֽע ֶדר
ַ ּובא מ ֶַֽ ֲא ִרי וְ ֶאת
ִּ֤ מ

καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα
αὐτὸν καὶ ἐξέσπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
εἰ ἐπανίστατο ἐπ᾽ ἐμέ καὶ ἐκράτησα τοῦ
φάρυγγος αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθανάτωσα
αὐτόν

Note that  ֶאתhere marks the subject!
Other examples include
Gen 4:18; 21:5; 27:42
Neh 9:19, 34; Judges 20:44; 2 Kings 6:5
See Waltke/O’Connor 10.3.2 (page 182ff) for
discussion and examples.

אתי ַא ֲח מ ֛ריו
ִ וְ ימ מ ֧צ
וְ ִֶ ִכ ִ ֹ֖תיו וְ ִֶ ַצ ְָ֣ל ִתי ִמ ִ ָ֑פיו
וַ מיָ֣ מַֽקם מע ַלי
יתיו
ַֽ ִ וְ ֶֶ ֱחזַ ְק ִתי ִבזְ מקנֹו וְ ִֶ ִכ ִ ֹ֖תיו וַ ֲֶ ִמ
“A series of weqatals within a
Historical Narrative represent the
mainline of an embedded Procedural
Discourse that tells how something
was done repeatedly in the past.”
(See Rocine 35)

1 Samuel 17:36-37

καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα
καὶ ἔσται ὁ ἀλλόφυλος ὁ ἀπερίτμητος ὡς ἓν τούτων
οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτὸν καὶ ἀφελῶ
σήμερον ὄνειδος ἐξ Ισραηλ διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος
οὗτος ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεοῦ ζῶντος
κύριος ὃς ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος καὶ ἐκ
χειρὸς τῆς ἄρκου αὐτὸς ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸς τοῦ
ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμήτου τούτου καὶ εἶπεν Σαουλ
πρὸς Δαυιδ πορεύου καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ

ם־ֶ ַֹֹ֖וב ִֶ מ ָ֣כֶ ַע ְב ֶ ַָ֑ך
ַ ַת־ֶ ֲא ִ ֛רי ג
ַג֧ם ֶ ַֽא מ
ְ ַֽו מְֶ֠ימ ֶ ֶַ ְפ ִל ְש ִ֨תי ֶֶ מע ִּ֤רל ֶֶַּזֶ ֶ ְכ ַא ַ ָ֣חד מ ֶֶם
לֶים ַח ִ ַֽיים
ֹ֥ ִ ִ ָ֣כי חרף ַמ ַע ְר ֹ֖כֹׂת ֱא
֒אמ ֹ֮ר מַוִ ד
ֶ ֹׂ וַ י
ּומַיָ֣ד ֶַַ ֹׂב
ִ ֶוֶ ֲא ֶ֨שר ִֶ ִצ ִ֜ ַלנִ י ִמַיִּ֤ד מ ֶַֽ ֲא ִרי
֗יְ מ
ֶֶָָּ֑֣וא יַ ִצילנִ י ִמַיֹ֥ד ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ֶַ ֶֶּז
ל־ַוִ ד
אמר מש ִּ֤אּול ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֨י
יֶוֶֹ֖ יִ ְֶ ֶיֶֹ֥ ִע מ ְִַּֽך
לְך ַ ַֽו מ

1 Samuel 17:38-39

καὶ ἐνέδυσεν Σαουλ τὸν Δαυιδ μανδύαν καὶ
περικεφαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ

καὶ ἔζωσεν τὸν Δαυιδ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω
τοῦ μανδύου αὐτοῦ καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἅπαξ
καὶ δίς καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ οὐ μὴ δύνωμαι
πορευθῆναι ἐν τούτοις ὅτι οὐ πεπείραμαι καὶ
ἀφαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ

ת־ַוִ ד ַמ מַיו
וַ יַ ְל ֨בש מש ִּ֤אּול ֶא מ
אשֹו
ָ֑ ֹׂ ֹובע נְ ֹ֖חֹׂ ֶשת ַעל־ר
ַ וְ נמ ַ ֛תן ֹ֥ק
וַ יַ ְל ֹ֥בש א ֹֹׂ֖תֹו ִש ְריַֽ ֹון
ת־ח ְרבֹו מ ֨ ַעל ְל ַמ מ ִַ֜יו
ַ ְ֠ וַ יַ ְח ָֹׂ֣גר מִַוָ֣ד ֶא
ֶ
֒ וַ ָֹׂ֣י ֶאל מל ֶל ֶכ ֹ֮ת ִ ָ֣כי ַֽל ֹׂא־נִ מס
ל־ש ֗אּול
אמר מַ ִִ֜וד ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֨י
יתי
ִ אּוכ֛ל מל ֶל ֶֹ֥כת מב ֹ֖א ֶלֶ ִ ָ֣כי ָ֣ל ֹׂא נִ ִ ָ֑ס
ַ ֹ֥ל ֹׂא
וַ יְ ִס ֹ֥רם מִַ ֹ֖וד מ מע מ ַֽליו

1 Samuel 17:40-42

καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ
αὐτοῦ καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθους λείους
ἐκ τοῦ χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῷ καδίῳ
τῷ ποιμενικῷ τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν καὶ
σφενδόνην αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ
προσῆλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον
Missing from LXX

καὶ εἶδεν Γολιαδ τὸν Δαυιδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν
ὅτι αὐτὸς ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης
μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν

וַ יִ ַ ֨קח ַמ ְק ִ֜לֹו ְבימ ֗דֹו
ן־ֶ ַ֡ ַנ ַחל
ַ י־א מב ִנָ֣ים ׀ ִמ
ֲ ר־לֹו ֲח ִמ מ ָ֣שֶ ַח ֻל ֵַֽק
ָ֣ וַ ְיִב ַח
ר־לֹו ּו ַביַ ְל ֹ֖קּוט וְ ַק ְל ָ֣עֹו ְבימ ָ֑דֹו
֛ א מתם ִב ְכ ֨ ִלי מֶר ִ ֹׂ֧עים ֲא ֶש
ֹׂ ְ֠ וַ מי ֶָ֣שם
ל־ֶ ְפ ִל ְש ִ ַֽתי
ַ וַ יִ ַגֹ֖ש ֶא
ל־ִַוָ֑ד וְ מֶ ִ ֛איש נ ֹֹׂ֥שא ֶַ ִצ מ ֹ֖נֶ ְל מפ מנַֽיו
וַ י ֶלְך ֶַ ְפ ִל ְש ִתי ֶ ֹֹׂ֥לְך וְ מק ֹ֖רב ֶא מ

יַבט ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֛תי
֧ ַו
ת־ִַ ֹ֖וד וַ ְיִבזֶָּ֑ו
וַ יִ ְר ֶ ֹ֥אֶ ֶא מ
ֶם־יְפֶ ַמ ְר ֶ ַֽא
ֹ֥ י־ֶ מיֶָ֣ נַ ַער וְ ַא ְדמ ִֹׂנֹ֖י ִע
ִ ַֽכ מ

1 Samuel 17:43-45

καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ ὡσεὶ κύων
ἐγώ εἰμι ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ καὶ λίθοις
καὶ εἶπεν Δαυιδ οὐχί ἀλλ᾽ ἢ χείρω κυνός καὶ
κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος τὸν Δαυιδ ἐν τοῖς
θεοῖς αὐτοῦ
καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ δεῦρο πρός
με καὶ δώσω τὰς σάρκας σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ
οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσιν τῆς γῆς
καὶ εἰπεν Δαυιδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον σὺ ἔρχῃ
πρός με ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι
κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι κυρίου
σαβαωθ θεοῦ παρατάξεως Ισραηλ ἣν ὠνείδισας
σήμερον

ל־ַוִ ד
אמר ֶַ ְפ ִל ְש ִתי ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ִּ֤י
י־א מ ֹ֥תֶ מ ַֽבא־א ַ ֹ֖לי ַב ִַּ ְק ָ֑לֹות
ַ ֲֶ ֶכ ֶָ֣לב מאנ ֹׂ ִכי ִ ַֽכ
אלֶיו
ַֽ ת־ִַ ֹ֖וד ב מ
וַ יְ ַקל֧ל ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֛תי ֶא מ
ל־ִַוָ֑ד
אמר ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ֶא מ
ֶ ֹׂ וַ ֹ֥י
ת־ב מ ָ֣ש ְרך ְל ֹ֥עֹוף ֶַ מש ַ ֹ֖מיִ ם
ְ ְל מכֶָ֣ א ַלי וְ ֶא ְתנמ ֶ ֶא
ֶּול ֶב ֱֶ ַ ֹ֥מת ֶַ מש ֶ ַֽד
ְ
ל־ֶ ְפ ִל ְש ִתי
ַ אמר מַוִ ד ֶא
ֶ ֹׂ וַ ִּ֤י
ּוב ִכ ָ֑ידֹון
ְ ּוב ֲח ִנָ֣ית
ַ ַא מתֶ מ ָ֣בא א ַלי ְב ֶ ֹ֖ח ֶרב
ֶוֶ ְצ מבאֹות
ָ֣ וְ מאנ ִ ָֹׂ֣כי מ ַֽבא־א ֗ ֶליך ְבשם יְ מ
לֶי ַמ ַע ְר ֹ֥כֹות יִ ְש מר ֹ֖אל
֛ ֱא
ֲא ֶ ֹ֥שר ח ַ ַֽר ְפ מת

1 Samuel 17:46-47

καὶ ἀποκλείσει σε κύριος σήμερον εἰς τὴν χεῖρά
μου καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλήν
σου ἀπὸ σοῦ καὶ δώσω τὰ κῶλά σου καὶ τὰ κῶλα
παρεμβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖς
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς
καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅτι ἔστιν θεὸς ἐν Ισραηλ

καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν
ῥομφαίᾳ καὶ δόρατι σῴζει κύριος ὅτι τοῦ κυρίου
ὁ πόλεμος καὶ παραδώσει κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας
ἡμῶν

ֶוֶ ְבימ ִ ִ֜די
ֶַ֨יָ֣ ֹום ֶַ ֶֶַּ֡זֶ יְ ַסגֶ ְרך֩ יְ מ
יתך
ִ֗ וְ ִֶ ִכ
אשך מ מע ֶליך
ְ ֹׂ ת־ר
ַֽ וַ ֲֶ ִסר ִ ִֹּׂ֤תי ֶא
ֶ ֶוְ ֨ מנ ַת ִִ֜תי ֶפָ֣גֶ ר ַמ ֲחנִֶּ֤ ְפ ִל ְש ִתים ֶַיָ֣ ֹום ֶֶַּז
ּול ַח ַיָ֣ת מֶ מ ָ֑א ֶרץ
ְ ְל ֹ֥עֹוף ֶַ מש ַ ֹ֖מיִם
לֶים ְליִ ְש מר ַֽאל
ֹ֖ ִ ל־ֶ מא ֶרץ ִ ֛כי יֹ֥ש ֱא
וְ ַֽי ְַֽדעּו מכ מ

ֶ ֶל־ֶ מק מ ֶָ֣ל ֶֶַּז
ַ וְ ַֽי ְַֽדעּו מכ
ֶֶָ֑ו
ֶֹוש ַי ַע יְ מ
ָ֣ ִ ְּוב ֲח ִנֹ֖ית י
ַ י־ל ֹׂא ְב ֶ ֹ֥ח ֶרב
֛ ִ ַֽכ
ִֶ ִּ֤כי ַ ַֽליֶומ ֶ ֶַ ִִּ ְל מח ממ
וְ נמ ַ ֹ֥תן ֶא ְת ֶ ֹ֖כם ְבימ ַֽדנּו

1 Samuel 17:48-49

καὶ ἀνέστη ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἐπορεύθη εἰς
συνάντησιν Δαυιδ

καὶ ἐξέτεινεν Δαυιδ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ
κάδιον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν λίθον ἕνα καὶ
ἐσφενδόνησεν καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ
τὸ μέτωπον αὐτοῦ καὶ διέδυ ὁ λίθος διὰ τῆς
περικεφαλαίας εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ καὶ ἔπεσεν
ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν

Isolated we-qatal?

י־קם ֶַ ְפ ִל ְש ִתי
ָ֣ וְ מֶימ ֶ ִ ַֽכ מ
וַ י ֶֹ֥לְך וַ יִ ְק ַ ֹ֖רב ִל ְק ַ ָ֣ראת מִַוָ֑ד
יְמ ֶָ֣ר מַוִ ד
ַ ַו
וַ מ ֹ֥י מַֽרץ ֶַ ִַּ ֲע מר מ ֹ֖כֶ ִל ְק ַ ֹ֥ראת ֶַ ְפ ִל ְש ִ ַֽתי
ל־ֶ ֶ֗כ ִלי
ַ וַ יִ ְש ַל ֩ח מַ ִ֨וד ֶאת־ימ ִ֜דֹו ֶא
וַ יִ ַ ֨קח ִמ מ ֹ֥שם ֶא ֶבן
וַ יְ ַק ַלע
ל־מ ְצ ָ֑חֹו
ִ ת־ֶ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ֶא
ַ וַ ַ ֹ֥יְַֽך ֶא
וַ ִת ְט ַ ִּ֤בע מֶ ֶא ֶבן ְב ִמ ְצחֹו
ֶל־פ מנֹ֖יו מ ַֽא ְר מצ
וַ יִ ֹ֥ ֹׂפל ַע מ

1 Samuel 17:50-51

Missing from LXX

καὶ ἔδραμεν Δαυιδ καὶ ἐπέστη ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ
ἔλαβεν τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν
αὐτὸν καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἶδον
οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν καὶ
ἔφυγον

ּוב ֶא ֶבן
ן־ֶ ְפ ִל ְש ִתי ַב ֶ ָ֣ק ַלע מ
ַ וַ יֶ ֱח ַ֨זק מִַוִּ֤ד ִמ
יתֶּו
ָ֑ יְמ
ִ ַת־ֶ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ו
ַ וַ ַ ֹ֥יְַֽך ֶא
ד־ִַ ַֽוד
וְ ֶ ֹ֖ח ֶרב ֹ֥אין ְביַ מ
וַ מיָ֣ מַֽרץ מ ְַ֠וִ ד
ל־ֶ ְפ ִל ְש ִִ֜תי
ַ מד ֶא
ֹׂ ֨ וַ יַ ֲע
ת־ח ְרבֹו
ַ ְ֠ וַ יִ ַ ָ֣קח ֶא
ַוַַֽֽיִ ְש ְל מ ִּ֤פּה ִמ ַת ְע מרּה
מ ְתתֶּו
ֹׂ ָ֣ ְוַ י
אשֹו
ָ֑ ֹׂ ת־בּה ֶאת־ר
ֹ֖ וַ יִ ְכ מר מ
בֹורם
ֹ֖ י־מת גִ מ
ֹ֥ וַ יִ ְר ֧אּו ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֛תים ִ ַֽכ
וַ ימ ֻנַֽסּו

1 Samuel 17:52-54

καὶ ἀνίστανται ἄνδρες Ισραηλ καὶ Ιουδα καὶ
ἠλάλαξαν καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως
εἰσόδου Γεθ καὶ ἕως τῆς πύλης Ἀσκαλῶνος καὶ
ἔπεσαν τραυματίαι τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ὁδῷ
τῶν πυλῶν καὶ ἕως Γεθ καὶ ἕως Ακκαρων

καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρες Ισραηλ ἐκκλίνοντες
ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων καὶ κατεπάτουν τὰς
παρεμβολὰς αὐτῶν
καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀλλοφύλου
καὶ ἤνεγκεν αὐτὴν εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰ σκεύη
αὐτοῦ ἔθηκεν ἐν τῷ σκηνώματι αὐτοῦ

ֶיֶּוד
ִ֜ וַ ימ ֻ ֵָ֣קמּו ַאנְ שי֩ יִ ְש מר ֨אל וִ מ
וַ ימ ִ ֗רעּו
בֹואךָ֣ גַ יְ א וְ ַ ֹ֖עד ַש ֲע ָ֣רי ֶע ְק ָ֑רֹון
ֲ ת־ֶ ְפ ִל ְש ִתים ַעד־
ַ ַוַַֽֽיִ ְר ְַפּו ֶא
ד־גֹ֖ת
ַ ַוַַֽֽיִ ְפ ִּ֞לּו ַ ַֽח ְללִּ֤י ְפ ִל ְש ִתים ְב ֶ ָ֣ד ֶרְך ַש ֲע ַריִם וְ ַע
ד־ע ְק ַֽרֹון
ֶ וְ ַע
וַ ימ ֻשבּו ְבנָ֣י יִ ְש מראל ִמ ְַ ֹ֖לק ַא ֲח ָ֣רי ְפ ִל ְש ִ ָ֑תים
יֶם
ַֽ ֶ ת־מ ֲחנ
ַ וַ ימ ֹ֖ש ֹׂסּו ֶא
ת־ר ֹׂאש ֶַ ְפ ִל ְש ִתי
ָ֣ וַ יִ ַ ִּ֤קח מַוִ ד ֶא
רּוש מלָ֑ם
וַ ִיְב ֹ֖אֶּו יְ מ
וְ ֶאת־כ מ ֹ֖ליו מ ֹ֥שם ְב מא ֳֶ ַֽלֹו

1 Samuel 17:55-58

ת־ַ ִ֗וד י ֹׂצא ִל ְק ַ ָ֣ראת ֶַ ְפ ִל ְש ִתי
וְ ִכ ְר ֨אֹות מש ִ֜אּול ֶא מ
ל־א ְבנר ַ ָ֣שר ֶַ מצ מבא
מא ַ֗מר ֶא ַ
י־זֶֹ֥ ֶַ ַנ ַֹ֖ער ַא ְבנָ֑ר
ן־מ ֶ
ֶב ִ
אמר ַא ְבנר
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ַֽחי־נַ ְפ ְשךֹ֥ ֶַ ֶ ִֹּ֖ ֶלְך ִאם־ימ מ ַֽד ְע ִתי
אמר ֶַ ֶ ִָּ֑ ֶלְך
וַ ֹ֖י ֹׂ ֶ
י־זֶֹ֖ מֶ מ ַֽע ֶלם
ן־מ ֶ
ְש ַ ָ֣אל ַא מתֶ ֶב ִ
ת־ֶ ְפ ִל ְש ִתי
ּוכ ָ֣שּוב מַ ִ֗וד ַֽמ ֶַכֹות ֶא ַ
ְ
וַ יִ ַ ִּ֤קח אֹׂתֹו ַא ְבנר
וַ ִיְב ֹ֖אֶּו ִל ְפנָ֣י מש ָ֑אּול וְ ֹ֥ר ֹׂאש ֶַ ְפ ִל ְש ִ ֹ֖תי ְבימ ַֽדֹו
אמר א מליו משאּול
וַ ִּ֤י ֹׂ ֶ
ן־מי ַא מ ֹ֖תֶ ֶַ מנ ַָ֑ער
ֶב ִ ֹ֥
אמר מַוִ ד
וַ ָ֣י ֹׂ ֶ
ן־ע ְב ְַךֹ֥ יִ ַ ֹ֖שי ֹ֥בית ֶַ ַל ְח ִ ַֽמי
ֶ ַֽב ַ

The rest of chapter 17 is missing in LXX.
Verses missing from chapter 18 in LXX:
• 18:1-5
• 18:10-11
• 18:17-19
Note: no verses are missing from chapter 16 in LXX.

