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Chapter 1 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο
σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων2λαβετε αρχην πασησ συνα
γωγησ υιων ισραηλ κατα συγγενειασ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον εξ ονοµατοσ α
υτων κατα κεφαλην αυτων πασ αρσην3απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν δυναµει 
ισραηλ επισκεψασθε αυτουσ συν δυναµει αυτων συ και ααρων επισκεψασθε αυτουσ4και µεθ′ υµων ε
σονται εκαστοσ κατα φυλην εκαστου αρχοντων κατ′ οικουσ πατριων εσονται5και ταυτα τα ονοµατα 
των ανδρων οιτινεσ παραστησονται µεθ′ υµων των ρουβην ελισουρ υιοσ σεδιουρ6των συµεων σαλαµι
ηλ υιοσ σουρισαδαι7των ιουδα ναασσων υιοσ αµιναδαβ8των ισσαχαρ ναθαναηλ υιοσ σωγαρ9των ζα
βουλων ελιαβ υιοσ χαιλων10των υιων ιωσηφ των εφραιµ ελισαµα υιοσ εµιουδ των µανασση γαµαλιηλ
 υιοσ φαδασσουρ11των βενιαµιν αβιδαν υιοσ γαδεωνι12των δαν αχιεζερ υιοσ αµισαδαι13των ασηρ φαγ
αιηλ υιοσ εχραν14των γαδ ελισαφ υιοσ ραγουηλ15των νεφθαλι αχιρε υιοσ αιναν16ουτοι επικλητοι τησ 
συναγωγησ αρχοντεσ των φυλων κατα πατριασ χιλιαρχοι ισραηλ εισιν17και ελαβεν µωυσησ και ααρ
ων τουσ ανδρασ τουτουσ τουσ ανακληθεντασ εξ ονοµατοσ18και πασαν την συναγωγην συνηγαγον εν 
µια του µηνοσ του δευτερου ετουσ και επηξονουσαν κατα γενεσεισ αυτων κατα πατριασ αυτων κατα
 αριθµον ονοµατων αυτων απο εικοσαετουσ και επανω παν αρσενικον κατα κεφαλην αυτων19ον τροπ
ον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση και επεσκεπησαν εν τη ερηµω τη σινα20και εγενοντο οι υιοι ρουβην π
ρωτοτοκου ισραηλ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αρι
θµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπο
ρευοµενοσ εν τη δυναµει21η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ρουβην εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ κ
αι πεντακοσιοι22τοισ υιοισ συµεων κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επ
ανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει23η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ συµεων εννεα και πεντηκ
οντα χιλιαδεσ και τριακοσιοι24τοισ υιοισ ιουδα κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικ
ουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσ
αετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει25η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ιουδα τεσσ
αρεσ και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι26τοισ υιοισ ισσαχαρ κατα συγγενειασ αυτων κατα δη
µουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα 
αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει27η επισκεψισ αυτων εκ τη
σ φυλησ ισσαχαρ τεσσαρεσ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι28τοισ υιοισ ζαβουλων κατα συ
γγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατ
α κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει29

η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ζαβουλων επτα και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι30τοισ υιοι
σ ιωσηφ υιοισ εφραιµ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα 
αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο ε
κπορευοµενοσ εν τη δυναµει31η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ εφραιµ τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και π
εντακοσιοι32τοισ υιοισ µανασση κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων α
υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα
νω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει33η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ µανασση δυο και τριακοντ
α χιλιαδεσ και διακοσιοι34τοισ υιοισ βενιαµιν κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικο
υσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσα
ετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει35η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ βενιαµιν πεν
τε και τριακοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι36τοισ υιοισ γαδ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτ
ων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα
 απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει37η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ γ
αδ πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι και πεντηκοντα38τοισ υιοισ δαν κατα συγγενειασ 
αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλη
ν αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει39η επισκεψ
ισ αυτων εκ τησ φυλησ δαν δυο και εξηκοντα χιλιαδεσ και επτακοσιοι40τοισ υιοισ ασηρ κατα συγγεν
ειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κε
φαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει41η επι
σκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ασηρ µια και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι42τοισ υιοισ νεφθα
λι κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων 



αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη
 δυναµει43η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ νεφθαλι τρεισ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι44

αυτη η επισκεψισ ην επεσκεψαντο µωυσησ και ααρων και οι αρχοντεσ ισραηλ δωδεκα ανδρεσ ανηρ 
εισ κατα φυλην µιαν κατα φυλην οικων πατριασ ησαν45και εγενετο πασα η επισκεψισ υιων ισραηλ σ
υν δυναµει αυτων απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ παραταξασθαι εν ισραηλ46εξακ
οσιαι χιλιαδεσ και τρισχιλιοι και πεντακοσιοι και πεντηκοντα47οι δε λευιται εκ τησ φυλησ πατριασ α
υτων ουκ επεσκεπησαν εν τοισ υιοισ ισραηλ48και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων49ορα την φυλ
ην την λευι ου συνεπισκεψη και τον αριθµον αυτων ου ληµψη εν µεσω των υιων ισραηλ50και συ επισ
τησον 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 α
υτη και κυκλω τησ σκηνησ παρεµβαλουσιν51και εν τω εξαιρειν την σκηνην καθελουσιν αυτην οι λευ
ιται και εν τω παρεµβαλλειν την σκηνην αναστησουσιν και ο αλλογενησ ο προσπορευοµενοσ αποθα
νετω52και παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ ανηρ εν τη εαυτου ταξει και ανηρ κατα την εαυτου ηγεµονι
αν συν δυναµει αυτων53οι δε λευιται παρεµβαλετωσαν εναντιον κυριου κυκλω τησ σκηνησ του µαρτ
υριου και ουκ εσται αµαρτηµα εν υιοισ ισραηλ και φυλαξουσιν οι λευιται αυτοι την φυλακην τησ σκ
ηνησ του µαρτυριου54και εποιησαν οι υιοι ισραηλ κατα παντα α ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και αα
ρων ουτωσ εποιησαν 
 
Chapter 2 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2ανθρωποσ εχοµενοσ αυτου κατα ταγµα κατα σ
ηµεασ κατ′ οικουσ πατριων αυτων παρεµβαλετωσαν οι υιοι ισραηλ εναντιοι κυκλω τησ σκηνησ του 
µαρτυριου παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ3και οι παρεµβαλλοντεσ πρωτοι κατ′ ανατολασ ταγµα παρε
µβολησ ιουδα συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων ιουδα ναασσων υιοσ αµιναδαβ4δυναµισ αυτ
ου οι επεσκεµµενοι τεσσαρεσ και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι5και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµε
νοι φυλησ ισσαχαρ και ο αρχων των υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιοσ σωγαρ6δυναµισ αυτου οι επεσκεµ
µενοι τεσσαρεσ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι7και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ ζα
βουλων και ο αρχων των υιων ζαβουλων ελιαβ υιοσ χαιλων8δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι επτα και
 πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι9παντεσ οι επεσκεµµενοι εκ τησ παρεµβολησ ιουδα εκατον ογδ
οηκοντα χιλιαδεσ και εξακισχιλιοι και τετρακοσιοι συν δυναµει αυτων πρωτοι εξαρουσιν10ταγµα πα
ρεµβολησ ρουβην προσ λιβα συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων ρουβην ελισουρ υιοσ σεδιουρ
11δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι12και οι παρεµβαλλο
ντεσ εχοµενοι αυτου φυλησ συµεων και ο αρχων των υιων συµεων σαλαµιηλ υιοσ σουρισαδαι13δυνα
µισ αυτου οι επεσκεµµενοι εννεα και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τριακοσιοι14και οι παρεµβαλλοντεσ εχ
οµενοι αυτου φυλησ γαδ και ο αρχων των υιων γαδ ελισαφ υιοσ ραγουηλ15δυναµισ αυτου οι επεσκεµµ
ενοι πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι και πεντηκοντα16παντεσ οι επεσκεµµενοι τησ π
αρεµβολησ ρουβην εκατον πεντηκοντα µια χιλιαδεσ και τετρακοσιοι και πεντηκοντα συν δυναµει αυ
των δευτεροι εξαρουσιν17και αρθησεται η σκηνη του µαρτυριου και η παρεµβολη των λευιτων µεσον 
των παρεµβολων ωσ και παρεµβαλλουσιν ουτωσ και εξαρουσιν εκαστοσ εχοµενοσ καθ′ ηγεµονιαν18τ
αγµα παρεµβολησ εφραιµ παρα θαλασσαν συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων εφραιµ ελισαµα
 υιοσ εµιουδ19δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι20και οι παρεµ
βαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ µανασση και ο αρχων των υιων µανασση γαµαλιηλ υιοσ φαδασσουρ21δυ
ναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και τριακοντα χιλιαδεσ και διακοσιοι22και οι παρεµβαλλοντεσ εχο
µενοι φυλησ βενιαµιν και ο αρχων των υιων βενιαµιν αβιδαν υιοσ γαδεωνι23δυναµισ αυτου οι επεσκε
µµενοι πεντε και τριακοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι24παντεσ οι επεσκεµµενοι τησ παρεµβολησ εφρα
ιµ εκατον χιλιαδεσ και οκτακισχιλιοι και εκατον συν δυναµει αυτων τριτοι εξαρουσιν25ταγµα παρεµ
βολησ δαν προσ βορραν συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων δαν αχιεζερ υιοσ αµισαδαι26δυνα
µισ αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και εξηκοντα χιλιαδεσ και επτακοσιοι27και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµε
νοι αυτου φυλησ ασηρ και ο αρχων των υιων ασηρ φαγαιηλ υιοσ εχραν28δυναµισ αυτου οι επεσκεµµε
νοι µια και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι29και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ νεφθαλ
ι και ο αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιοσ αιναν30δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι τρεισ και πεντηκο
ντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι31παντεσ οι επεσκεµµενοι τησ παρεµβολησ δαν εκατον και πεντηκοντα ε
πτα χιλιαδεσ και εξακοσιοι εσχατοι εξαρουσιν κατα ταγµα αυτων32αυτη η επισκεψισ των υιων ισραη
λ κατ′ οικουσ πατριων αυτων πασα η επισκεψισ των παρεµβολων συν ταισ δυναµεσιν αυτων εξακοσι
αι χιλιαδεσ και τρισχιλιοι πεντακοσιοι πεντηκοντα33οι δε λευιται ου συνεπεσκεπησαν εν αυτοισ καθ
α ενετειλατο κυριοσ τω µωυση34και εποιησαν οι υιοι ισραηλ παντα οσα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 
ουτωσ παρενεβαλον κατα ταγµα αυτων και ουτωσ εξηρον εκαστοσ εχοµενοι κατα δηµουσ αυτων κατ
′ οικουσ πατριων αυτων 
 



Chapter 3 
1και αυται αι γενεσεισ ααρων και µωυση εν η ηµερα ελαλησεν κυριοσ τω µωυση εν ορει σινα2και τα
υτα τα ονοµατα των υιων ααρων πρωτοτοκοσ ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ3ταυτα τα ονοµα
τα των υιων ααρων οι ιερεισ οι ηλειµµενοι ουσ ετελειωσαν τασ χειρασ αυτων ιερατευειν4και ετελευτ
ησεν ναδαβ και αβιουδ εναντι κυριου προσφεροντων αυτων πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη ερηµ
ω σινα και παιδια ουκ ην αυτοισ και ιερατευσεν ελεαζαρ και ιθαµαρ µετ′ ααρων του πατροσ αυτων5

και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων6λαβε την φυλην λευι και στησεισ αυτουσ εναντιον ααρων 
του ιερεωσ και λειτουργησουσιν αυτω7και φυλαξουσιν τασ φυλακασ αυτου και τασ φυλακασ των υι
ων ισραηλ εναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου εργαζεσθαι τα εργα τησ σκηνησ8και φυλαξουσιν παντα
 τα σκευη τησ σκηνησ του µαρτυριου και τασ φυλακασ των υιων ισραηλ κατα παντα τα εργα τησ σκ
ηνησ9και δωσεισ τουσ λευιτασ ααρων και τοισ υιοισ αυτου τοισ ιερευσιν δοµα δεδοµενοι ουτοι µοι ε
ισιν απο των υιων ισραηλ10και ααρων και τουσ υιουσ αυτου καταστησεισ επι τησ σκηνησ του µαρτυ
ριου και φυλαξουσιν την ιερατειαν αυτων και παντα τα κατα τον βωµον και εσω του καταπετασµατο
σ και ο αλλογενησ ο απτοµενοσ αποθανειται11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων12και εγω ιδο
υ ειληφα τουσ λευιτασ εκ µεσου των υιων ισραηλ αντι παντοσ πρωτοτοκου διανοιγοντοσ µητραν παρ
α των υιων ισραηλ λυτρα αυτων εσονται και εσονται εµοι οι λευιται13εµοι γαρ παν πρωτοτοκον εν η 
ηµερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτου ηγιασα εµοι παν πρωτοτοκον εν ισραηλ απο ανθρωπ
ου εωσ κτηνουσ εµοι εσονται εγω κυριοσ14και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω σινα λεγω
ν15επισκεψαι τουσ υιουσ λευι κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα δηµουσ αυτων κατα συγγενειασ αυτω
ν παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω επισκεψασθε αυτουσ16και επεσκεψαντο αυτουσ µωυσησ κ
αι ααρων δια φωνησ κυριου ον τροπον συνεταξεν αυτοισ κυριοσ17και ησαν ουτοι οι υιοι λευι εξ ονοµ
ατων αυτων γεδσων κααθ και µεραρι18και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων κατα δηµουσ αυτων λο
βενι και σεµει+19και υιοι κααθ κατα δηµουσ αυτων αµραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ20και υιοι µε
ραρι κατα δηµουσ αυτων µοολι και µουσι ουτοι εισιν δηµοι των λευιτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων2

1τω γεδσων δηµοσ του λοβενι και δηµοσ του σεµει+ ουτοι δηµοι του γεδσων22η επισκεψισ αυτων κατα 
αριθµον παντοσ αρσενικου απο µηνιαιου και επανω η επισκεψισ αυτων επτακισχιλιοι και πεντακοσι
οι23και υιοι γεδσων οπισω τησ σκηνησ παρα θαλασσαν παρεµβαλουσιν24και ο αρχων οικου πατριασ 
του δηµου του γεδσων ελισαφ υιοσ λαηλ25και η φυλακη υιων γεδσων εν τη σκηνη του µαρτυριου η σκ
ηνη και το καλυµµα και το κατακαλυµµα τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου26και τα ιστια τησ α
υλησ και το καταπετασµα τησ πυλησ τησ αυλησ τησ ουσησ επι τησ σκηνησ και τα καταλοιπα παντω
ν των εργων αυτου27τω κααθ δηµοσ ο αµραµισ και δηµοσ ο σααρισ και δηµοσ ο χεβρωνισ και δηµοσ 
ο οζιηλισ ουτοι εισιν δηµοι του κααθ28κατα αριθµον παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω οκτακι
σχιλιοι και εξακοσιοι φυλασσοντεσ τασ φυλακασ των αγιων29οι δηµοι των υιων κααθ παρεµβαλουσι
ν εκ πλαγιων τησ σκηνησ κατα λιβα30και ο αρχων οικου πατριων των δηµων του κααθ ελισαφαν υιοσ
 οζιηλ31και η φυλακη αυτων η κιβωτοσ και η τραπεζα και η λυχνια και τα θυσιαστηρια και τα σκευη
 του αγιου οσα λειτουργουσιν εν αυτοισ και το κατακαλυµµα και παντα τα εργα αυτων32και ο αρχων 
επι των αρχοντων των λευιτων ελεαζαρ ο υιοσ ααρων του ιερεωσ καθεσταµενοσ φυλασσειν τασ φυλα
κασ των αγιων33τω µεραρι δηµοσ ο µοολι και δηµοσ ο µουσι ουτοι εισιν δηµοι µεραρι34η επισκεψισ α
υτων κατα αριθµον παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω εξακισχιλιοι και πεντηκοντα35και ο αρχ
ων οικου πατριων του δηµου του µεραρι σουριηλ υιοσ αβιχαιλ εκ πλαγιων τησ σκηνησ παρεµβαλουσ
ιν προσ βορραν36η επισκεψισ η φυλακη υιων µεραρι τασ κεφαλιδασ τησ σκηνησ και τουσ µοχλουσ α
υτησ και τουσ στυλουσ αυτησ και τασ βασεισ αυτησ και παντα τα σκευη αυτων και τα εργα αυτων37

και τουσ στυλουσ τησ αυλησ κυκλω και τασ βασεισ αυτων και τουσ πασσαλουσ και τουσ καλουσ α
υτων38και 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 κα
ι ο αλλογενησ ο απτοµενοσ αποθανειται39πασα η επισκεψισ των λευιτων ουσ επεσκεψατο µωυσησ κα
ι ααρων δια φωνησ κυριου κατα δηµουσ αυτων παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω δυο και εικο
σι χιλιαδεσ40και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων επισκεψαι παν πρωτοτοκον αρσεν των υιων ισραη
λ απο µηνιαιου και επανω και λαβε τον αριθµον εξ ονοµατοσ41και ληµψη τουσ λευιτασ εµοι εγω κυρι
οσ αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι παντων των πρωτοτ
οκων εν τοισ κτηνεσιν των υιων ισραηλ42και επεσκεψατο µωυσησ ον τροπον ενετειλατο κυριοσ παν π
ρωτοτοκον εν τοισ υιοισ ισραηλ43και εγενοντο παντα τα πρωτοτοκα τα αρσενικα κατα αριθµον εξ ον
οµατοσ απο µηνιαιου και επανω εκ τησ επισκεψεωσ αυτων δυο και εικοσι χιλιαδεσ τρεισ και εβδοµη
κοντα και διακοσιοι44και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων45λαβε τουσ λευιτασ αντι παντων των 
πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι των κτηνων αυτων και εσονται εµοι οι λ
ευιται εγω κυριοσ46και τα λυτρα τριων και εβδοµηκοντα και διακοσιων οι πλεοναζοντεσ παρα τουσ λ
ευιτασ απο των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ47και ληµψη πεντε σικλουσ κατα κεφαλην κατα το διδρ
αχµον το αγιον ληµψη εικοσι οβολουσ του σικλου48και δωσεισ το αργυριον ααρων και τοισ υιοισ αυτ



ου λυτρα των πλεοναζοντων εν αυτοισ49και ελαβεν µωυσησ το αργυριον τα λυτρα των πλεοναζοντων
 εισ την εκλυτρωσιν των λευιτων50παρα των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ ελαβεν το αργυριον χιλιου
σ τριακοσιουσ εξηκοντα πεντε σικλουσ κατα τον σικλον τον αγιον51και εδωκεν µωυσησ τα λυτρα τω
ν πλεοναζοντων ααρων και τοισ υιοισ αυτου δια φωνησ κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυ
ση 
 
Chapter 4 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2λαβε το κεφαλαιον των υιων κααθ εκ µεσου υι
ων λευι κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων3απο εικοσι και πεντε ετων και επανω και εω
σ πεντηκοντα ετων πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν ποιησαι παντα τα εργα εν τη σκηνη του µαρτυ
ριου4και ταυτα τα εργα των υιων κααθ εν τη σκηνη του µαρτυριου αγιον των αγιων5και εισελευσεται 
ααρων και οι υιοι αυτου οταν εξαιρη η παρεµβολη και καθελουσιν το καταπετασµα το συσκιαζον κ
αι κατακαλυψουσιν εν αυτω την κιβωτον του µαρτυριου6και επιθησουσιν επ′ αυτο κατακαλυµµα δερ
µα υακινθινον και επιβαλουσιν επ′ αυτην ιµατιον ολον υακινθινον ανωθεν και διεµβαλουσιν τουσ α
ναφορεισ7και επι την τραπεζαν την προκειµενην επιβαλουσιν επ′ αυτην ιµατιον ολοπορφυρον και τα 
τρυβλια και τασ θυισκασ και τουσ κυαθουσ και τα σπονδεια εν οισ σπενδει και οι αρτοι οι δια παντο
σ επ′ αυτησ εσονται8και επιβαλουσιν επ′ αυτην ιµατιον κοκκινον και καλυψουσιν αυτην καλυµµατι 
δερµατινω υακινθινω και διεµβαλουσιν δι′ αυτησ τουσ αναφορεισ9και ληµψονται ιµατιον υακινθινο
ν και καλυψουσιν την λυχνιαν την φωτιζουσαν και τουσ λυχνουσ αυτησ και τασ λαβιδασ αυτησ και
 τασ επαρυστριδασ αυτησ και παντα τα αγγεια του ελαιου οισ λειτουργουσιν εν αυτοισ10και εµβαλου
σιν αυτην και παντα τα σκευη αυτησ εισ καλυµµα δερµατινον υακινθινον και επιθησουσιν αυτην επ
′ αναφορεων11και επι το θυσιαστηριον το χρυσουν επικαλυψουσιν ιµατιον υακινθινον και καλυψουσ
ιν αυτο καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και διεµβαλουσιν τουσ αναφορεισ αυτου12και ληµψονται π
αντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοισ εν τοισ αγιοισ και εµβαλουσιν εισ ιµατιο
ν υακινθινον και καλυψουσιν αυτα καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και επιθησουσιν επι αναφορεισ
13και τον καλυπτηρα επιθησει επι το θυσιαστηριον και επικαλυψουσιν επ′ αυτο ιµατιον ολοπορφυρον
14και επιθησουσιν επ′ αυτο παντα τα σκευη οσοισ λειτουργουσιν επ′ αυτο εν αυτοισ και τα πυρεια κα
ι τασ κρεαγρασ και τασ φιαλασ και τον καλυπτηρα και παντα τα σκευη του θυσιαστηριου και επιβα
λουσιν επ′ αυτο καλυµµα δερµατινον υακινθινον και διεµβαλουσιν τουσ αναφορεισ αυτου και ληµψ
ονται ιµατιον πορφυρουν και συγκαλυψουσιν τον λουτηρα και την βασιν αυτου και εµβαλουσιν αυτ
α εισ καλυµµα δερµατινον υακινθινον και επιθησουσιν επι αναφορεισ15και συντελεσουσιν ααρων κα
ι οι υιοι αυτου καλυπτοντεσ τα αγια και παντα τα σκευη τα αγια εν τω εξαιρειν την παρεµβολην και 
µετα ταυτα εισελευσονται υιοι κααθ αιρειν και ουχ αψονται των αγιων ινα µη αποθανωσιν ταυτα αρ
ουσιν οι υιοι κααθ εν τη σκηνη του µαρτυριου16επισκοποσ ελεαζαρ υιοσ ααρων του ιερεωσ το ελαιον
 του φωτοσ και το θυµιαµα τησ συνθεσεωσ και η θυσια η καθ′ ηµεραν και το ελαιον τησ χρισεωσ η ε
πισκοπη ολησ τησ σκηνησ και οσα εστιν εν αυτη εν τω αγιω εν πασι τοισ εργοισ17και ελαλησεν κυριο
σ προσ µωυσην και ααρων λεγων18µη ολεθρευσητε τησ φυλησ τον δηµον τον κααθ εκ µεσου των λευι
των19τουτο ποιησατε αυτοισ και ζησονται και ου µη αποθανωσιν προσπορευοµενων αυτων προσ τα 
αγια των αγιων ααρων και οι υιοι αυτου προσπορευεσθωσαν και καταστησουσιν αυτουσ εκαστον κα
τα την αναφοραν αυτου20και ου µη εισελθωσιν ιδειν εξαπινα τα αγια και αποθανουνται21και ελαλησ
εν κυριοσ προσ µωυσην λεγων22λαβε την αρχην των υιων γεδσων και τουτουσ κατ′ οικουσ πατριων α
υτων κατα δηµουσ αυτων23απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ επισκεψαι αυτ
ουσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν και ποιειν τα εργα αυτου εν τη σκηνη του µαρτυριου24αυτη η 
λειτουργια του δηµου του γεδσων λειτουργειν και αιρειν25και αρει τασ δερρεισ τησ σκηνησ και την σ
κηνην του µαρτυριου και το καλυµµα αυτησ και το καλυµµα το υακινθινον το ον επ′ αυτησ ανωθεν 
και το καλυµµα τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου26και τα ιστια τησ αυλησ οσα επι τησ σκηνησ 
του µαρτυριου και τα περισσα και παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοισ ποιη
σουσιν27κατα στοµα ααρων και των υιων αυτου εσται η λειτουργια των υιων γεδσων κατα πασασ τα
σ λειτουργιασ αυτων και κατα παντα τα αρτα δι′ αυτων και επισκεψη αυτουσ εξ ονοµατων παντα τα 
αρτα υπ′ αυτων28αυτη η λειτουργια των υιων γεδσων εν τη σκηνη του µαρτυριου και η φυλακη αυτων
 εν χειρι ιθαµαρ του υιου ααρων του ιερεωσ29υιοι µεραρι κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων α
υτων επισκεψασθε αυτουσ30απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ επισκεψασθε 
αυτουσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν τα εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου31και ταυτα τα φυλαγµ
ατα των αιροµενων υπ′ αυτων κατα παντα τα εργα αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου τασ κεφαλιδασ 
τησ σκηνησ και τουσ µοχλουσ και τουσ στυλουσ αυτησ και τασ βασεισ αυτησ και το κατακαλυµµα 
και αι βασεισ αυτων και οι στυλοι αυτων και το κατακαλυµµα τησ θυρασ τησ σκηνησ32και τουσ στυ
λουσ τησ αυλησ κυκλω και αι βασεισ αυτων και τουσ στυλουσ του καταπετασµατοσ τησ πυλησ τησ 
αυλησ και τασ βασεισ αυτων και τουσ πασσαλουσ αυτων και τουσ καλουσ αυτων και παντα τα σκε



υη αυτων και παντα τα λειτουργηµατα αυτων εξ ονοµατων επισκεψασθε αυτουσ και παντα τα σκευη
 τησ φυλακησ των αιροµενων υπ′ αυτων33αυτη η λειτουργια δηµου υιων µεραρι εν πασιν τοισ εργοισ 
αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου εν χειρι ιθαµαρ υιου ααρων του ιερεωσ34και επεσκεψατο µωυσησ 
και ααρων και οι αρχοντεσ ισραηλ τουσ υιουσ κααθ κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτω
ν35απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν και
 ποιειν εν τη σκηνη του µαρτυριου36και εγενετο η επισκεψισ αυτων κατα δηµουσ αυτων δισχιλιοι δια
κοσιοι πεντηκοντα37αυτη η επισκεψισ δηµου κααθ πασ ο λειτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου καθ
α επεσκεψατο µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου εν χειρι µωυση38και επεσκεπησαν υιοι γεδσων κ
ατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων39απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκοντ
αετουσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν και ποιειν τα εργα εν τη σκηνη του µαρτυριου40και εγενετ
ο η επισκεψισ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων δισχιλιοι εξακοσιοι τριακοντα4

1αυτη η επισκεψισ δηµου υιων γεδσων πασ ο λειτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου ουσ επεσκεψατο
 µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου εν χειρι µωυση42επεσκεπησαν δε και δηµοσ υιων µεραρι κατα 
δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων43απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετο
υσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν προσ τα εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου44και εγενηθη η επισκ
εψισ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων τρισχιλιοι και διακοσιοι45αυτη η επισκε
ψισ δηµου υιων µεραρι ουσ επεσκεψατο µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου εν χειρι µωυση46παντε
σ οι επεσκεµµενοι ουσ επεσκεψατο µωυσησ και ααρων και οι αρχοντεσ ισραηλ τουσ λευιτασ κατα δ
ηµουσ κατ′ οικουσ πατριων αυτων47απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ πασ 
ο εισπορευοµενοσ προσ το εργον των εργων και τα εργα τα αιροµενα εν τη σκηνη του µαρτυριου48και 
εγενηθησαν οι επισκεπεντεσ οκτακισχιλιοι πεντακοσιοι ογδοηκοντα49δια φωνησ κυριου επεσκεψατο 
αυτουσ εν χειρι µωυση ανδρα κατ′ ανδρα επι των εργων αυτων και επι ων αιρουσιν αυτοι και επεσκε
πησαν ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 
 
Chapter 5 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2προσταξον τοισ υιοισ ισραηλ και εξαποστειλατωσαν εκ τ
ησ παρεµβολησ παντα λεπρον και παντα γονορρυη και παντα ακαθαρτον επι ψυχη3απο αρσενικου ε
ωσ θηλυκου εξαποστειλατε εξω τησ παρεµβολησ και ου µη µιανουσιν τασ παρεµβολασ αυτων εν οισ
 εγω καταγινοµαι εν αυτοισ4και εποιησαν ουτωσ οι υιοι ισραηλ και εξαπεστειλαν αυτουσ εξω τησ πα
ρεµβολησ καθα ελαλησεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ5και ελαλησεν κυριοσ πρ
οσ µωυσην λεγων6λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων ανηρ η γυνη οστισ εαν ποιηση απο των αµαρτιω
ν των ανθρωπινων και παριδων παριδη και πληµµεληση η ψυχη εκεινη7εξαγορευσει την αµαρτιαν ην
 εποιησεν και αποδωσει την πληµµελειαν το κεφαλαιον και το επιπεµπτον αυτου προσθησει επ′ αυτο 
και αποδωσει τινι επληµµελησεν αυτω8εαν δε µη η τω ανθρωπω ο αγχιστευων ωστε αποδουναι αυτω τ
ο πληµµεληµα προσ αυτον το πληµµεληµα το αποδιδοµενον κυριω τω ιερει εσται πλην του κριου του 
ιλασµου δι′ ου εξιλασεται εν αυτω περι αυτου9και πασα απαρχη κατα παντα τα αγιαζοµενα εν υιοισ 
ισραηλ οσα αν προσφερωσιν τω κυριω τω ιερει αυτω εσται10και εκαστου τα ηγιασµενα αυτου εσται α
νηρ οσ εαν δω τω ιερει αυτω εσται11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων12λαλησον τοισ υιοισ ισ
ραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανδροσ ανδροσ εαν παραβη η γυνη αυτου και παριδη αυτον υπεριδουσ
α13και κοιµηθη τισ µετ′ αυτησ κοιτην σπερµατοσ και λαθη εξ οφθαλµων του ανδροσ αυτησ και κρυψ
η αυτη δε η µεµιαµµενη και µαρτυσ µη ην µετ′ αυτησ και αυτη µη η συνειληµµενη14και επελθη αυτω 
πνευµα ζηλωσεωσ και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µεµιανται η επελθη αυτω πνευµα ζηλωσε
ωσ και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µη η µεµιαµµενη15και αξει ο ανθρωποσ την γυναικα αυτο
υ προσ τον ιερεα και προσοισει το δωρον περι αυτησ το δεκατον του οιφι αλευρον κριθινον ουκ επιχε
ει επ′ αυτο ελαιον ουδε επιθησει επ′ αυτο λιβανον εστιν γαρ θυσια ζηλοτυπιασ θυσια µνηµοσυνου αν
αµιµνησκουσα αµαρτιαν16και προσαξει αυτην ο ιερευσ και στησει αυτην εναντι κυριου17και ληµψετ
αι ο ιερευσ υδωρ καθαρον ζων εν αγγειω οστρακινω και τησ γησ τησ ουσησ επι του εδαφουσ τησ σκη
νησ του µαρτυριου και λαβων ο ιερευσ εµβαλει εισ το υδωρ18και στησει ο ιερευσ την γυναικα εναντι 
κυριου και αποκαλυψει την κεφαλην τησ γυναικοσ και δωσει επι τασ χειρασ αυτησ την θυσιαν του µ
νηµοσυνου την θυσιαν τησ ζηλοτυπιασ εν δε τη χειρι του ιερεωσ εσται το υδωρ του ελεγµου του επικ
αταρωµενου τουτου19και ορκιει αυτην ο ιερευσ και ερει τη γυναικι ει µη κεκοιµηται τισ µετα σου ει µ
η παραβεβηκασ µιανθηναι υπο τον ανδρα τον σεαυτησ αθωα ισθι απο του υδατοσ του ελεγµου του ε
πικαταρωµενου τουτου20ει δε συ παραβεβηκασ υπ′ ανδροσ ουσα η µεµιανσαι και εδωκεν τισ την κοιτ
ην αυτου εν σοι πλην του ανδροσ σου21και ορκιει ο ιερευσ την γυναικα εν τοισ ορκοισ τησ αρασ ταυ
τησ και ερει ο ιερευσ τη γυναικι δωη κυριοσ σε εν αρα και ενορκιον εν µεσω του λαου σου εν τω δου
ναι κυριον τον µηρον σου διαπεπτωκοτα και την κοιλιαν σου πεπρησµενην22και εισελευσεται το υδω
ρ το επικαταρωµενον τουτο εισ την κοιλιαν σου πρησαι γαστερα και διαπεσειν µηρον σου και ερει η 
γυνη γενοιτο γενοιτο23και γραψει ο ιερευσ τασ αρασ ταυτασ εισ βιβλιον και εξαλειψει εισ το υδωρ το



υ ελεγµου του επικαταρωµενου24και ποτιει την γυναικα το υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου και
 εισελευσεται εισ αυτην το υδωρ το επικαταρωµενον του ελεγµου25και ληµψεται ο ιερευσ εκ χειροσ τ
ησ γυναικοσ την θυσιαν τησ ζηλοτυπιασ και επιθησει την θυσιαν εναντι κυριου και προσοισει αυτη
ν προσ το θυσιαστηριον26και δραξεται ο ιερευσ απο τησ θυσιασ το µνηµοσυνον αυτησ και ανοισει α
υτο επι το θυσιαστηριον και µετα ταυτα ποτιει την γυναικα το υδωρ27και εσται εαν η µεµιαµµενη και
 ληθη λαθη τον ανδρα αυτησ και εισελευσεται εισ αυτην το υδωρ του ελεγµου το επικαταρωµενον κα
ι πρησθησεται την κοιλιαν και διαπεσειται ο µηροσ αυτησ και εσται η γυνη εισ αραν εν τω λαω αυτη
σ28εαν δε µη µιανθη η γυνη και καθαρα η και αθωα εσται και εκσπερµατιει σπερµα29ουτοσ ο νοµοσ τ
ησ ζηλοτυπιασ ω εαν παραβη η γυνη υπ′ ανδροσ ουσα και µιανθη30η ανθρωποσ ω εαν επελθη επ′ αυτ
ον πνευµα ζηλωσεωσ και ζηλωση την γυναικα αυτου και στησει την γυναικα αυτου εναντι κυριου κ
αι ποιησει αυτη ο ιερευσ παντα τον νοµον τουτον31και αθωοσ εσται ο ανθρωποσ απο αµαρτιασ και η
 γυνη εκεινη ληµψεται την αµαρτιαν αυτησ 
 
Chapter 6 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανηρ 
η γυνη οσ εαν µεγαλωσ ευξηται ευχην αφαγνισασθαι αγνειαν κυριω3απο οινου και σικερα αγνισθησε
ται 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 φαγεται4πασασ τασ ηµερασ τησ ευχησ αυτου απο πα
ντων οσα γινεται εξ αµπελου οινον απο στεµφυλων εωσ γιγαρτου ου φαγεται5πασασ τασ ηµερασ τησ ε
υχησ του αγνισµου ξυρον ουκ επελευσεται επι την κεφαλην αυτου εωσ αν πληρωθωσιν αι ηµεραι οσ
ασ ηυξατο κυριω αγιοσ εσται τρεφων κοµην τριχα κεφαλησ6πασασ τασ ηµερασ τησ ευχησ κυριω επι 
παση ψυχη τετελευτηκυια ουκ εισελευσεται7επι πατρι και επι µητρι και επ′ αδελφω και επ′ αδελφη ου
 µιανθησεται επ′ αυτοισ αποθανοντων αυτων οτι ευχη θεου αυτου επ′ αυτω επι κεφαλησ αυτου8πασα
σ τασ ηµερασ τησ ευχησ αυτου αγιοσ εσται κυριω9εαν δε τισ αποθανη εξαπινα επ′ αυτω παραχρηµα 
µιανθησεται η κεφαλη ευχησ αυτου και ξυρησεται την κεφαλην αυτου η αν ηµερα καθαρισθη τη ηµε
ρα τη εβδοµη ξυρηθησεται10και τη ηµερα τη ογδοη οισει δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων π
ροσ τον ιερεα επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου11και ποιησει ο ιερευσ µιαν περι αµαρτιασ κ
αι µιαν εισ ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ περι ων ηµαρτεν περι τησ ψυχησ και αγι
ασει την κεφαλην αυτου εν εκεινη τη ηµερα12η ηγιασθη κυριω τασ ηµερασ τησ ευχησ και προσαξει α
µνον ενιαυσιον εισ πληµµελειαν και αι ηµεραι αι προτεραι αλογοι εσονται οτι εµιανθη κεφαλη ευχη
σ αυτου13και ουτοσ ο νοµοσ του ευξαµενου η αν ηµερα πληρωση ηµερασ ευχησ αυτου προσοισει αυ
τοσ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου14και προσαξει το δωρον αυτου κυριω αµνον ενιαυσι
ον αµωµον ενα εισ ολοκαυτωσιν και αµναδα ενιαυσιαν αµωµον µιαν εισ αµαρτιαν και κριον ενα αµ
ωµον εισ σωτηριον15και κανουν αζυµων σεµιδαλεωσ αρτουσ αναπεποιηµενουσ εν ελαιω και λαγανα 
αζυµα κεχρισµενα εν ελαιω και θυσια αυτων και σπονδη αυτων16και προσοισει ο ιερευσ εναντι κυρι
ου και ποιησει το περι αµαρτιασ αυτου και το ολοκαυτωµα αυτου17και τον κριον ποιησει θυσιαν σωτ
ηριου κυριω επι τω κανω των αζυµων και ποιησει ο ιερευσ την θυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου
18και ξυρησεται ο ηυγµενοσ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου την κεφαλην τησ ευχησ αυτ
ου και επιθησει τασ τριχασ επι το πυρ ο εστιν υπο την θυσιαν του σωτηριου19και ληµψεται ο ιερευσ τ
ον βραχιονα εφθον απο του κριου και αρτον ενα αζυµον απο του κανου και λαγανον αζυµον εν και ε
πιθησει επι τασ χειρασ του ηυγµενου µετα το ξυρησασθαι αυτον την ευχην αυτου20και προσοισει αυ
τα ο ιερευσ επιθεµα εναντι κυριου αγιον εσται τω ιερει επι του στηθυνιου του επιθεµατοσ και επι του 
βραχιονοσ του αφαιρεµατοσ και µετα ταυτα πιεται ο ηυγµενοσ οινον21ουτοσ ο νοµοσ του ευξαµενου 
οσ αν ευξηται κυριω δωρον αυτου κυριω περι τησ ευχησ χωρισ ων αν ευρη η χειρ αυτου κατα δυναµ
ιν τησ ευχησ αυτου ην αν ευξηται κατα νοµον αγνειασ22και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων23λ
αλησον ααρων και τοισ υιοισ αυτου λεγων ουτωσ ευλογησετε τουσ υιουσ ισραηλ λεγοντεσ αυτοισ κ
αι επιθησουσιν το ονοµα µου επι τουσ υιουσ ισραηλ και εγω κυριοσ ευλογησω αυτουσ24ευλογησαι σε
 κυριοσ και φυλαξαι σε25επιφαναι κυριοσ το προσωπον αυτου επι σε και ελεησαι σε26επαραι κυριοσ τ
ο προσωπον αυτου επι σε και δωη σοι ειρηνην 
 
Chapter 7 
1και εγενετο η ηµερα συνετελεσεν µωυσησ ωστε αναστησαι την σκηνην και εχρισεν αυτην και ηγιασ
εν αυτην και παντα τα σκευη αυτησ και το θυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτου και εχρισεν αυτ
α και ηγιασεν αυτα2και προσηνεγκαν οι αρχοντεσ ισραηλ δωδεκα αρχοντεσ οικων πατριων αυτων ου
τοι αρχοντεσ φυλων ουτοι οι παρεστηκοτεσ επι τησ επισκοπησ3και ηνεγκαν τα δωρα αυτων εναντι κυ
ριου εξ αµαξασ λαµπηνικασ και δωδεκα βοασ αµαξαν παρα δυο αρχοντων και µοσχον παρα εκαστο
υ και προσηγαγον εναντιον τησ σκηνησ4και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων5λαβε παρ′ αυτων και ε
σονται προσ τα εργα τα λειτουργικα τησ σκηνησ του µαρτυριου και δωσεισ αυτα τοισ λευιταισ εκασ



τω κατα την αυτου λειτουργιαν6και λαβων µωυσησ τασ αµαξασ και τουσ βοασ εδωκεν αυτα τοισ λευ
ιταισ7τασ δυο αµαξασ και τουσ τεσσαρασ βοασ εδωκεν τοισ υιοισ γεδσων κατα τασ λειτουργιασ αυτ
ων8και τασ τεσσαρασ αµαξασ και τουσ οκτω βοασ εδωκεν τοισ υιοισ µεραρι κατα τασ λειτουργιασ α
υτων δια ιθαµαρ υιου ααρων του ιερεωσ9και τοισ υιοισ κααθ ουκ εδωκεν οτι τα λειτουργηµατα του α
γιου εχουσιν επ′ ωµων αρουσιν10και προσηνεγκαν οι αρχοντεσ εισ τον εγκαινισµον του θυσιαστηριου
 εν τη ηµερα η εχρισεν αυτο και προσηνεγκαν οι αρχοντεσ τα δωρα αυτων απεναντι του θυσιαστηριο
υ11και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αρχων εισ καθ′ ηµεραν αρχων καθ′ ηµεραν προσοισουσιν τα δωρα 
αυτων εισ τον εγκαινισµον του θυσιαστηριου12και ην ο προσφερων τη ηµερα τη πρωτη το δωρον αυτο
υ ναασσων υιοσ αµιναδαβ αρχων τησ φυλησ ιουδα13και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυβλιον αργυ
ρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλ
ον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν14θυισκην µιαν δεκα 
χρυσων πληρη θυµιαµατοσ15µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα16κ
αι χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ17και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγου
σ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ναασσων υιου αµιναδαβ18τη ηµερα τη δευτερα προ
σηνεγκεν ναθαναηλ υιοσ σωγαρ αρχων τησ φυλησ ισσαχαρ19και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυβλ
ιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα 
τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν20θυισκην µι
αν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ21µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυ
τωµα22και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ23και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε
 τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ναθαναηλ υιου σωγαρ24τη ηµερα τη τριτη 
αρχων των υιων ζαβουλων ελιαβ υιοσ χαιλων25το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και 
εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα 
πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν26θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµα
τοσ27µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα28και χιµαρον εξ αιγων ενα 
περι αµαρτιασ29και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσ
ιασ πεντε τουτο το δωρον ελιαβ υιου χαιλων30τη ηµερα τη τεταρτη αρχων των υιων ρουβην ελισουρ 
υιοσ σεδιουρ31το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν 
αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµε
νησ εν ελαιω εισ θυσιαν32θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ33µοσχον ενα εκ βοων κριον 
ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα34και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ35και εισ θυσιαν 
σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ελισο
υρ υιου σεδιουρ36τη ηµερα τη πεµπτη αρχων των υιων συµεων σαλαµιηλ υιοσ σουρισαδαι37το δωρον 
αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σ
ικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν3

8θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ39µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον 
εισ ολοκαυτωµα40και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ41και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κ
ριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον σαλαµιηλ υιου σουρισαδαι42τη 
ηµερα τη εκτη αρχων των υιων γαδ ελισαφ υιοσ ραγουηλ43το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τρι
ακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιο
ν αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν44θυισκην µιαν δεκα χρυσων πλ
ηρη θυµιαµατοσ45µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα46και χιµαρον 
εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ47και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµν
αδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ελισαφ υιου ραγουηλ48τη ηµερα τη εβδοµη αρχων των υιων εφ
ραιµ ελισαµα υιοσ εµιουδ49το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου 
φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ 
αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν50θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ51µοσχον ενα εκ
 βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα52και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ53και
 εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το 
δωρον ελισαµα υιου εµιουδ54τη ηµερα τη ογδοη αρχων των υιων µανασση γαµαλιηλ υιοσ φαδασσουρ
55το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδ
οµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω
 εισ θυσιαν56θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ57µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον εν
α ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα58και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ59και εισ θυσιαν σωτηριου δα
µαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον γαµαλιηλ υιου φα
δασσουρ60τη ηµερα τη ενατη αρχων των υιων βενιαµιν αβιδαν υιοσ γαδεωνι61το δωρον αυτου τρυβλι
ον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τ
ον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν62θυισκην µια
ν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ63µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτ



ωµα64και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ65και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε 
τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον αβιδαν υιου γαδεωνι66τη ηµερα τη δεκατη α
ρχων των υιων δαν αχιεζερ υιοσ αµισαδαι67το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκα
τον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πλη
ρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν68θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ
69µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα70και χιµαρον εξ αιγων ενα περ
ι αµαρτιασ71και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ 
πεντε τουτο το δωρον αχιεζερ υιου αµισαδαι72τη ηµερα τη ενδεκατη αρχων των υιων ασηρ φαγαιηλ υ
ιοσ εχραν73το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργ
υραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ 
εν ελαιω εισ θυσιαν74θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ75µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα 
αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα76και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ77και εισ θυσιαν σωτ
ηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον φαγαιηλ 
υιου εχραν78τη ηµερα τη δωδεκατη αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιοσ αιναν79το δωρον αυτου τρυβλ
ιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα 
τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν80θυισκην µι
αν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ81µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυ
τωµα82και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ83και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε
 τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον αχιρε υιου αιναν84ουτοσ ο εγκαινισµοσ του
 θυσιαστηριου η ηµερα εχρισεν αυτο παρα των αρχοντων των υιων ισραηλ τρυβλια αργυρα δωδεκα φ
ιαλαι αργυραι δωδεκα θυισκαι χρυσαι δωδεκα85τριακοντα και εκατον σικλων το τρυβλιον το εν και ε
βδοµηκοντα σικλων η φιαλη η µια παν το αργυριον των σκευων δισχιλιοι και τετρακοσιοι σικλοι εν τ
ω σικλω τω αγιω86θυισκαι χρυσαι δωδεκα πληρεισ θυµιαµατοσ παν το χρυσιον των θυισκων εικοσι κ
αι εκατον χρυσοι87πασαι αι βοεσ εισ ολοκαυτωσιν µοσχοι δωδεκα κριοι δωδεκα αµνοι ενιαυσιοι δωδ
εκα και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και χιµαροι εξ αιγων δωδεκα περι αµαρτιασ88πασαι αι
 βοεσ εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ εικοσι τεσσαρεσ κριοι εξηκοντα τραγοι εξηκοντα αµναδεσ εξηκ
οντα ενιαυσιαι αµωµοι αυτη η εγκαινωσισ του θυσιαστηριου µετα το πληρωσαι τασ χειρασ αυτου κ
αι µετα το χρισαι αυτον89εν τω εισπορευεσθαι µωυσην εισ την σκηνην του µαρτυριου λαλησαι αυτω 
και ηκουσεν την φωνην κυριου λαλουντοσ προσ αυτον ανωθεν του ιλαστηριου ο εστιν επι τησ κιβωτ
ου του µαρτυριου ανα µεσον των δυο χερουβιµ και ελαλει προσ αυτον 
 
Chapter 8 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τω ααρων και ερεισ προσ αυτον οταν επιτιθησ τ
ουσ λυχνουσ εκ µερουσ κατα προσωπον τησ λυχνιασ φωτιουσιν οι επτα λυχνοι3και εποιησεν ουτωσ 
ααρων εκ του ενοσ µερουσ κατα προσωπον τησ λυχνιασ εξηψεν τουσ λυχνουσ αυτησ καθα συνεταξε
ν κυριοσ τω µωυση4και αυτη η κατασκευη τησ λυχνιασ στερεα χρυση ο καυλοσ αυτησ και τα κρινα 
αυτησ στερεα ολη κατα το ειδοσ ο εδειξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησεν την λυχνιαν5και ελαλη
σεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων6λαβε τουσ λευιτασ εκ µεσου υιων ισραηλ και αφαγνιεισ αυτουσ7και 
ουτωσ ποιησεισ αυτοισ τον αγνισµον αυτων περιρρανεισ αυτουσ υδωρ αγνισµου και επελευσεται ξυ
ρον επι παν το σωµα αυτων και πλυνουσιν τα ιµατια αυτων και καθαροι εσονται8και ληµψονται µοσ
χον ενα εκ βοων και τουτου θυσιαν σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενην εν ελαιω και µοσχον ενιαυσιον εκ 
βοων ληµψη περι αµαρτιασ9και προσαξεισ τουσ λευιτασ εναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου και συνα
ξεισ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ10και προσαξεισ τουσ λευιτασ εναντι κυριου και επιθησουσιν οι 
υιοι ισραηλ τασ χειρασ αυτων επι τουσ λευιτασ11και αφοριει ααρων τουσ λευιτασ αποδοµα εναντι κ
υριου παρα των υιων ισραηλ και εσονται ωστε εργαζεσθαι τα εργα κυριου12οι δε λευιται επιθησουσιν
 τασ χειρασ επι τασ κεφαλασ των µοσχων και ποιησει τον ενα περι αµαρτιασ και τον ενα εισ ολοκαυ
τωµα κυριω εξιλασασθαι περι αυτων13και στησεισ τουσ λευιτασ εναντι κυριου και εναντι ααρων και
 εναντι των υιων αυτου και αποδωσεισ αυτουσ αποδοµα εναντι κυριου14και διαστελεισ τουσ λευιτασ
 εκ µεσου υιων ισραηλ και εσονται εµοι15και µετα ταυτα εισελευσονται οι λευιται εργαζεσθαι τα εργ
α τησ σκηνησ του µαρτυριου και καθαριεισ αυτουσ και αποδωσεισ αυτουσ εναντι κυριου16οτι αποδο
µα αποδεδοµενοι ουτοι µοι εισιν εκ µεσου υιων ισραηλ αντι των διανοιγοντων πασαν µητραν πρωτοτ
οκων παντων εκ των υιων ισραηλ ειληφα αυτουσ εµοι17οτι εµοι παν πρωτοτοκον εν υιοισ ισραηλ απο 
ανθρωπου εωσ κτηνουσ η ηµερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω ηγιασα αυτουσ εµοι18και ελ
αβον τουσ λευιτασ αντι παντοσ πρωτοτοκου εν υιοισ ισραηλ19και απεδωκα τουσ λευιτασ αποδοµα δε
δοµενουσ ααρων και τοισ υιοισ αυτου εκ µεσου υιων ισραηλ εργαζεσθαι τα εργα των υιων ισραηλ εν
 τη σκηνη του µαρτυριου και εξιλασκεσθαι περι των υιων ισραηλ και ουκ εσται εν τοισ υιοισ ισραηλ
 προσεγγιζων προσ τα αγια20και εποιησεν µωυσησ και ααρων και πασα συναγωγη υιων ισραηλ τοισ λ
ευιταισ καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση περι των λευιτων ουτωσ εποιησαν αυτοισ οι υιοι ισραηλ21



και ηγνισαντο οι λευιται και επλυναντο τα ιµατια και απεδωκεν αυτουσ ααρων αποδοµα εναντι κυρι
ου και εξιλασατο περι αυτων ααρων αφαγνισασθαι αυτουσ22και µετα ταυτα εισηλθον οι λευιται λειτ
ουργειν την λειτουργιαν αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου εναντι ααρων και εναντι των υιων αυτου 
καθωσ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση περι των λευιτων ουτωσ εποιησαν αυτοισ23και ελαλησεν κυριοσ 
προσ µωυσην λεγων24τουτο εστιν το περι των λευιτων απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εισελευσο
νται ενεργειν εν τη σκηνη του µαρτυριου25και απο πεντηκονταετουσ αποστησεται απο τησ λειτουργι
ασ και ουκ εργαται ετι26και λειτουργησει ο αδελφοσ αυτου εν τη σκηνη του µαρτυριου φυλασσειν φυ
λακασ εργα δε ουκ εργαται ουτωσ ποιησεισ τοισ λευιταισ εν ταισ φυλακαισ αυτων 
 
Chapter 9 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω σινα εν τω ετει τω δευτερω εξελθοντων αυτων εκ γη
σ αιγυπτου εν τω µηνι τω πρωτω λεγων2ειπον και ποιειτωσαν οι υιοι ισραηλ το πασχα καθ′ ωραν αυτ
ου3τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου προσ εσπεραν ποιησεισ αυτο κατα καιρουσ 
κατα τον νοµον αυτου και κατα την συγκρισιν αυτου ποιησεισ αυτο4και ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοι
σ ισραηλ ποιησαι το πασχα5εναρχοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ εν τη ερηµω του 
σινα καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ6και παρεγενοντο οι ανδρεσ οι
 ησαν ακαθαρτοι επι ψυχη ανθρωπου και ουκ ηδυναντο ποιησαι το πασχα εν τη ηµερα εκεινη και πρ
οσηλθον εναντιον µωυση και ααρων εν εκεινη τη ηµερα7και ειπαν οι ανδρεσ εκεινοι προσ αυτον ηµει
σ ακαθαρτοι επι ψυχη ανθρωπου µη ουν υστερησωµεν προσενεγκαι το δωρον κυριω κατα καιρον αυτ
ου εν µεσω υιων ισραηλ8και ειπεν προσ αυτουσ µωυσησ στητε αυτου και ακουσοµαι τι εντελειται κυ
ριοσ περι υµων9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων10λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων ανθρωπ
οσ ανθρωποσ οσ εαν γενηται ακαθαρτοσ επι ψυχη ανθρωπου η εν οδω µακραν υµιν η εν ταισ γενεαισ
 υµων και ποιησει το πασχα κυριω11εν τω µηνι τω δευτερω εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα το προσ ε
σπεραν ποιησουσιν αυτο επ′ αζυµων και πικριδων φαγονται αυτο12ου καταλειψουσιν απ′ αυτου εισ τ
ο πρωι και οστουν ου συντριψουσιν απ′ αυτου κατα τον νοµον του πασχα ποιησουσιν αυτο13και ανθ
ρωποσ οσ εαν καθαροσ η και εν οδω µακρα ουκ εστιν και υστερηση ποιησαι το πασχα εξολεθρευθησ
εται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ οτι το δωρον κυριω ου προσηνεγκεν κατα τον καιρον αυτου α
µαρτιαν αυτου ληµψεται ο ανθρωποσ εκεινοσ14εαν δε προσελθη προσ υµασ προσηλυτοσ εν τη γη υµ
ων και ποιησει το πασχα κυριω κατα τον νοµον του πασχα και κατα την συνταξιν αυτου ποιησει αυτ
ο νοµοσ εισ εσται υµιν και τω προσηλυτω και τω αυτοχθονι τησ γησ15και τη ηµερα η εσταθη η σκηνη
 εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην τον οικον του µαρτυριου και το εσπερασ ην επι τησ σκηνησ ωσ ειδο
σ πυροσ εωσ πρωι16ουτωσ εγινετο δια παντοσ η νεφελη εκαλυπτεν αυτην ηµερασ και ειδοσ πυροσ την
 νυκτα17και ηνικα ανεβη η νεφελη απο τησ σκηνησ και µετα ταυτα απηραν οι υιοι ισραηλ και εν τω τ
οπω ου αν εστη η νεφελη εκει παρενεβαλον οι υιοι ισραηλ18δια προσταγµατοσ κυριου παρεµβαλουσι
ν οι υιοι ισραηλ και δια προσταγµατοσ κυριου απαρουσιν πασασ τασ ηµερασ εν αισ σκιαζει η νεφελ
η επι τησ σκηνησ παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ19και οταν εφελκηται η νεφελη επι τησ σκηνησ ηµερ
ασ πλειουσ και φυλαξονται οι υιοι ισραηλ την φυλακην του θεου και ου µη εξαρωσιν20και εσται οτα
ν σκεπαση η νεφελη ηµερασ αριθµω επι τησ σκηνησ δια φωνησ κυριου παρεµβαλουσιν και δια προστ
αγµατοσ κυριου απαρουσιν21και εσται οταν γενηται η νεφελη αφ′ εσπερασ εωσ πρωι και αναβη η νεφ
ελη το πρωι και απαρουσιν ηµερασ η νυκτοσ22µηνοσ ηµερασ πλεοναζουσησ τησ νεφελησ σκιαζουση
σ επ′ αυτησ παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ και ου µη απαρωσιν23οτι δια προσταγµατοσ κυριου απαρ
ουσιν την φυλακην κυριου εφυλαξαντο δια προσταγµατοσ κυριου εν χειρι µωυση 
 
Chapter 10 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ποιησον σεαυτω δυο σαλπιγγασ αργυρασ ελατασ ποιησει
σ αυτασ και εσονται σοι ανακαλειν την συναγωγην και εξαιρειν τασ παρεµβολασ3και σαλπισεισ εν 
αυταισ και συναχθησεται πασα η συναγωγη επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου4εαν δε εν µια 
σαλπισωσιν προσελευσονται προσ σε παντεσ οι αρχοντεσ αρχηγοι ισραηλ5και σαλπιειτε σηµασιαν κ
αι εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι ανατολασ6και σαλπιειτε σηµασιαν δευτεραν και εξ
αρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι λιβα και σαλπιειτε σηµασιαν τριτην και εξαρουσιν αι π
αρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι παρα θαλασσαν και σαλπιειτε σηµασιαν τεταρτην και εξαρουσιν αι 
παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι προσ βορραν σηµασια σαλπιουσιν εν τη εξαρσει αυτων7και οταν συ
ναγαγητε την συναγωγην σαλπιειτε και ου σηµασια8και οι υιοι ααρων οι ιερεισ σαλπιουσιν ταισ σαλ
πιγξιν και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων9εαν δε εξελθητε εισ πολεµον εν τη γη υµω
ν προσ τουσ υπεναντιουσ τουσ ανθεστηκοτασ υµιν και σηµανειτε ταισ σαλπιγξιν και αναµνησθησεσ
θε εναντι κυριου και διασωθησεσθε απο των εχθρων υµων10και εν ταισ ηµεραισ τησ ευφροσυνησ υµω
ν και εν ταισ εορταισ υµων και εν ταισ νουµηνιαισ υµων σαλπιειτε ταισ σαλπιγξιν επι τοισ ολοκαυτ
ωµασιν και επι ταισ θυσιαισ των σωτηριων υµων και εσται υµιν αναµνησισ εναντι του θεου υµων εγ



ω κυριοσ ο θεοσ υµων11και εγενετο εν τω ενιαυτω τω δευτερω εν τω µηνι τω δευτερω εικαδι του µηνοσ
 ανεβη η νεφελη απο τησ σκηνησ του µαρτυριου12και εξηραν οι υιοι ισραηλ συν απαρτιαισ αυτων εν
 τη ερηµω σινα και εστη η νεφελη εν τη ερηµω του φαραν13και εξηραν πρωτοι δια φωνησ κυριου εν χε
ιρι µωυση14και εξηραν ταγµα παρεµβολησ υιων ιουδα πρωτοι συν δυναµει αυτων και επι τησ δυναµε
ωσ αυτων ναασσων υιοσ αµιναδαβ15και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιοσ σωγ
αρ16και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων ζαβουλων ελιαβ υιοσ χαιλων17και καθελουσιν την σκηνην και
 εξαρουσιν οι υιοι γεδσων και οι υιοι µεραρι αιροντεσ την σκηνην18και εξηραν ταγµα παρεµβολησ ρο
υβην συν δυναµει αυτων και επι τησ δυναµεωσ αυτων ελισουρ υιοσ σεδιουρ19και επι τησ δυναµεωσ φ
υλησ υιων συµεων σαλαµιηλ υιοσ σουρισαδαι20και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων γαδ ελισαφ ο του ρ
αγουηλ21και εξαρουσιν οι υιοι κααθ αιροντεσ τα αγια και στησουσιν την σκηνην εωσ παραγενωνται2

2και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολησ εφραιµ συν δυναµει αυτων και επι τησ δυναµεωσ αυτων ελισαµα 
υιοσ εµιουδ23και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων µανασση γαµαλιηλ ο του φαδασσουρ24και επι τησ δυ
ναµεωσ φυλησ υιων βενιαµιν αβιδαν ο του γαδεωνι25και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολησ υιων δαν εσχ
ατοι πασων των παρεµβολων συν δυναµει αυτων και επι τησ δυναµεωσ αυτων αχιεζερ ο του αµισαδα
ι26και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων ασηρ φαγαιηλ υιοσ εχραν27και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων νε
φθαλι αχιρε υιοσ αιναν28αυται αι στρατιαι υιων ισραηλ και εξηραν συν δυναµει αυτων29και ειπεν µω
υσησ τω ιωβαβ υιω ραγουηλ τω µαδιανιτη τω γαµβρω µωυση εξαιροµεν ηµεισ εισ τον τοπον ον ειπεν 
κυριοσ τουτον δωσω υµιν δευρο µεθ′ ηµων και ευ σε ποιησοµεν οτι κυριοσ ελαλησεν καλα περι ισρα
ηλ30και ειπεν προσ αυτον ου πορευσοµαι αλλα εισ την γην µου και εισ την γενεαν µου31και ειπεν µη ε
γκαταλιπησ ηµασ ου εινεκεν ησθα µεθ′ ηµων εν τη ερηµω και εση εν ηµιν πρεσβυτησ32και εσται εαν 
πορευθησ µεθ′ ηµων και εσται τα αγαθα εκεινα οσα εαν αγαθοποιηση κυριοσ ηµασ και ευ σε ποιησο
µεν33και εξηραν εκ του ορουσ κυριου οδον τριων ηµερων και η κιβωτοσ τησ διαθηκησ κυριου προεπο
ρευετο προτερα αυτων οδον τριων ηµερων κατασκεψασθαι αυτοισ αναπαυσιν34και εγενετο εν τω εξαι
ρειν την κιβωτον και ειπεν µωυσησ εξεγερθητι κυριε διασκορπισθητωσαν οι εχθροι σου φυγετωσαν π
αντεσ οι µισουντεσ σε35και εν τη καταπαυσει ειπεν επιστρεφε κυριε χιλιαδασ µυριαδασ εν τω ισραηλ
36και η νεφελη εγενετο σκιαζουσα επ′ αυτοισ ηµερασ εν τω εξαιρειν αυτουσ εκ τησ παρεµβολησ 
 
Chapter 11 
1και ην ο λαοσ γογγυζων πονηρα εναντι κυριου και ηκουσεν κυριοσ και εθυµωθη οργη και εξεκαυθη 
εν αυτοισ πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν µεροσ τι τησ παρεµβολησ2και εκεκραξεν ο λαοσ προσ µωυ
σην και ηυξατο µωυσησ προσ κυριον και εκοπασεν το πυρ3και εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου ε
µπυρισµοσ οτι εξεκαυθη εν αυτοισ πυρ παρα κυριου4και ο επιµικτοσ ο εν αυτοισ επεθυµησαν επιθυµ
ιαν και καθισαντεσ εκλαιον και οι υιοι ισραηλ και ειπαν τισ ηµασ ψωµιει κρεα5εµνησθηµεν τουσ ιχθ
υασ ουσ ησθιοµεν εν αιγυπτω δωρεαν και τουσ σικυασ και τουσ πεπονασ και τα πρασα και τα κροµµ
υα και τα σκορδα6νυνι δε η ψυχη ηµων καταξηροσ ουδεν πλην εισ το µαννα οι οφθαλµοι ηµων7το δε 
µαννα ωσει σπερµα κοριου εστιν και το ειδοσ αυτου ειδοσ κρυσταλλου8και διεπορευετο ο λαοσ και σ
υνελεγον και ηληθον αυτο εν τω µυλω και ετριβον εν τη θυια και ηψουν αυτο εν τη χυτρα και εποιου
ν αυτο εγκρυφιασ και ην η ηδονη αυτου ωσει γευµα εγκρισ εξ ελαιου9και οταν κατεβη η δροσοσ επι τ
ην παρεµβολην νυκτοσ κατεβαινεν το µαννα επ′ αυτησ10και ηκουσεν µωυσησ κλαιοντων αυτων κατ
α δηµουσ αυτων εκαστον επι τησ θυρασ αυτου και εθυµωθη οργη κυριοσ σφοδρα και εναντι µωυση η
ν πονηρον11και ειπεν µωυσησ προσ κυριον ινα τι εκακωσασ τον θεραποντα σου και δια τι ουχ ευρηκ
α χαριν εναντιον σου επιθειναι την ορµην του λαου τουτου επ′ εµε12µη εγω εν γαστρι ελαβον παντα τ
ον λαον τουτον η εγω ετεκον αυτουσ οτι λεγεισ µοι λαβε αυτον εισ τον κολπον σου ωσει αραι τιθηνο
σ τον θηλαζοντα εισ την γην ην ωµοσασ τοισ πατρασιν αυτων13ποθεν µοι κρεα δουναι παντι τω λαω 
τουτω οτι κλαιουσιν επ′ εµοι λεγοντεσ δοσ ηµιν κρεα ινα φαγωµεν14ου δυνησοµαι εγω µονοσ φερειν το
ν λαον τουτον οτι βαρυτερον µοι εστιν το ρηµα τουτο15ει δε ουτωσ συ ποιεισ µοι αποκτεινον µε αναιρ
εσει ει ευρηκα ελεοσ παρα σοι ινα µη ιδω µου την κακωσιν16και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην συναγαγε
 µοι εβδοµηκοντα ανδρασ απο των πρεσβυτερων ισραηλ ουσ αυτοσ συ οιδασ οτι ουτοι εισιν πρεσβυτ
εροι του λαου και γραµµατεισ αυτων και αξεισ αυτουσ προσ την σκηνην του µαρτυριου και στησοντ
αι εκει µετα σου17και καταβησοµαι και λαλησω εκει µετα σου και αφελω απο του πνευµατοσ του επι 
σοι και επιθησω επ′ αυτουσ και συναντιληµψονται µετα σου την ορµην του λαου και ουκ οισεισ αυτ
ουσ συ µονοσ18και τω λαω ερεισ αγνισασθε εισ αυριον και φαγεσθε κρεα οτι εκλαυσατε εναντι κυριο
υ λεγοντεσ τισ ηµασ ψωµιει κρεα οτι καλον ηµιν εστιν εν αιγυπτω και δωσει κυριοσ υµιν κρεα φαγειν 
και φαγεσθε κρεα19ουχ ηµεραν µιαν φαγεσθε ουδε δυο ουδε πεντε ηµερασ ουδε δεκα ηµερασ ουδε εικο
σι ηµερασ20εωσ µηνοσ ηµερων φαγεσθε εωσ αν εξελθη εκ των µυκτηρων υµων και εσται υµιν εισ χολε
ραν οτι ηπειθησατε κυριω οσ εστιν εν υµιν και εκλαυσατε εναντιον αυτου λεγοντεσ ινα τι ηµιν εξελθ
ειν εξ αιγυπτου21και ειπεν µωυσησ εξακοσιαι χιλιαδεσ πεζων ο λαοσ εν οισ ειµι εν αυτοισ και συ ειπ
ασ κρεα δωσω αυτοισ φαγειν και φαγονται µηνα ηµερων22µη προβατα και βοεσ σφαγησονται αυτοισ 



και αρκεσει αυτοισ η παν το οψοσ τησ θαλασσησ συναχθησεται αυτοισ και αρκεσει αυτοισ23και ειπ
εν κυριοσ προσ µωυσην µη χειρ κυριου ουκ εξαρκεσει ηδη γνωσει ει επικαταληµψεται σε ο λογοσ µο
υ η ου24και εξηλθεν µωυσησ και ελαλησεν προσ τον λαον τα ρηµατα κυριου και συνηγαγεν εβδοµηκ
οντα ανδρασ απο των πρεσβυτερων του λαου και εστησεν αυτουσ κυκλω τησ σκηνησ25και κατεβη κυ
ριοσ εν νεφελη και ελαλησεν προσ αυτον και παρειλατο απο του πνευµατοσ του επ′ αυτω και επεθηκ
εν επι τουσ εβδοµηκοντα ανδρασ τουσ πρεσβυτερουσ ωσ δε επανεπαυσατο το πνευµα επ′ αυτουσ και 
επροφητευσαν και ουκετι προσεθεντο26και κατελειφθησαν δυο ανδρεσ εν τη παρεµβολη ονοµα τω ενι 
ελδαδ και ονοµα τω δευτερω µωδαδ και επανεπαυσατο επ′ αυτουσ το πνευµα και ουτοι ησαν των κατ
αγεγραµµενων και ουκ ηλθον προσ την σκηνην και επροφητευσαν εν τη παρεµβολη27και προσδραµων
 ο νεανισκοσ απηγγειλεν µωυση και ειπεν λεγων ελδαδ και µωδαδ προφητευουσιν εν τη παρεµβολη28κ
αι αποκριθεισ ιησουσ ο του ναυη ο παρεστηκωσ µωυση ο εκελεκτοσ ειπεν κυριε µωυση κωλυσον αυτ
ουσ29και ειπεν αυτω µωυσησ µη ζηλοισ συ µοι και τισ δωη παντα τον λαον κυριου προφητασ οταν δ
ω κυριοσ το πνευµα αυτου επ′ αυτουσ30και απηλθεν µωυσησ εισ την παρεµβολην αυτοσ και οι πρεσβ
υτεροι ισραηλ31και πνευµα εξηλθεν παρα κυριου και εξεπερασεν ορτυγοµητραν απο τησ θαλασσησ κ
αι επεβαλεν επι την παρεµβολην οδον ηµερασ εντευθεν και οδον ηµερασ εντευθεν κυκλω τησ παρεµβ
ολησ ωσει διπηχυ απο τησ γησ32και αναστασ ο λαοσ ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα και ολην τ
ην ηµεραν την επαυριον και συνηγαγον την ορτυγοµητραν ο το ολιγον συνηγαγεν δεκα κορουσ και ε
ψυξαν εαυτοισ ψυγµουσ κυκλω τησ παρεµβολησ33τα κρεα ετι ην εν τοισ οδουσιν αυτων πριν η εκλειπ
ειν και κυριοσ εθυµωθη εισ τον λαον και επαταξεν κυριοσ τον λαον πληγην µεγαλην σφοδρα34και εκλ
ηθη το ονοµα του τοπου εκεινου µνηµατα τησ επιθυµιασ οτι εκει εθαψαν τον λαον τον επιθυµητην35α
πο µνηµατων επιθυµιασ εξηρεν ο λαοσ εισ ασηρωθ και εγενετο ο λαοσ εν ασηρωθ 
 
Chapter 12 
1και ελαλησεν µαριαµ και ααρων κατα µωυση ενεκεν τησ γυναικοσ τησ αιθιοπισσησ ην ελαβεν µωυ
σησ οτι γυναικα αιθιοπισσαν ελαβεν2και ειπαν µη µωυση µονω λελαληκεν κυριοσ ουχι και ηµιν ελα
λησεν και ηκουσεν κυριοσ3και ο ανθρωποσ µωυσησ πραυ+σ σφοδρα παρα παντασ τουσ ανθρωπουσ 
τουσ οντασ επι τησ γησ4και ειπεν κυριοσ παραχρηµα προσ µωυσην και µαριαµ και ααρων εξελθατε 
υµεισ οι τρεισ εισ την σκηνην του µαρτυριου και εξηλθον οι τρεισ εισ την σκηνην του µαρτυριου5και
 κατεβη κυριοσ εν στυλω νεφελησ και εστη επι τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και εκληθησαν
 ααρων και µαριαµ και εξηλθοσαν αµφοτεροι6και ειπεν προσ αυτουσ ακουσατε των λογων µου εαν γε
νηται προφητησ υµων κυριω εν οραµατι αυτω γνωσθησοµαι και εν υπνω λαλησω αυτω7ουχ ουτωσ ο 
θεραπων µου µωυσησ εν ολω τω οικω µου πιστοσ εστιν8στοµα κατα στοµα λαλησω αυτω εν ειδει και 
ου δι′ αινιγµατων και την δοξαν κυριου ειδεν και δια τι ουκ εφοβηθητε καταλαλησαι κατα του θεραπ
οντοσ µου µωυση9και οργη θυµου κυριου επ′ αυτοισ και απηλθεν10και η νεφελη απεστη απο τησ σκη
νησ και ιδου µαριαµ λεπρωσα ωσει χιων και επεβλεψεν ααρων επι µαριαµ και ιδου λεπρωσα11και ειπ
εν ααρων προσ µωυσην δεοµαι κυριε µη συνεπιθη ηµιν αµαρτιαν διοτι ηγνοησαµεν καθοτι ηµαρτοµε
ν12µη γενηται ωσει ισον θανατω ωσει εκτρωµα εκπορευοµενον εκ µητρασ µητροσ και κατεσθιει το ηµ
ισυ των σαρκων αυτησ13και εβοησεν µωυσησ προσ κυριον λεγων ο θεοσ δεοµαι σου ιασαι αυτην14και
 ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ει ο πατηρ αυτησ πτυων ενεπτυσεν εισ το προσωπον αυτησ ουκ εντραπησ
εται επτα ηµερασ αφορισθητω επτα ηµερασ εξω τησ παρεµβολησ και µετα ταυτα εισελευσεται15και α
φωρισθη µαριαµ εξω τησ παρεµβολησ επτα ηµερασ και ο λαοσ ουκ εξηρεν εωσ εκαθαρισθη µαριαµ16

και µετα ταυτα εξηρεν ο λαοσ εξ ασηρωθ και παρενεβαλον εν τη ερηµω του φαραν 
 
Chapter 13 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2αποστειλον σεαυτω ανδρασ και κατασκεψασθωσαν την γ
ην των χαναναιων ην εγω διδωµι τοισ υιοισ ισραηλ εισ κατασχεσιν ανδρα ενα κατα φυλην κατα δηµ
ουσ πατριων αυτων αποστελεισ αυτουσ παντα αρχηγον εξ αυτων3και εξαπεστειλεν αυτουσ µωυσησ ε
κ τησ ερηµου φαραν δια φωνησ κυριου παντεσ ανδρεσ αρχηγοι υιων ισραηλ ουτοι4και ταυτα τα ονοµ
ατα αυτων τησ φυλησ ρουβην σαλαµιηλ υιοσ ζακχουρ5τησ φυλησ συµεων σαφατ υιοσ σουρι6τησ φυ
λησ ιουδα χαλεβ υιοσ ιεφοννη7τησ φυλησ ισσαχαρ ιγααλ υιοσ ιωσηφ8τησ φυλησ εφραιµ αυση υιοσ ν
αυη9τησ φυλησ βενιαµιν φαλτι υιοσ ραφου10τησ φυλησ ζαβουλων γουδιηλ υιοσ σουδι11τησ φυλησ ιω
σηφ των υιων µανασση γαδδι υιοσ σουσι12τησ φυλησ δαν αµιηλ υιοσ γαµαλι13τησ φυλησ ασηρ σαθου
ρ υιοσ µιχαηλ14τησ φυλησ νεφθαλι ναβι υιοσ ιαβι15τησ φυλησ γαδ γουδιηλ υιοσ µακχι16ταυτα τα ονο
µατα των ανδρων ουσ απεστειλεν µωυσησ κατασκεψασθαι την γην και επωνοµασεν µωυσησ τον αυσ
η υιον ναυη ιησουν17και απεστειλεν αυτουσ µωυσησ κατασκεψασθαι την γην χανααν και ειπεν προσ
 αυτουσ αναβητε ταυτη τη ερηµω και αναβησεσθε εισ το οροσ18και οψεσθε την γην τισ εστιν και τον 
λαον τον εγκαθηµενον επ′ αυτησ ει ισχυροτεροσ εστιν η ασθενησ ει ολιγοι εισιν η πολλοι19και τισ η γ
η εισ ην ουτοι εγκαθηνται επ′ αυτησ ει καλη εστιν η πονηρα και τινεσ αι πολεισ εισ ασ ουτοι κατοικο



υσιν εν αυταισ ει εν τειχηρεσιν η εν ατειχιστοισ20και τισ η γη ει πιων η παρειµενη ει εστιν εν αυτη δε
νδρα η ου και προσκαρτερησαντεσ ληµψεσθε απο των καρπων τησ γησ και αι ηµεραι ηµεραι εαροσ π
ροδροµοι σταφυλησ21και αναβαντεσ κατεσκεψαντο την γην απο τησ ερηµου σιν εωσ ρααβ εισπορευο
µενων εφααθ22και ανεβησαν κατα την ερηµον και ηλθον εωσ χεβρων και εκει αχιµαν και σεσσι και θ
ελαµιν γενεαι εναχ και χεβρων επτα ετεσιν ωκοδοµηθη προ του τανιν αιγυπτου23και ηλθοσαν εωσ φα
ραγγοσ βοτρυοσ και κατεσκεψαντο αυτην και εκοψαν εκειθεν κληµα και βοτρυν σταφυλησ ενα επ′ α
υτου και ηραν αυτον επ′ αναφορευσιν και απο των ροων και απο των συκων24τον τοπον εκεινον επων
οµασαν φαραγξ βοτρυοσ δια τον βοτρυν ον εκοψαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ25και απεστρεψαν εκειθεν κ
ατασκεψαµενοι την γην µετα τεσσαρακοντα ηµερασ26και πορευθεντεσ ηλθον προσ µωυσην και ααρω
ν και προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ εισ την ερηµον φαραν καδησ και απεκριθησαν αυτοισ ρη
µα και παση τη συναγωγη και εδειξαν τον καρπον τησ γησ27και διηγησαντο αυτω και ειπαν ηλθαµεν 
εισ την γην εισ ην απεστειλασ ηµασ γην ρεουσαν γαλα και µελι και ουτοσ ο καρποσ αυτησ28αλλ′ η ο
τι θρασυ το εθνοσ το κατοικουν επ′ αυτησ και αι πολεισ οχυραι τετειχισµεναι και µεγαλαι σφοδρα κ
αι την γενεαν εναχ εωρακαµεν εκει29και αµαληκ κατοικει εν τη γη τη προσ νοτον και ο χετταιοσ και 
ο ευαιοσ και ο ιεβουσαιοσ και ο αµορραιοσ κατοικει εν τη ορεινη και ο χαναναιοσ κατοικει παρα θα
λασσαν και παρα τον ιορδανην ποταµον30και κατεσιωπησεν χαλεβ τον λαον προσ µωυσην και ειπεν 
αυτω ουχι αλλα αναβαντεσ αναβησοµεθα και κατακληρονοµησοµεν αυτην οτι δυνατοι δυνησοµεθα 
προσ αυτουσ31και οι ανθρωποι οι συναναβαντεσ µετ′ αυτου ειπαν ουκ αναβαινοµεν οτι ου µη δυνωµ
εθα αναβηναι προσ το εθνοσ οτι ισχυροτερον εστιν ηµων µαλλον32και εξηνεγκαν εκστασιν τησ γησ η
ν κατεσκεψαντο αυτην προσ τουσ υιουσ ισραηλ λεγοντεσ την γην ην παρηλθοµεν αυτην κατασκεψα
σθαι γη κατεσθουσα τουσ κατοικουντασ επ′ αυτησ εστιν πασ ο λαοσ ον εωρακαµεν εν αυτη ανδρεσ 
υπερµηκεισ33και εκει εωρακαµεν τουσ γιγαντασ και ηµεν ενωπιον αυτων ωσει ακριδεσ αλλα και ουτ
ωσ ηµεν ενωπιον αυτων 
 
Chapter 14 
1και αναλαβουσα πασα η συναγωγη εδωκεν φωνην και εκλαιεν ο λαοσ ολην την νυκτα εκεινην2και δι
εγογγυζον επι µωυσην και ααρων παντεσ οι υιοι ισραηλ και ειπαν προσ αυτουσ πασα η συναγωγη οφ
ελον απεθανοµεν εν γη αιγυπτω η εν τη ερηµω ταυτη ει απεθανοµεν3και ινα τι κυριοσ εισαγει ηµασ ει
σ την γην ταυτην πεσειν εν πολεµω αι γυναικεσ ηµων και τα παιδια εσονται εισ διαρπαγην νυν ουν β
ελτιον ηµιν εστιν αποστραφηναι εισ αιγυπτον4και ειπαν ετεροσ τω ετερω δωµεν αρχηγον και αποστρε
ψωµεν εισ αιγυπτον5και επεσεν µωυσησ και ααρων επι προσωπον εναντιον πασησ συναγωγησ υιων ι
σραηλ6ιησουσ δε ο του ναυη και χαλεβ ο του ιεφοννη των κατασκεψαµενων την γην διερρηξαν τα ιµ
ατια αυτων7και ειπαν προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγοντεσ η γη ην κατεσκεψαµεθα αυτην 
αγαθη εστιν σφοδρα σφοδρα8ει αιρετιζει ηµασ κυριοσ εισαξει ηµασ εισ την γην ταυτην και δωσει αυτ
ην ηµιν γη ητισ εστιν ρεουσα γαλα και µελι9αλλα απο του κυριου µη αποσταται γινεσθε υµεισ δε µη 
φοβηθητε τον λαον τησ γησ οτι καταβρωµα ηµιν εστιν αφεστηκεν γαρ ο καιροσ απ′ αυτων ο δε κυριο
σ εν ηµιν µη φοβηθητε αυτουσ10και ειπεν πασα η συναγωγη καταλιθοβολησαι αυτουσ εν λιθοισ και η
 δοξα κυριου ωφθη εν νεφελη επι τησ σκηνησ του µαρτυριου εν πασι τοισ υιοισ ισραηλ11και ειπεν κυ
ριοσ προσ µωυσην εωσ τινοσ παροξυνει µε ο λαοσ ουτοσ και εωσ τινοσ ου πιστευουσιν µοι εν πασιν 
τοισ σηµειοισ οισ εποιησα εν αυτοισ12παταξω αυτουσ θανατω και απολω αυτουσ και ποιησω σε και 
τον οικον του πατροσ σου εισ εθνοσ µεγα και πολυ µαλλον η τουτο13και ειπεν µωυσησ προσ κυριον κ
αι ακουσεται αιγυπτοσ οτι ανηγαγεσ τη ισχυι σου τον λαον τουτον εξ αυτων14αλλα και παντεσ οι κατ
οικουντεσ επι τησ γησ ταυτησ ακηκοασιν οτι συ ει κυριοσ εν τω λαω τουτω οστισ οφθαλµοισ κατ′ οφ
θαλµουσ 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 νυκτα15και εκτριψεισ τον λαον τουτον ωσει ανθρωπο
ν ενα και ερουσιν τα εθνη οσοι ακηκοασιν το ονοµα σου λεγοντεσ16παρα το µη δυνασθαι κυριον εισ
αγαγειν τον λαον τουτον εισ την γην ην ωµοσεν αυτοισ κατεστρωσεν αυτουσ εν τη ερηµω17και νυν υ
ψωθητω η ισχυσ σου κυριε ον τροπον ειπασ λεγων18κυριοσ µακροθυµοσ και πολυελεοσ και αληθινοσ
 αφαιρων ανοµιασ και αδικιασ και αµαρτιασ και καθαρισµω ου καθαριει τον ενοχον αποδιδουσ αµα
ρτιασ πατερων επι τεκνα εωσ τριτησ και τεταρτησ19αφεσ την αµαρτιαν τω λαω τουτω κατα το µεγα ελ
εοσ σου καθαπερ ιλεωσ αυτοισ εγενου απ′ αιγυπτου εωσ του νυν20και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ιλε
ωσ αυτοισ ειµι κατα το ρηµα σου21αλλα ζω εγω και ζων το ονοµα µου και εµπλησει η δοξα κυριου πα
σαν την γην22οτι παντεσ οι ανδρεσ οι ορωντεσ την δοξαν µου και τα σηµεια α εποιησα εν αιγυπτω κα
ι εν τη ερηµω ταυτη και επειρασαν µε τουτο δεκατον και ουκ εισηκουσαν µου τησ φωνησ23η µην ουκ 
οψονται την γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν αυτων αλλ′ η τα τεκνα αυτων α εστιν µετ′ εµου ωδε οσοι ο
υκ οιδασιν αγαθον ουδε κακον πασ νεωτεροσ απειροσ τουτοισ δωσω την γην παντεσ δε οι παροξυναν
τεσ µε ουκ οψονται αυτην24ο δε παισ µου χαλεβ οτι εγενηθη πνευµα ετερον εν αυτω και επηκολουθησ
εν µοι εισαξω αυτον εισ την γην εισ ην εισηλθεν εκει και το σπερµα αυτου κληρονοµησει αυτην25ο δε



 αµαληκ και ο χαναναιοσ κατοικουσιν εν τη κοιλαδι αυριον επιστραφητε υµεισ και απαρατε εισ την 
ερηµον οδον θαλασσαν ερυθραν26και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων27εωσ τινοσ την συ
ναγωγην την πονηραν ταυτην α αυτοι γογγυζουσιν εναντιον εµου την γογγυσιν των υιων ισραηλ ην εγ
ογγυσαν περι υµων ακηκοα28ειπον αυτοισ ζω εγω λεγει κυριοσ η µην ον τροπον λελαληκατε εισ τα ωτ
α µου ουτωσ ποιησω υµιν29εν τη ερηµω ταυτη πεσειται τα κωλα υµων και πασα η επισκοπη υµων και
 οι κατηριθµηµενοι υµων απο εικοσαετουσ και επανω οσοι εγογγυσαν επ′ εµοι30ει υµεισ εισελευσεσθε 
εισ την γην εφ′ ην εξετεινα την χειρα µου κατασκηνωσαι υµασ επ′ αυτησ αλλ′ η χαλεβ υιοσ ιεφοννη 
και ιησουσ ο του ναυη31και τα παιδια α ειπατε εν διαρπαγη εσεσθαι εισαξω αυτουσ εισ την γην και κ
ληρονοµησουσιν την γην ην υµεισ απεστητε απ′ αυτησ32και τα κωλα υµων πεσειται εν τη ερηµω ταυτ
η33οι δε υιοι υµων εσονται νεµοµενοι εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη και ανοισουσιν την πορνειαν υ
µων εωσ αν αναλωθη τα κωλα υµων εν τη ερηµω34κατα τον αριθµον των ηµερων οσασ κατεσκεψασθε
 την γην τεσσαρακοντα ηµερασ ηµεραν του ενιαυτου ληµψεσθε τασ αµαρτιασ υµων τεσσαρακοντα ε
τη και γνωσεσθε τον θυµον τησ οργησ µου35εγω κυριοσ ελαλησα η µην ουτωσ ποιησω τη συναγωγη τ
η πονηρα ταυτη τη επισυνεσταµενη επ′ εµε εν τη ερηµω ταυτη εξαναλωθησονται και εκει αποθανουν
ται36και οι ανθρωποι ουσ απεστειλεν µωυσησ κατασκεψασθαι την γην και παραγενηθεντεσ διεγογγυσ
αν κατ′ αυτησ προσ την συναγωγην εξενεγκαι ρηµατα πονηρα περι τησ γησ37και απεθανον οι ανθρωπ
οι οι κατειπαντεσ κατα τησ γησ πονηρα εν τη πληγη εναντι κυριου38και ιησουσ υιοσ ναυη και χαλεβ 
υιοσ ιεφοννη εζησαν απο των ανθρωπων εκεινων των πεπορευµενων κατασκεψασθαι την γην39και ελ
αλησεν µωυσησ τα ρηµατα ταυτα προσ παντασ υιουσ ισραηλ και επενθησεν ο λαοσ σφοδρα40και ορ
θρισαντεσ το πρωι ανεβησαν εισ την κορυφην του ορουσ λεγοντεσ ιδου οιδε ηµεισ αναβησοµεθα εισ 
τον τοπον ον ειπεν κυριοσ οτι ηµαρτοµεν41και ειπεν µωυσησ ινα τι υµεισ παραβαινετε το ρηµα κυριο
υ ουκ ευοδα εσται υµιν42µη αναβαινετε ου γαρ εστιν κυριοσ µεθ′ υµων και πεσεισθε προ προσωπου τ
ων εχθρων υµων43οτι ο αµαληκ και ο χαναναιοσ εκει εµπροσθεν υµων και πεσεισθε µαχαιρα ου εινεκ
εν απεστραφητε απειθουντεσ κυριω και ουκ εσται κυριοσ εν υµιν44και διαβιασαµενοι ανεβησαν επι τ
ην κορυφην του ορουσ η δε κιβωτοσ τησ διαθηκησ κυριου και µωυσησ ουκ εκινηθησαν εκ τησ παρεµ
βολησ45και κατεβη ο αµαληκ και ο χαναναιοσ ο εγκαθηµενοσ εν τω ορει εκεινω και ετρεψαντο αυτου
σ και κατεκοψαν αυτουσ εωσ ερµαν και απεστραφησαν εισ την παρεµβολην 
 
Chapter 15 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ οταν εισελ
θητε εισ την γην τησ κατοικησεωσ υµων ην εγω διδωµι υµιν3και ποιησεισ ολοκαυτωµατα κυριω ολοκ
αρπωµα η θυσιαν µεγαλυναι ευχην η καθ′ εκουσιον η εν ταισ εορταισ υµων ποιησαι οσµην ευωδιασ 
κυριω ει µεν απο των βοων η απο των προβατων4και προσοισει ο προσφερων το δωρον αυτου κυριω θ
υσιαν σεµιδαλεωσ δεκατον του οιφι αναπεποιηµενησ εν ελαιω εν τεταρτω του ιν5και οινον εισ σπονδ
ην το τεταρτον του ιν ποιησετε επι τησ ολοκαυτωσεωσ η επι τησ θυσιασ τω αµνω τω ενι ποιησεισ τοσ
ουτο καρπωµα οσµην ευωδιασ τω κυριω6και τω κριω οταν ποιητε αυτον η εισ ολοκαυτωµα η εισ θυσι
αν ποιησεισ θυσιαν σεµιδαλεωσ δυο δεκατα αναπεποιηµενησ εν ελαιω το τριτον του ιν7και οινον εισ 
σπονδην το τριτον του ιν προσοισετε εισ οσµην ευωδιασ κυριω8εαν δε απο των βοων ποιητε εισ ολοκ
αυτωµα η εισ θυσιαν µεγαλυναι ευχην η εισ σωτηριον κυριω9και προσοισει επι του µοσχου θυσιαν σ
εµιδαλεωσ τρια δεκατα αναπεποιηµενησ εν ελαιω ηµισυ του ιν10και οινον εισ σπονδην το ηµισυ του ι
ν καρπωµα οσµην ευωδιασ κυριω11ουτωσ ποιησεισ τω µοσχω τω ενι η τω κριω τω ενι η τω αµνω τω εν
ι εκ των προβατων η εκ των αιγων12κατα τον αριθµον ων εαν ποιησητε ουτω ποιησετε τω ενι κατα τον
 αριθµον αυτων13πασ ο αυτοχθων ποιησει ουτωσ τοιαυτα προσενεγκαι καρπωµατα εισ οσµην ευωδια
σ κυριω14εαν 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 συνα
γωγη κυριω15νοµοσ εισ εσται υµιν και τοισ προσηλυτοισ τοισ προσκειµενοισ εν υµιν νοµοσ αιωνιοσ ε
ισ γενεασ υµων ωσ υµεισ και ο προσηλυτοσ εσται εναντι κυριου16νοµοσ εισ εσται και δικαιωµα εν εσ
ται υµιν και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν υµιν17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18λαλη
σον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ εν τω εισπορευεσθαι υµασ εισ την γην εισ ην εγω εισαγ
ω υµασ εκει19και εσται οταν εσθητε υµεισ απο των αρτων τησ γησ αφελειτε αφαιρεµα αφορισµα κυρι
ω20απαρχην φυραµατοσ υµων αρτον αφαιρεµα αφοριειτε αυτο ωσ αφαιρεµα απο αλω ουτωσ αφελειτε 
αυτον21απαρχην φυραµατοσ υµων και δωσετε κυριω αφαιρεµα εισ τασ γενεασ υµων22οταν δε διαµαρτ
ητε και µη ποιησητε πασασ τασ εντολασ ταυτασ ασ ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην23καθα συνεταξε
ν κυριοσ προσ υµασ εν χειρι µωυση απο τησ ηµερασ ησ συνεταξεν κυριοσ προσ υµασ και επεκεινα ε
ισ τασ γενεασ υµων24και εσται εαν εξ οφθαλµων τησ συναγωγησ γενηθη ακουσιωσ και ποιησει πασα 
η συναγωγη µοσχον ενα εκ βοων αµωµον εισ ολοκαυτωµα εισ οσµην ευωδιασ κυριω και θυσιαν τουτ
ου και σπονδην αυτου κατα την συνταξιν και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ25και εξιλασεται ο 
ιερευσ περι πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ και αφεθησεται αυτοισ οτι ακουσιον εστιν και αυτοι ηνε



γκαν το δωρον αυτων καρπωµα κυριω περι τησ αµαρτιασ αυτων εναντι κυριου περι των ακουσιων αυ
των26και αφεθησεται κατα πασαν συναγωγην υιων ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω προσ υ
µασ οτι παντι τω λαω ακουσιον27εαν δε ψυχη µια αµαρτη ακουσιωσ προσαξει αιγα µιαν ενιαυσιαν π
ερι αµαρτιασ28και εξιλασεται ο ιερευσ περι τησ ψυχησ τησ ακουσιασθεισησ και αµαρτουσησ ακουσ
ιωσ εναντι κυριου εξιλασασθαι περι αυτου29τω εγχωριω εν υιοισ ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκ
ειµενω εν αυτοισ νοµοσ εισ εσται αυτοισ οσ αν ποιηση ακουσιωσ30και ψυχη ητισ ποιησει εν χειρι υπ
ερηφανιασ απο των αυτοχθονων η απο των προσηλυτων τον θεον ουτοσ παροξυνει εξολεθρευθησεται
 η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ31οτι το ρηµα κυριου εφαυλισεν και τασ εντολασ αυτου διεσκεδασε
ν εκτριψει εκτριβησεται η ψυχη εκεινη η αµαρτια αυτησ εν αυτη32και ησαν οι υιοι ισραηλ εν τη ερη
µω και ευρον ανδρα συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των σαββατων33και προσηγαγον αυτον οι ευροντεσ α
υτον συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των σαββατων προσ µωυσην και ααρων και προσ πασαν συναγωγην
 υιων ισραηλ34και απεθεντο αυτον εισ φυλακην ου γαρ συνεκριναν τι ποιησωσιν αυτον35και ελαλησε
ν κυριοσ προσ µωυσην λεγων θανατω θανατουσθω ο ανθρωποσ λιθοβολησατε αυτον λιθοισ πασα η 
συναγωγη36και εξηγαγον αυτον πασα η συναγωγη εξω τησ παρεµβολησ και ελιθοβολησαν αυτον πασ
α η συναγωγη λιθοισ εξω τησ παρεµβολησ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση37και ειπεν κυριοσ προσ 
µωυσην λεγων38λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ και ποιησατωσαν εαυτοισ κρασπ
εδα επι τα πτερυγια των ιµατιων αυτων εισ τασ γενεασ αυτων και επιθησετε επι τα κρασπεδα των πτε
ρυγιων κλωσµα υακινθινον39και εσται υµιν εν τοισ κρασπεδοισ και οψεσθε αυτα και µνησθησεσθε π
ασων των εντολων κυριου και ποιησετε αυτασ και ου διαστραφησεσθε οπισω των διανοιων υµων και 
οπισω των οφθαλµων υµων εν οισ υµεισ εκπορνευετε οπισω αυτων40οπωσ αν µνησθητε και ποιησητε 
πασασ τασ εντολασ µου και εσεσθε αγιοι τω θεω υµων41εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγων υµασ εκ 
γησ αιγυπτου ειναι υµων θεοσ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων 
 
Chapter 16 
1και ελαλησεν κορε υιοσ ισσααρ υιου κααθ υιου λευι και δαθαν και αβιρων υιοι ελιαβ και αυν υιοσ 
φαλεθ υιου ρουβην2και ανεστησαν εναντι µωυση και ανδρεσ των υιων ισραηλ πεντηκοντα και διακο
σιοι αρχηγοι συναγωγησ συγκλητοι βουλησ και ανδρεσ ονοµαστοι3συνεστησαν επι µωυσην και ααρ
ων και ειπαν εχετω υµιν οτι πασα η συναγωγη παντεσ αγιοι και εν αυτοισ κυριοσ και δια τι κατανιστ
ασθε επι την συναγωγην κυριου4και ακουσασ µωυσησ επεσεν επι προσωπον5και ελαλησεν προσ κορε
 και προσ πασαν αυτου την συναγωγην λεγων επεσκεπται και εγνω ο θεοσ τουσ οντασ αυτου και του
σ αγιουσ και προσηγαγετο προσ εαυτον και ουσ εξελεξατο εαυτω προσηγαγετο προσ εαυτον6τουτο πο
ιησατε λαβετε υµιν αυτοισ πυρεια κορε και πασα η συναγωγη αυτου7και επιθετε επ′ αυτα πυρ και επι
θετε επ′ αυτα θυµιαµα εναντι κυριου αυριον και εσται ο ανηρ ον αν εκλεξηται κυριοσ ουτοσ αγιοσ ι
κανουσθω υµιν υιοι λευι8και ειπεν µωυσησ προσ κορε εισακουσατε µου υιοι λευι9µη µικρον εστιν το
υτο υµιν οτι διεστειλεν ο θεοσ ισραηλ υµασ εκ συναγωγησ ισραηλ και προσηγαγετο υµασ προσ εαυτο
ν λειτουργειν τασ λειτουργιασ τησ σκηνησ κυριου και παριστασθαι εναντι τησ συναγωγησ λατρευειν
 αυτοισ10και προσηγαγετο σε και παντασ τουσ αδελφουσ σου υιουσ λευι µετα σου και ζητειτε ιερατε
υειν11ουτωσ συ και πασα η συναγωγη σου η συνηθροισµενη προσ τον θεον και ααρων τισ εστιν οτι δι
αγογγυζετε κατ′ αυτου12και απεστειλεν µωυσησ καλεσαι δαθαν και αβιρων υιουσ ελιαβ και ειπαν ου
κ αναβαινοµεν13µη µικρον τουτο οτι ανηγαγεσ ηµασ εκ γησ ρεουσησ γαλα και µελι αποκτειναι ηµασ 
εν τη ερηµω οτι καταρχεισ ηµων αρχων14ει και εισ γην ρεουσαν γαλα και µελι εισηγαγεσ ηµασ και εδ
ωκασ ηµιν κληρον αγρου και αµπελωνασ τουσ οφθαλµουσ των ανθρωπων εκεινων αν εξεκοψασ ουκ 
αναβαινοµεν15και εβαρυθυµησεν µωυσησ σφοδρα και ειπεν προσ κυριον µη προσχησ εισ την θυσιαν 
αυτων ουκ επιθυµηµα ουδενοσ αυτων ειληφα ουδε εκακωσα ουδενα αυτων16και ειπεν µωυσησ προσ κ
ορε αγιασον την συναγωγην σου και γινεσθε ετοιµοι εναντι κυριου συ και αυτοι και ααρων αυριον17κ
αι λαβετε εκαστοσ το πυρειον αυτου και επιθησετε επ′ αυτα θυµιαµα και προσαξετε εναντι κυριου εκ
αστοσ το πυρειον αυτου πεντηκοντα και διακοσια πυρεια και συ και ααρων εκαστοσ το πυρειον αυτ
ου18και ελαβεν εκαστοσ το πυρειον αυτου και επεθηκαν επ′ αυτα πυρ και επεβαλον επ′ αυτο θυµιαµα
 και εστησαν παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου µωυσησ και ααρων19και επισυνεστησεν επ
′ αυτουσ κορε την πασαν αυτου συναγωγην παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου και ωφθη η δ
οξα κυριου παση τη συναγωγη20και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων21αποσχισθητε ε
κ µεσου τησ συναγωγησ ταυτησ και εξαναλωσω αυτουσ εισ απαξ22και επεσαν επι προσωπον αυτων κ
αι ειπαν θεοσ θεοσ των πνευµατων και πασησ σαρκοσ ει ανθρωποσ εισ ηµαρτεν επι πασαν την συναγ
ωγην οργη κυριου23και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων24λαλησον τη συναγωγη λεγων αναχωρη
σατε κυκλω απο τησ συναγωγησ κορε25και ανεστη µωυσησ και επορευθη προσ δαθαν και αβιρων και
 συνεπορευθησαν µετ′ αυτου παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ26και ελαλησεν προσ την συναγωγην λεγ
ων αποσχισθητε απο των σκηνων των ανθρωπων των σκληρων τουτων και µη απτεσθε απο παντων ω
ν εστιν αυτοισ µη συναπολησθε εν παση τη αµαρτια αυτων27και απεστησαν απο τησ σκηνησ κορε κυ



κλω και δαθαν και αβιρων εξηλθον και ειστηκεισαν παρα τασ θυρασ των σκηνων αυτων και αι γυνα
ικεσ αυτων και τα τεκνα αυτων και η αποσκευη αυτων28και ειπεν µωυσησ εν τουτω γνωσεσθε οτι κυρ
ιοσ απεστειλεν µε ποιησαι παντα τα εργα ταυτα οτι ουκ απ′ εµαυτου29ει κατα θανατον παντων ανθρω
πων αποθανουνται ουτοι ει και κατ′ επισκεψιν παντων ανθρωπων επισκοπη εσται αυτων ουχι κυριοσ
 απεσταλκεν µε30αλλ′ η εν φασµατι δειξει κυριοσ και ανοιξασα η γη το στοµα αυτησ καταπιεται αυτο
υσ και τουσ οικουσ αυτων και τασ σκηνασ αυτων και παντα οσα εστιν αυτοισ και καταβησονται ζω
ντεσ εισ αδου και γνωσεσθε οτι παρωξυναν οι ανθρωποι ουτοι τον κυριον31ωσ δε επαυσατο λαλων πα
ντασ τουσ λογουσ τουτουσ ερραγη η γη υποκατω αυτων32και ηνοιχθη η γη και κατεπιεν αυτουσ και τ
ουσ οικουσ αυτων και παντασ τουσ ανθρωπουσ τουσ οντασ µετα κορε και τα κτηνη αυτων33και κατε
βησαν αυτοι και οσα εστιν αυτων ζωντα εισ αδου και εκαλυψεν αυτουσ η γη και απωλοντο εκ µεσου
 τησ συναγωγησ34και πασ ισραηλ οι κυκλω αυτων εφυγον απο τησ φωνησ αυτων οτι λεγοντεσ µηποτε 
καταπιη ηµασ η γη35και πυρ εξηλθεν παρα κυριου και κατεφαγεν τουσ πεντηκοντα και διακοσιουσ α
νδρασ τουσ προσφεροντασ το θυµιαµα 
 
Chapter 17 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην2και προσ ελεαζαρ τον υιον ααρων τον ιερεα ανελεσθε τα πυρεια τα χ
αλκα εκ µεσου των κατακεκαυµενων και το πυρ το αλλοτριον τουτο σπειρον εκει οτι ηγιασαν3τα πυρ
εια των αµαρτωλων τουτων εν ταισ ψυχαισ αυτων και ποιησον αυτα λεπιδασ ελατασ περιθεµα τω θυ
σιαστηριω οτι προσηνεχθησαν εναντι κυριου και ηγιασθησαν και εγενοντο εισ σηµειον τοισ υιοισ ισ
ραηλ4και ελαβεν ελεαζαρ υιοσ ααρων του ιερεωσ τα πυρεια τα χαλκα οσα προσηνεγκαν οι κατακεκα
υµενοι και προσεθηκαν αυτα περιθεµα τω θυσιαστηριω5µνηµοσυνον τοισ υιοισ ισραηλ οπωσ αν µη π
ροσελθη µηθεισ αλλογενησ οσ ουκ εστιν εκ του σπερµατοσ ααρων επιθειναι θυµιαµα εναντι κυριου 
και ουκ εσται ωσπερ κορε και η επισυστασισ αυτου καθα ελαλησεν κυριοσ εν χειρι µωυση6και εγογγ
υσαν οι υιοι ισραηλ τη επαυριον επι µωυσην και ααρων λεγοντεσ υµεισ απεκταγκατε τον λαον κυριο
υ7και εγενετο εν τω επισυστρεφεσθαι την συναγωγην επι µωυσην και ααρων και ωρµησαν επι την σκη
νην του µαρτυριου και τηνδε εκαλυψεν αυτην η νεφελη και ωφθη η δοξα κυριου8και εισηλθεν µωυση
σ και ααρων κατα προσωπον τησ σκηνησ του µαρτυριου9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρ
ων λεγων10εκχωρησατε εκ µεσου τησ συναγωγησ ταυτησ και εξαναλωσω αυτουσ εισ απαξ και επεσον
 επι προσωπον αυτων11και ειπεν µωυσησ προσ ααρων λαβε το πυρειον και επιθεσ επ′ αυτο πυρ απο το
υ θυσιαστηριου και επιβαλε επ′ αυτο θυµιαµα και απενεγκε το ταχοσ εισ την παρεµβολην και εξιλασ
αι περι αυτων εξηλθεν γαρ οργη απο προσωπου κυριου ηρκται θραυειν τον λαον12και ελαβεν ααρων 
καθαπερ ελαλησεν αυτω µωυσησ και εδραµεν εισ την συναγωγην και ηδη ενηρκτο η θραυσισ εν τω λ
αω και επεβαλεν το θυµιαµα και εξιλασατο περι του λαου13και εστη ανα µεσον των τεθνηκοτων και τ
ων ζωντων και εκοπασεν η θραυσισ14και εγενοντο οι τεθνηκοτεσ εν τη θραυσει τεσσαρεσ και δεκα χι
λιαδεσ και επτακοσιοι χωρισ των τεθνηκοτων ενεκεν κορε15και επεστρεψεν ααρων προσ µωυσην επι τ
ην θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου και εκοπασεν η θραυσισ16και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λ
εγων17λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβε παρ′ αυτων ραβδον ραβδον κατ′ οικουσ πατριων παρα πα
ντων των αρχοντων αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων δωδεκα ραβδουσ και εκαστου το ονοµα αυτου
 επιγραψον επι τησ ραβδου αυτου18και το ονοµα ααρων επιγραψον επι τησ ραβδου λευι εστιν γαρ ραβ
δοσ µια κατα φυλην οικου πατριων αυτων δωσουσιν19και θησεισ αυτασ εν τη σκηνη του µαρτυριου κ
ατεναντι του µαρτυριου εν οισ γνωσθησοµαι σοι εκει20και εσται ο ανθρωποσ ον εαν εκλεξωµαι αυτον
 η ραβδοσ αυτου εκβλαστησει και περιελω απ′ εµου τον γογγυσµον των υιων ισραηλ α αυτοι γογγυζο
υσιν εφ′ υµιν21και ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ και εδωκαν αυτω παντεσ οι αρχοντεσ αυτων 
ραβδον τω αρχοντι τω ενι ραβδον κατα αρχοντα κατ′ οικουσ πατριων αυτων δωδεκα ραβδουσ και η ρ
αβδοσ ααρων ανα µεσον των ραβδων αυτων22και απεθηκεν µωυσησ τασ ραβδουσ εναντι κυριου εν τ
η σκηνη του µαρτυριου23και εγενετο τη επαυριον και εισηλθεν µωυσησ και ααρων εισ την σκηνην το
υ µαρτυριου και ιδου εβλαστησεν η ραβδοσ ααρων εισ οικον λευι και εξηνεγκεν βλαστον και εξηνθη
σεν ανθη και εβλαστησεν καρυα24και εξηνεγκεν µωυσησ πασασ τασ ραβδουσ απο προσωπου κυριου 
προσ παντασ υιουσ ισραηλ και ειδον και ελαβον εκαστοσ την ραβδον αυτου25και ειπεν κυριοσ προσ 
µωυσην αποθεσ την ραβδον ααρων ενωπιον των µαρτυριων εισ διατηρησιν σηµειον τοισ υιοισ των α
νηκοων και παυσασθω ο γογγυσµοσ αυτων απ′ εµου και ου µη αποθανωσιν26και εποιησεν µωυσησ κα
ι ααρων καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν27και ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ µωυσην 
λεγοντεσ ιδου εξανηλωµεθα απολωλαµεν παρανηλωµεθα28πασ ο απτοµενοσ τησ σκηνησ κυριου απο
θνησκει εωσ εισ τελοσ αποθανωµεν 
 
Chapter 18 
1και ειπεν κυριοσ προσ ααρων λεγων συ και οι υιοι σου και ο οικοσ πατριασ σου ληµψεσθε τασ αµαρ
τιασ των αγιων και συ και οι υιοι σου ληµψεσθε τασ αµαρτιασ τησ ιερατειασ υµων2και τουσ αδελφο



υσ σου φυλην λευι δηµον του πατροσ σου προσαγαγου προσ σεαυτον και προστεθητωσαν σοι και λει
τουργειτωσαν σοι και συ και οι υιοι σου µετα σου απεναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου3και φυλαξον
ται τασ φυλακασ σου και τασ φυλακασ τησ σκηνησ πλην προσ τα σκευη τα αγια και προσ το θυσιασ
τηριον ου προσελευσονται και ουκ αποθανουνται και ουτοι και υµεισ4και προστεθησονται προσ σε κ
αι φυλαξονται τασ φυλακασ τησ σκηνησ του µαρτυριου κατα πασασ τασ λειτουργιασ τησ σκηνησ κ
αι ο αλλογενησ ου προσελευσεται προσ σε5και φυλαξεσθε τασ φυλακασ των αγιων και τασ φυλακασ 
του θυσιαστηριου και ουκ εσται θυµοσ εν τοισ υιοισ ισραηλ6και εγω ειληφα τουσ αδελφουσ υµων το
υσ λευιτασ εκ µεσου των υιων ισραηλ δοµα δεδοµενον κυριω λειτουργειν τασ λειτουργιασ τησ σκηνη
σ του µαρτυριου7και συ και οι υιοι σου µετα σου διατηρησετε την ιερατειαν υµων κατα παντα τροπο
ν του θυσιαστηριου και το ενδοθεν του καταπετασµατοσ και λειτουργησετε τασ λειτουργιασ δοµα τη
σ ιερατειασ υµων και ο αλλογενησ ο προσπορευοµενοσ αποθανειται8και ελαλησεν κυριοσ προσ ααρ
ων και εγω ιδου δεδωκα υµιν την διατηρησιν των απαρχων απο παντων των ηγιασµενων µοι παρα τω
ν υιων ισραηλ σοι δεδωκα αυτα εισ γερασ και τοισ υιοισ σου µετα σε νοµιµον αιωνιον9και τουτο εστ
ω υµιν απο των ηγιασµενων αγιων των καρπωµατων απο παντων των δωρων αυτων και απο παντων τ
ων θυσιασµατων αυτων και απο πασησ πληµµελειασ αυτων και απο πασων των αµαρτιων οσα αποδι
δοασιν µοι απο παντων των αγιων σοι εσται και τοισ υιοισ σου10εν τω αγιω των αγιων φαγεσθε αυτα π
αν αρσενικον φαγεται αυτα συ και οι υιοι σου αγια εσται σοι11και τουτο εσται υµιν απαρχη δοµατων 
αυτων απο παντων των επιθεµατων των υιων ισραηλ σοι δεδωκα αυτα και τοισ υιοισ σου και ταισ θυ
γατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον πασ καθαροσ εν τω οικω σου εδεται αυτα12πασα απαρχη ελ
αιου και πασα απαρχη οινου και σιτου απαρχη αυτων οσα αν δωσι τω κυριω σοι δεδωκα αυτα13τα π
ρωτογενηµατα παντα οσα εν τη γη αυτων οσα αν ενεγκωσιν κυριω σοι εσται πασ καθαροσ εν τω οικω
 σου εδεται αυτα14παν ανατεθεµατισµενον εν υιοισ ισραηλ σοι εσται15και παν διανοιγον µητραν απο 
πασησ σαρκοσ α προσφερουσιν κυριω απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ σοι εσται αλλ′ η λυτροισ λυτρωθ
ησεται τα πρωτοτοκα των ανθρωπων και τα πρωτοτοκα των κτηνων των ακαθαρτων λυτρωση16και η 
λυτρωσισ αυτου απο µηνιαιου η συντιµησισ πεντε σικλων κατα τον σικλον τον αγιον εικοσι οβολοι ε
ισιν17πλην πρωτοτοκα µοσχων και πρωτοτοκα προβατων και πρωτοτοκα αιγων ου λυτρωση αγια εστι
ν και το αιµα αυτων προσχεεισ προσ το θυσιαστηριον και το στεαρ ανοισεισ καρπωµα εισ οσµην ευ
ωδιασ κυριω18και τα κρεα εσται σοι καθα και το στηθυνιον του επιθεµατοσ και κατα τον βραχιονα τ
ον δεξιον σοι εσται19παν αφαιρεµα των αγιων οσα αν αφελωσιν οι υιοι ισραηλ κυριω σοι δεδωκα και 
τοισ υιοισ σου και ταισ θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον διαθηκη αλοσ αιωνιου εστιν εναν
τι κυριου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε20και ελαλησεν κυριοσ προσ ααρων εν τη γη αυτων ου κλη
ρονοµησεισ και µερισ ουκ εσται σοι εν αυτοισ οτι εγω µερισ σου και κληρονοµια σου εν µεσω των υι
ων ισραηλ21και τοισ υιοισ λευι ιδου δεδωκα παν επιδεκατον εν ισραηλ εν κληρω αντι των λειτουργιω
ν αυτων οσα αυτοι λειτουργουσιν λειτουργιαν εν τη σκηνη του µαρτυριου22και ου προσελευσονται ε
τι οι υιοι ισραηλ εισ την σκηνην του µαρτυριου λαβειν αµαρτιαν θανατηφορον23και λειτουργησει ο λ
ευιτησ αυτοσ την λειτουργιαν τησ σκηνησ του µαρτυριου και αυτοι ληµψονται τα αµαρτηµατα αυτ
ων νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ αυτων και εν µεσω υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρονοµι
αν24οτι τα επιδεκατα των υιων ισραηλ οσα αν αφορισωσιν κυριω αφαιρεµα δεδωκα τοισ λευιταισ εν κ
ληρω δια τουτο ειρηκα αυτοισ εν µεσω υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρον25και ελαλησεν κυρ
ιοσ προσ µωυσην λεγων26και τοισ λευιταισ λαλησεισ και ερεισ προσ αυτουσ εαν λαβητε παρα των υι
ων ισραηλ το επιδεκατον ο δεδωκα υµιν παρ′ αυτων εν κληρω και αφελειτε υµεισ απ′ αυτου αφαιρεµα
 κυριω επιδεκατον απο του επιδεκατου27και λογισθησεται υµιν τα αφαιρεµατα υµων ωσ σιτοσ απο αλ
ω και αφαιρεµα απο ληνου28ουτωσ αφελειτε και υµεισ απο των αφαιρεµατων κυριου απο παντων επιδ
εκατων υµων οσα εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ και δωσετε απ′ αυτων αφαιρεµα κυριω ααρων τ
ω ιερει29απο παντων των δοµατων υµων αφελειτε αφαιρεµα κυριω η απο παντων των απαρχων το ηγια
σµενον απ′ αυτου30και ερεισ προσ αυτουσ οταν αφαιρητε την απαρχην απ′ αυτου και λογισθησεται τ
οισ λευιταισ ωσ γενηµα απο αλω και ωσ γενηµα απο ληνου31και εδεσθε αυτο εν παντι τοπω υµεισ και
 οι οικοι υµων οτι µισθοσ ουτοσ υµιν εστιν αντι των λειτουργιων υµων των εν τη σκηνη του µαρτυριο
υ32και ου ληµψεσθε δι′ αυτο αµαρτιαν οτι αν αφαιρητε την απαρχην απ′ αυτου και τα αγια των υιων 
ισραηλ ου βεβηλωσετε ινα µη αποθανητε 
 
Chapter 19 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2αυτη η διαστολη του νοµου οσα συνεταξεν κυ
ριοσ λεγων λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετωσαν προσ σε δαµαλιν πυρραν αµωµον ητισ ουκ εχ
ει εν αυτη µωµον και η ουκ επεβληθη επ′ αυτην ζυγοσ3και δωσεισ αυτην προσ ελεαζαρ τον ιερεα και 
εξαξουσιν αυτην εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον και σφαξουσιν αυτην ενωπιον αυτου4και λ
ηµψεται ελεαζαρ απο του αιµατοσ αυτησ και ρανει απεναντι του προσωπου τησ σκηνησ του µαρτυρ
ιου απο του αιµατοσ αυτησ επτακισ5και κατακαυσουσιν αυτην εναντιον αυτου και το δερµα και τα 



κρεα αυτησ και το αιµα αυτησ συν τη κοπρω αυτησ κατακαυθησεται6και ληµψεται ο ιερευσ ξυλον κ
εδρινον και υσσωπον και κοκκινον και εµβαλουσιν εισ µεσον του κατακαυµατοσ τησ δαµαλεωσ7και 
πλυνει τα ιµατια αυτου ο ιερευσ και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εισ 
την παρεµβολην και ακαθαρτοσ εσται ο ιερευσ εωσ εσπερασ8και ο κατακαιων αυτην πλυνει τα ιµατι
α αυτου και λουσεται το σωµα αυτου και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ9και συναξει ανθρωποσ καθ
αροσ την σποδον τησ δαµαλεωσ και αποθησει εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον και εσται τη 
συναγωγη υιων ισραηλ εισ διατηρησιν υδωρ ραντισµου αγνισµα εστιν10και πλυνει τα ιµατια ο συναγ
ων την σποδιαν τησ δαµαλεωσ και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και εσται τοισ υιοισ ισραηλ και το
ισ προσκειµενοισ προσηλυτοισ νοµιµον αιωνιον11ο απτοµενοσ του τεθνηκοτοσ πασησ ψυχησ ανθρω
που ακαθαρτοσ εσται επτα ηµερασ12ουτοσ αγνισθησεται τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη κ
αι καθαροσ εσται εαν δε µη αφαγνισθη τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη ου καθαροσ εσται1

3πασ ο απτοµενοσ του τεθνηκοτοσ απο ψυχησ ανθρωπου εαν αποθανη και µη αφαγνισθη την σκηνην
 κυριου εµιανεν εκτριβησεται η ψυχη εκεινη εξ ισραηλ οτι υδωρ ραντισµου ου περιερραντισθη επ′ αυ
τον ακαθαρτοσ εστιν ετι η ακαθαρσια αυτου εν αυτω εστιν14και ουτοσ ο νοµοσ ανθρωποσ εαν αποθα
νη εν οικια πασ ο εισπορευοµενοσ εισ την οικιαν και οσα εστιν εν τη οικια ακαθαρτα εσται επτα ηµε
ρασ15και παν σκευοσ ανεωγµενον οσα ουχι δεσµον καταδεδεται επ′ αυτω ακαθαρτα εστιν16και πασ ο
σ εαν αψηται επι προσωπου του πεδιου τραυµατιου η νεκρου η οστεου ανθρωπινου η µνηµατοσ επτα
 ηµερασ ακαθαρτοσ εσται17και ληµψονται τω ακαθαρτω απο τησ σποδιασ τησ κατακεκαυµενησ του 
αγνισµου και εκχεουσιν επ′ αυτην υδωρ ζων εισ σκευοσ18και ληµψεται υσσωπον και βαψει εισ το υδ
ωρ ανηρ καθαροσ και περιρρανει επι τον οικον και επι τα σκευη και επι τασ ψυχασ οσαι εαν ωσιν εκ
ει και επι τον ηµµενον του οστεου του ανθρωπινου η του τραυµατιου η του τεθνηκοτοσ η του µνηµατ
οσ19και περιρρανει ο καθαροσ επι τον ακαθαρτον εν τη ηµερα τη τριτη και εν τη ηµερα τη εβδοµη κα
ι αφαγνισθησεται τη ηµερα τη εβδοµη και πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ
 εσται εωσ εσπερασ20και ανθρωποσ οσ εαν µιανθη και µη αφαγνισθη εξολεθρευθησεται η ψυχη εκειν
η εκ µεσου τησ συναγωγησ οτι τα αγια κυριου εµιανεν οτι υδωρ ραντισµου ου περιερραντισθη επ′ αυ
τον ακαθαρτοσ εστιν21και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον και ο περιρραινων υδωρ ραντισµου πλυνει τα 
ιµατια αυτου και ο απτοµενοσ του υδατοσ του ραντισµου ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ22και παντο
σ ου εαν αψηται αυτου ο ακαθαρτοσ ακαθαρτον εσται και η ψυχη η απτοµενη ακαθαρτοσ εσται εωσ
 εσπερασ 
 
Chapter 20 
1και ηλθον οι υιοι ισραηλ πασα η συναγωγη εισ την ερηµον σιν εν τω µηνι τω πρωτω και κατεµεινεν 
ο λαοσ εν καδησ και ετελευτησεν εκει µαριαµ και εταφη εκει2και ουκ ην υδωρ τη συναγωγη και ηθρο
ισθησαν επι µωυσην και ααρων3και ελοιδορειτο ο λαοσ προσ µωυσην λεγοντεσ οφελον απεθανοµεν ε
ν τη απωλεια των αδελφων ηµων εναντι κυριου4και ινα τι ανηγαγετε την συναγωγην κυριου εισ την ε
ρηµον ταυτην αποκτειναι ηµασ και τα κτηνη ηµων5και ινα τι τουτο ανηγαγετε ηµασ εξ αιγυπτου παρ
αγενεσθαι εισ τον τοπον τον πονηρον τουτον τοποσ ου ου σπειρεται ουδε συκαι ουδε αµπελοι ουδε ρο
αι ουδε υδωρ εστιν πιειν6και ηλθεν µωυσησ και ααρων απο προσωπου τησ συναγωγησ επι την θυραν 
τησ σκηνησ του µαρτυριου και επεσαν επι προσωπον και ωφθη η δοξα κυριου προσ αυτουσ7και ελαλ
ησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων8λαβε την ραβδον και εκκλησιασον την συναγωγην συ και ααρων ο 
αδελφοσ σου και λαλησατε προσ την πετραν εναντι αυτων και δωσει τα υδατα αυτησ και εξοισετε αυ
τοισ υδωρ εκ τησ πετρασ και ποτιειτε την συναγωγην και τα κτηνη αυτων9και ελαβεν µωυσησ την ρα
βδον την απεναντι κυριου καθα συνεταξεν κυριοσ10και εξεκκλησιασεν µωυσησ και ααρων την συνα
γωγην απεναντι τησ πετρασ και ειπεν προσ αυτουσ ακουσατε µου οι απειθεισ µη εκ τησ πετρασ ταυτ
ησ εξαξοµεν υµιν υδωρ11και επαρασ µωυσησ την χειρα αυτου επαταξεν την πετραν τη ραβδω δισ και
 εξηλθεν υδωρ πολυ και επιεν η συναγωγη και τα κτηνη αυτων12και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και α
αρων οτι ουκ επιστευσατε αγιασαι µε εναντιον υιων ισραηλ δια τουτο ουκ εισαξετε υµεισ την συναγ
ωγην ταυτην εισ την γην ην δεδωκα αυτοισ13τουτο υδωρ αντιλογιασ οτι ελοιδορηθησαν οι υιοι ισραη
λ εναντι κυριου και ηγιασθη εν αυτοισ14και απεστειλεν µωυσησ αγγελουσ εκ καδησ προσ βασιλεα εδ
ωµ λεγων ταδε λεγει ο αδελφοσ σου ισραηλ συ επιστη παντα τον µοχθον τον ευροντα ηµασ15και κατε
βησαν οι πατερεσ ηµων εισ αιγυπτον και παρωκησαµεν εν αιγυπτω ηµερασ πλειουσ και εκακωσαν η
µασ οι αιγυπτιοι και τουσ πατερασ ηµων16και ανεβοησαµεν προσ κυριον και εισηκουσεν κυριοσ τησ 
φωνησ ηµων και αποστειλασ αγγελον εξηγαγεν ηµασ εξ αιγυπτου και νυν εσµεν εν καδησ πολει εκ µε
ρουσ των οριων σου17παρελευσοµεθα δια τησ γησ σου ου διελευσοµεθα δι′ αγρων ουδε δι′ αµπελωνων
 ουδε πιοµεθα υδωρ εκ λακκου σου οδω βασιλικη πορευσοµεθα ουκ εκκλινουµεν δεξια ουδε ευωνυµα
 εωσ αν παρελθωµεν τα ορια σου18και ειπεν προσ αυτον εδωµ ου διελευση δι′ εµου ει δε µη εν πολεµω 
εξελευσοµαι εισ συναντησιν σοι19και λεγουσιν αυτω οι υιοι ισραηλ παρα το οροσ παρελευσοµεθα εα
ν δε του υδατοσ σου πιωµεν εγω τε και τα κτηνη δωσω τιµην σοι αλλα το πραγµα ουδεν εστιν παρα το



 οροσ παρελευσοµεθα20ο δε ειπεν ου διελευση δι′ εµου και εξηλθεν εδωµ εισ συναντησιν αυτω εν οχλ
ω βαρει και εν χειρι ισχυρα21και ουκ ηθελησεν εδωµ δουναι τω ισραηλ παρελθειν δια των οριων αυτο
υ και εξεκλινεν ισραηλ απ′ αυτου22και απηραν εκ καδησ και παρεγενοντο οι υιοι ισραηλ πασα η συν
αγωγη εισ ωρ το οροσ23και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων εν ωρ τω ορει επι των οριων γησ εδω
µ λεγων24προστεθητω ααρων προσ τον λαον αυτου οτι ου µη εισελθητε εισ την γην ην δεδωκα τοισ υι
οισ ισραηλ διοτι παρωξυνατε µε επι του υδατοσ τησ λοιδοριασ25λαβε τον ααρων και ελεαζαρ τον υιο
ν αυτου και αναβιβασον αυτουσ εισ ωρ το οροσ εναντι πασησ τησ συναγωγησ26και εκδυσον ααρων τ
ην στολην αυτου και ενδυσον ελεαζαρ τον υιον αυτου και ααρων προστεθεισ αποθανετω εκει27και επ
οιησεν µωυσησ καθα συνεταξεν κυριοσ και ανεβιβασεν αυτον εισ ωρ το οροσ εναντιον πασησ τησ σ
υναγωγησ28και εξεδυσεν ααρων τα ιµατια αυτου και ενεδυσεν αυτα ελεαζαρ τον υιον αυτου και απεθ
ανεν ααρων επι τησ κορυφησ του ορουσ και κατεβη µωυσησ και ελεαζαρ εκ του ορουσ29και ειδεν πα
σα η συναγωγη οτι απελυθη ααρων και εκλαυσαν τον ααρων τριακοντα ηµερασ πασ οικοσ ισραηλ 
 
Chapter 21 
1και ηκουσεν ο χανανισ βασιλευσ αραδ ο κατοικων κατα την ερηµον ηλθεν γαρ ισραηλ οδον αθαριν 
και επολεµησεν προσ ισραηλ και κατεπρονοµευσαν εξ αυτων αιχµαλωσιαν2και ηυξατο ισραηλ ευχη
ν κυριω και ειπεν εαν µοι παραδωσ τον λαον τουτον υποχειριον αναθεµατιω αυτον και τασ πολεισ α
υτου3και εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ ισραηλ και παρεδωκεν τον χανανιν υποχειριον αυτου και α
νεθεµατισεν αυτον και τασ πολεισ αυτου και επεκαλεσαν το ονοµα του τοπου εκεινου αναθεµα4και α
παραντεσ εξ ωρ του ορουσ οδον επι θαλασσαν ερυθραν περιεκυκλωσαν γην εδωµ και ωλιγοψυχησεν 
ο λαοσ εν τη οδω5και κατελαλει ο λαοσ προσ τον θεον και κατα µωυση λεγοντεσ ινα τι εξηγαγεσ ηµα
σ εξ αιγυπτου αποκτειναι ηµασ εν τη ερηµω οτι ουκ εστιν αρτοσ ουδε υδωρ η δε ψυχη ηµων προσωχθ
ισεν εν τω αρτω τω διακενω6και απεστειλεν κυριοσ εισ τον λαον τουσ οφεισ τουσ θανατουντασ και ε
δακνον τον λαον και απεθανεν λαοσ πολυσ των υιων ισραηλ7και παραγενοµενοσ ο λαοσ προσ µωυσ
ην ελεγον οτι ηµαρτοµεν οτι κατελαλησαµεν κατα του κυριου και κατα σου ευξαι ουν προσ κυριον κ
αι αφελετω αφ′ ηµων τον οφιν και ηυξατο µωυσησ προσ κυριον περι του λαου8και ειπεν κυριοσ προσ 
µωυσην ποιησον σεαυτω οφιν και θεσ αυτον επι σηµειου και εσται εαν δακη οφισ ανθρωπον πασ ο δε
δηγµενοσ ιδων αυτον ζησεται9και εποιησεν µωυσησ οφιν χαλκουν και εστησεν αυτον επι σηµειου κα
ι εγενετο οταν εδακνεν οφισ ανθρωπον και επεβλεψεν επι τον οφιν τον χαλκουν και εζη10και απηραν ο
ι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν ωβωθ11και εξαραντεσ εξ ωβωθ παρενεβαλον εν αχελγαι εκ του περ
αν εν τη ερηµω η εστιν κατα προσωπον µωαβ κατα ανατολασ ηλιου12εκειθεν απηραν και παρενεβαλ
ον εισ φαραγγα ζαρετ13και εκειθεν απαραντεσ παρενεβαλον εισ το περαν αρνων εν τη ερηµω το εξεχο
ν απο των οριων των αµορραιων εστιν γαρ αρνων ορια µωαβ ανα µεσον µωαβ και ανα µεσον του αµο
ρραιου14δια τουτο λεγεται εν βιβλιω πολεµοσ του κυριου την ζωοβ εφλογισεν και τουσ χειµαρρουσ α
ρνων15και τουσ χειµαρρουσ κατεστησεν κατοικισαι ηρ και προσκειται τοισ οριοισ µωαβ16και εκειθεν
 το φρεαρ τουτο εστιν το φρεαρ ο ειπεν κυριοσ προσ µωυσην συναγαγε τον λαον και δωσω αυτοισ υδ
ωρ πιειν17τοτε ησεν ισραηλ το ασµα τουτο επι του φρεατοσ εξαρχετε αυτω18φρεαρ ωρυξαν αυτο αρχο
ντεσ εξελατοµησαν αυτο βασιλεισ εθνων εν τη βασιλεια αυτων εν τω κυριευσαι αυτων και απο φρεα
τοσ εισ µανθαναιν19και απο µανθαναιν εισ νααλιηλ και απο νααλιηλ εισ βαµωθ20και απο βαµωθ εισ 
ναπην η εστιν εν τω πεδιω µωαβ απο κορυφησ του λελαξευµενου το βλεπον κατα προσωπον τησ ερηµ
ου21και απεστειλεν µωυσησ πρεσβεισ προσ σηων βασιλεα αµορραιων λογοισ ειρηνικοισ λεγων22παρε
λευσοµεθα δια τησ γησ σου τη οδω πορευσοµεθα ουκ εκκλινουµεν ουτε εισ αγρον ουτε εισ αµπελωνα 
ου πιοµεθα υδωρ εκ φρεατοσ σου οδω βασιλικη πορευσοµεθα εωσ παρελθωµεν τα ορια σου23και ουκ 
εδωκεν σηων τω ισραηλ παρελθειν δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων παντα τον λαον αυτου 
και εξηλθεν παραταξασθαι τω ισραηλ εισ την ερηµον και ηλθεν εισ ιασσα και παρεταξατο τω ισραη
λ24και επαταξεν αυτον ισραηλ φονω µαχαιρησ και κατεκυριευσαν τησ γησ αυτου απο αρνων εωσ ιαβ
οκ εωσ υιων αµµαν οτι ιαζηρ ορια υιων αµµων εστιν25και ελαβεν ισραηλ πασασ τασ πολεισ ταυτασ 
και κατωκησεν ισραηλ εν πασαισ ταισ πολεσιν των αµορραιων εν εσεβων και εν πασαισ ταισ συγκυρ
ουσαισ αυτη26εστιν γαρ εσεβων πολισ σηων του βασιλεωσ των αµορραιων και ουτοσ επολεµησεν βα
σιλεα µωαβ το προτερον και ελαβον πασαν την γην αυτου απο αροηρ εωσ αρνων27δια τουτο ερουσιν 
οι αινιγµατισται ελθετε εισ εσεβων ινα οικοδοµηθη και κατασκευασθη πολισ σηων28οτι πυρ εξηλθεν 
εξ εσεβων φλοξ εκ πολεωσ σηων και κατεφαγεν εωσ µωαβ και κατεπιεν στηλασ αρνων29ουαι σοι µωα
β απωλου λαοσ χαµωσ απεδοθησαν οι υιοι αυτων διασωζεσθαι και αι θυγατερεσ αυτων αιχµαλωτοι 
τω βασιλει των αµορραιων σηων30και το σπερµα αυτων απολειται εσεβων εωσ δαιβων και αι γυναικε
σ ετι προσεξεκαυσαν πυρ επι µωαβ31κατωκησεν δε ισραηλ εν πασαισ ταισ πολεσιν των αµορραιων32κ
αι απεστειλεν µωυσησ κατασκεψασθαι την ιαζηρ και κατελαβοντο αυτην και τασ κωµασ αυτησ και 
εξεβαλον τον αµορραιον τον κατοικουντα εκει33και επιστρεψαντεσ ανεβησαν οδον την εισ βασαν κα
ι εξηλθεν ωγ βασιλευσ τησ βασαν εισ συναντησιν αυτοισ και πασ ο λαοσ αυτου εισ πολεµον εισ εδρ



αι+ν34και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην µη φοβηθησ αυτον οτι εισ τασ χειρασ σου παραδεδωκα αυτον κ
αι παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην αυτου και ποιησεισ αυτω καθωσ εποιησασ τω σηων βασ
ιλει των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων35και επαταξεν αυτον και τουσ υιουσ αυτου και παντα τον 
λαον αυτου εωσ του µη καταλιπειν αυτου ζωγρειαν και εκληρονοµησαν την γην αυτων 
 
Chapter 22 
1και απαραντεσ οι υιοι ισραηλ παρενεβαλον επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω2και ιδ
ων βαλακ υιοσ σεπφωρ παντα οσα εποιησεν ισραηλ τω αµορραιω3και εφοβηθη µωαβ τον λαον σφοδρ
α οτι πολλοι ησαν και προσωχθισεν µωαβ απο προσωπου υιων ισραηλ4και ειπεν µωαβ τη γερουσια µ
αδιαµ νυν εκλειξει η συναγωγη αυτη παντασ τουσ κυκλω ηµων ωσ εκλειξαι ο µοσχοσ τα χλωρα εκ το
υ πεδιου και βαλακ υιοσ σεπφωρ βασιλευσ µωαβ ην κατα τον καιρον εκεινον5και απεστειλεν πρεσβει
σ προσ βαλααµ υιον βεωρ φαθουρα ο εστιν επι του ποταµου γησ υιων λαου αυτου καλεσαι αυτον λεγ
ων ιδου λαοσ εξεληλυθεν εξ αιγυπτου και ιδου κατεκαλυψεν την οψιν τησ γησ και ουτοσ εγκαθηται ε
χοµενοσ µου6και νυν δευρο αρασαι µοι τον λαον τουτον οτι ισχυει ουτοσ η ηµεισ εαν δυνωµεθα πατ
αξαι εξ αυτων και εκβαλω αυτουσ εκ τησ γησ οτι οιδα ουσ εαν ευλογησησ συ ευλογηνται και ουσ εα
ν καταραση συ κεκατηρανται7και επορευθη η γερουσια µωαβ και η γερουσια µαδιαµ και τα µαντεια 
εν ταισ χερσιν αυτων και ηλθον προσ βαλααµ και ειπαν αυτω τα ρηµατα βαλακ8και ειπεν προσ αυτο
υσ καταλυσατε αυτου την νυκτα και αποκριθησοµαι υµιν πραγµατα α εαν λαληση κυριοσ προσ µε κ
αι κατεµειναν οι αρχοντεσ µωαβ παρα βαλααµ9και ηλθεν ο θεοσ προσ βαλααµ και ειπεν αυτω τι οι α
νθρωποι ουτοι παρα σοι10και ειπεν βαλααµ προσ τον θεον βαλακ υιοσ σεπφωρ βασιλευσ µωαβ απεστ
ειλεν αυτουσ προσ µε λεγων11ιδου λαοσ εξεληλυθεν εξ αιγυπτου και ιδου κεκαλυφεν την οψιν τησ γη
σ και ουτοσ εγκαθηται εχοµενοσ µου και νυν δευρο αρασαι µοι αυτον ει αρα δυνησοµαι παταξαι αυ
τον και εκβαλω αυτον απο τησ γησ12και ειπεν ο θεοσ προσ βαλααµ ου πορευση µετ′ αυτων ουδε κατα
ραση τον λαον εστιν γαρ ευλογηµενοσ13και αναστασ βαλααµ το πρωι ειπεν τοισ αρχουσιν βαλακ απ
οτρεχετε προσ τον κυριον υµων ουκ αφιησιν µε ο θεοσ πορευεσθαι µεθ′ υµων14και ανασταντεσ οι αρχ
οντεσ µωαβ ηλθον προσ βαλακ και ειπαν ου θελει βαλααµ πορευθηναι µεθ′ ηµων15και προσεθετο βαλ
ακ ετι αποστειλαι αρχοντασ πλειουσ και εντιµοτερουσ τουτων16και ηλθον προσ βαλααµ και λεγουσι
ν αυτω ταδε λεγει βαλακ ο του σεπφωρ αξιω σε µη οκνησησ ελθειν προσ µε17εντιµωσ γαρ τιµησω σε κ
αι οσα εαν ειπησ ποιησω σοι και δευρο επικαταρασαι µοι τον λαον τουτον18και απεκριθη βαλααµ κα
ι ειπεν τοισ αρχουσιν βαλακ εαν δω µοι βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυν
ησοµαι παραβηναι το ρηµα κυριου του θεου ποιησαι αυτο µικρον η µεγα εν τη διανοια µου19και νυν 
υποµεινατε αυτου και υµεισ την νυκτα ταυτην και γνωσοµαι τι προσθησει κυριοσ λαλησαι προσ µε20

και ηλθεν ο θεοσ προσ βαλααµ νυκτοσ και ειπεν αυτω ει καλεσαι σε παρεισιν οι ανθρωποι ουτοι ανα
στασ ακολουθησον αυτοισ αλλα το ρηµα ο αν λαλησω προσ σε τουτο ποιησεισ21και αναστασ βαλαα
µ το πρωι επεσαξεν την ονον αυτου και επορευθη µετα των αρχοντων µωαβ22και ωργισθη θυµω ο θεο
σ οτι επορευθη αυτοσ και ανεστη ο αγγελοσ του θεου ενδιαβαλλειν αυτον και αυτοσ επιβεβηκει επι τ
ησ ονου αυτου και δυο παιδεσ αυτου µετ′ αυτου23και ιδουσα η ονοσ τον αγγελον του θεου ανθεστηκο
τα εν τη οδω και την ροµφαιαν εσπασµενην εν τη χειρι αυτου και εξεκλινεν η ονοσ εκ τησ οδου και ε
πορευετο εισ το πεδιον και επαταξεν την ονον τη ραβδω του ευθυναι αυτην εν τη οδω24και εστη ο αγγ
ελοσ του θεου εν ταισ αυλαξιν των αµπελων φραγµοσ εντευθεν και φραγµοσ εντευθεν25και ιδουσα η ο
νοσ τον αγγελον του θεου προσεθλιψεν εαυτην προσ τον τοιχον και απεθλιψεν τον ποδα βαλααµ και 
προσεθετο ετι µαστιξαι αυτην26και προσεθετο ο αγγελοσ του θεου και απελθων υπεστη εν τοπω στενω
 εισ ον ουκ ην εκκλιναι δεξιαν ουδε αριστεραν27και ιδουσα η ονοσ τον αγγελον του θεου συνεκαθισεν
 υποκατω βαλααµ και εθυµωθη βαλααµ και ετυπτεν την ονον τη ραβδω28και ηνοιξεν ο θεοσ το στοµα
 τησ ονου και λεγει τω βαλααµ τι εποιησα σοι οτι πεπαικασ µε τουτο τριτον29και ειπεν βαλααµ τη ον
ω οτι εµπεπαιχασ µοι και ει ειχον µαχαιραν εν τη χειρι µου ηδη αν εξεκεντησα σε30και λεγει η ονοσ τ
ω βαλααµ ουκ εγω η ονοσ σου εφ′ ησ επεβαινεσ απο νεοτητοσ σου εωσ τησ σηµερον ηµερασ µη υπερ
ορασει υπεριδουσα εποιησα σοι ουτωσ ο δε ειπεν ουχι31απεκαλυψεν δε ο θεοσ τουσ οφθαλµουσ βαλα
αµ και ορα τον αγγελον κυριου ανθεστηκοτα εν τη οδω και την µαχαιραν εσπασµενην εν τη χειρι αυτ
ου και κυψασ προσεκυνησεν τω προσωπω αυτου32και ειπεν αυτω ο αγγελοσ του θεου δια τι επαταξασ
 την ονον σου τουτο τριτον και ιδου εγω εξηλθον εισ διαβολην σου οτι ουκ αστεια η οδοσ σου εναντι
ον µου33και ιδουσα µε η ονοσ εξεκλινεν απ′ εµου τριτον τουτο και ει µη εξεκλινεν νυν ουν σε µεν απε
κτεινα εκεινην δε περιεποιησαµην34και ειπεν βαλααµ τω αγγελω κυριου ηµαρτηκα ου γαρ ηπισταµην 
οτι συ µοι ανθεστηκασ εν τη οδω εισ συναντησιν και νυν ει µη σοι αρεσκει αποστραφησοµαι35και ειπ
εν ο αγγελοσ του θεου προσ βαλααµ συµπορευθητι µετα των ανθρωπων πλην το ρηµα ο εαν ειπω προ
σ σε τουτο φυλαξη λαλησαι και επορευθη βαλααµ µετα των αρχοντων βαλακ36και ακουσασ βαλακ ο
τι ηκει βαλααµ εξηλθεν εισ συναντησιν αυτω εισ πολιν µωαβ η εστιν επι των οριων αρνων ο εστιν εκ 
µερουσ των οριων37και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ ουχι απεστειλα προσ σε καλεσαι σε δια τι ουκ ηρχ



ου προσ µε οντωσ ου δυνησοµαι τιµησαι σε38και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ ιδου ηκω προσ σε νυν δυ
νατοσ εσοµαι λαλησαι τι το ρηµα ο εαν βαλη ο θεοσ εισ το στοµα µου τουτο λαλησω39και επορευθη 
βαλααµ µετα βαλακ και ηλθον εισ πολεισ επαυλεων40και εθυσεν βαλακ προβατα και µοσχουσ και απ
εστειλεν τω βαλααµ και τοισ αρχουσι τοισ µετ′ αυτου41και εγενηθη πρωι και παραλαβων βαλακ τον 
βαλααµ ανεβιβασεν αυτον επι την στηλην του βααλ και εδειξεν αυτω εκειθεν µεροσ τι του λαου 
 
Chapter 23 
1και ειπεν βαλααµ τω βαλακ οικοδοµησον µοι ενταυθα επτα βωµουσ και ετοιµασον µοι ενταυθα επτα
 µοσχουσ και επτα κριουσ2και εποιησεν βαλακ ον τροπον ειπεν αυτω βαλααµ και ανηνεγκεν µοσχον 
και κριον επι τον βωµον3και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ παραστηθι επι τησ θυσιασ σου και πορευσοµ
αι ει µοι φανειται ο θεοσ εν συναντησει και ρηµα ο εαν µοι δειξη αναγγελω σοι και παρεστη βαλακ ε
πι τησ θυσιασ αυτου και βαλααµ επορευθη επερωτησαι τον θεον και επορευθη ευθειαν4και εφανη ο θ
εοσ τω βαλααµ και ειπεν προσ αυτον βαλααµ τουσ επτα βωµουσ ητοιµασα και ανεβιβασα µοσχον κ
αι κριον επι τον βωµον5και ενεβαλεν ο θεοσ ρηµα εισ το στοµα βαλααµ και ειπεν επιστραφεισ προσ β
αλακ ουτωσ λαλησεισ6και απεστραφη προσ αυτον και οδε εφειστηκει επι των ολοκαυτωµατων αυτου 
και παντεσ οι αρχοντεσ µωαβ µετ′ αυτου7και εγενηθη πνευµα θεου επ′ αυτω και αναλαβων την παρα
βολην αυτου ειπεν εκ µεσοποταµιασ µετεπεµψατο µε βαλακ βασιλευσ µωαβ εξ ορεων απ′ ανατολων 
λεγων δευρο αρασαι µοι τον ιακωβ και δευρο επικαταρασαι µοι τον ισραηλ8τι αρασωµαι ον µη κατα
ραται κυριοσ η τι καταρασωµαι ον µη καταραται ο θεοσ9οτι απο κορυφησ ορεων οψοµαι αυτον και α
πο βουνων προσνοησω αυτον ιδου λαοσ µονοσ κατοικησει και εν εθνεσιν ου συλλογισθησεται10τισ ε
ξηκριβασατο το σπερµα ιακωβ και τισ εξαριθµησεται δηµουσ ισραηλ αποθανοι η ψυχη µου εν ψυχαι
σ δικαιων και γενοιτο το σπερµα µου ωσ το σπερµα τουτων11και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ τι πεποιηκ
ασ µοι εισ καταρασιν εχθρων µου κεκληκα σε και ιδου ευλογηκασ ευλογιαν12και ειπεν βαλααµ προσ 
βαλακ ουχι οσα εαν εµβαλη ο θεοσ εισ το στοµα µου τουτο φυλαξω λαλησαι13και ειπεν προσ αυτον β
αλακ δευρο ετι µετ′ εµου εισ τοπον αλλον εξ ων ουκ οψη αυτον εκειθεν αλλ′ η µεροσ τι αυτου οψη πα
ντασ δε ου µη ιδησ και καταρασαι µοι αυτον εκειθεν14και παρελαβεν αυτον εισ αγρου σκοπιαν επι κο
ρυφην λελαξευµενου και ωκοδοµησεν εκει επτα βωµουσ και ανεβιβασεν µοσχον και κριον επι τον βω
µον15και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ παραστηθι επι τησ θυσιασ σου εγω δε πορευσοµαι επερωτησαι το
ν θεον16και συνηντησεν ο θεοσ τω βαλααµ και ενεβαλεν ρηµα εισ το στοµα αυτου και ειπεν αποστρα
φητι προσ βαλακ και ταδε λαλησεισ17και απεστραφη προσ αυτον και οδε εφειστηκει επι τησ ολοκαυτ
ωσεωσ αυτου και παντεσ οι αρχοντεσ µωαβ µετ′ αυτου και ειπεν αυτω βαλακ τι ελαλησεν κυριοσ18κ
αι αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν αναστηθι βαλακ και ακουε ενωτισαι µαρτυσ υιοσ σεπφωρ1

9ουχ ωσ ανθρωποσ ο θεοσ διαρτηθηναι ουδε ωσ υιοσ ανθρωπου απειληθηναι αυτοσ ειπασ ουχι ποιη
σει λαλησει και ουχι εµµενει20ιδου ευλογειν παρειληµµαι ευλογησω και ου µη αποστρεψω21ουκ εσται
 µοχθοσ εν ιακωβ ουδε οφθησεται πονοσ εν ισραηλ κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου τα ενδοξα αρχον
των εν αυτω22θεοσ ο εξαγαγων αυτουσ εξ αιγυπτου ωσ δοξα µονοκερωτοσ αυτω23ου γαρ εστιν οιωνισ
µοσ εν ιακωβ ουδε µαντεια εν ισραηλ κατα καιρον ρηθησεται ιακωβ και τω ισραηλ τι επιτελεσει ο θε
οσ24ιδου λαοσ ωσ σκυµνοσ αναστησεται και ωσ λεων γαυριωθησεται ου κοιµηθησεται εωσ φαγη θηρ
αν και αιµα τραυµατιων πιεται25και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ ουτε καταραισ καταραση µοι αυτον ο
υτε ευλογων µη ευλογησησ αυτον26και αποκριθεισ βαλααµ ειπεν τω βαλακ ουκ ελαλησα σοι λεγων το
 ρηµα ο εαν λαληση ο θεοσ τουτο ποιησω27και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ δευρο παραλαβω σε εισ τοπ
ον αλλον ει αρεσει τω θεω και καταρασαι µοι αυτον εκειθεν28και παρελαβεν βαλακ τον βαλααµ επι κ
ορυφην του φογωρ το παρατεινον εισ την ερηµον29και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ οικοδοµησον µοι ωδ
ε επτα βωµουσ και ετοιµασον µοι ωδε επτα µοσχουσ και επτα κριουσ30και εποιησεν βαλακ καθαπερ ε
ιπεν αυτω βαλααµ και ανηνεγκεν µοσχον και κριον επι τον βωµον 
 
Chapter 24 
1και ιδων βαλααµ οτι καλον εστιν εναντι κυριου ευλογειν τον ισραηλ ουκ επορευθη κατα το ειωθοσ ε
ισ συναντησιν τοισ οιωνοισ και απεστρεψεν το προσωπον αυτου εισ την ερηµον2και εξαρασ βαλααµ 
τουσ οφθαλµουσ αυτου καθορα τον ισραηλ εστρατοπεδευκοτα κατα φυλασ και εγενετο πνευµα θεου 
εν αυτω3και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααµ υιοσ βεωρ φησιν ο ανθρωποσ ο αλ
ηθινωσ ορων4φησιν ακουων λογια θεου οστισ ορασιν θεου ειδεν εν υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφθαλµ
οι αυτου5ωσ καλοι σου οι οικοι ιακωβ αι σκηναι σου ισραηλ6ωσει ναπαι σκιαζουσαι και ωσει παραδ
εισοι επι ποταµων και ωσει σκηναι ασ επηξεν κυριοσ ωσει κεδροι παρ′ υδατα7εξελευσεται ανθρωποσ 
εκ του σπερµατοσ αυτου και κυριευσει εθνων πολλων και υψωθησεται η γωγ βασιλεια αυτου και αυξ
ηθησεται η βασιλεια αυτου8θεοσ ωδηγησεν αυτον εξ αιγυπτου ωσ δοξα µονοκερωτοσ αυτω εδεται εθ
νη εχθρων αυτου και τα παχη αυτων εκµυελιει και ταισ βολισιν αυτου κατατοξευσει εχθρον9κατακλι
θεισ ανεπαυσατο ωσ λεων και ωσ σκυµνοσ τισ αναστησει αυτον οι ευλογουντεσ σε ευλογηνται και οι



 καταρωµενοι σε κεκατηρανται10και εθυµωθη βαλακ επι βαλααµ και συνεκροτησεν ταισ χερσιν αυτο
υ και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ καταρασθαι τον εχθρον µου κεκληκα σε και ιδου ευλογων ευλογησα
σ τριτον τουτο11νυν ουν φευγε εισ τον τοπον σου ειπα τιµησω σε και νυν εστερησεν σε κυριοσ τησ δο
ξησ12και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ ουχι και τοισ αγγελοισ σου ουσ απεστειλασ προσ µε ελαλησα λεγ
ων13εαν µοι δω βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησοµαι παραβηναι το ρη
µα κυριου ποιησαι αυτο πονηρον η καλον παρ′ εµαυτου οσα εαν ειπη ο θεοσ ταυτα ερω14και νυν ιδο
υ αποτρεχω εισ τον τοπον µου δευρο συµβουλευσω σοι τι ποιησει ο λαοσ ουτοσ τον λαον σου επ′ εσχ
ατου των ηµερων15και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααµ υιοσ βεωρ φησιν ο ανθρ
ωποσ ο αληθινωσ ορων16ακουων λογια θεου επισταµενοσ επιστηµην παρα υψιστου και ορασιν θεου ι
δων εν υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφθαλµοι αυτου17δειξω αυτω και ουχι νυν µακαριζω και ουκ εγγιζε
ι ανατελει αστρον εξ ιακωβ και αναστησεται ανθρωποσ εξ ισραηλ και θραυσει τουσ αρχηγουσ µωαβ
 και προνοµευσει παντασ υιουσ σηθ18και εσται εδωµ κληρονοµια και εσται κληρονοµια ησαυ ο εχθρ
οσ αυτου και ισραηλ εποιησεν εν ισχυι19και εξεγερθησεται εξ ιακωβ και απολει σωζοµενον εκ πολεω
σ20και ιδων τον αµαληκ και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν αρχη εθνων αµαληκ και το σπερµ
α αυτων απολειται21και ιδων τον καιναιον και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ισχυρα η κατο
ικια σου και εαν θησ εν πετρα την νοσσιαν σου22και εαν γενηται τω βεωρ νεοσσια πανουργιασ ασσυ
ριοι σε αιχµαλωτευσουσιν23και ιδων τον ωγ και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ω ω τισ ζησετ
αι οταν θη ταυτα ο θεοσ24και εξελευσεται εκ χειροσ κιτιαιων και κακωσουσιν ασσουρ και κακωσουσ
ιν εβραιουσ και αυτοι οµοθυµαδον απολουνται25και αναστασ βαλααµ απηλθεν αποστραφεισ εισ τον 
τοπον αυτου και βαλακ απηλθεν προσ εαυτον 
 
Chapter 25 
1και κατελυσεν ισραηλ εν σαττιν και εβεβηλωθη ο λαοσ εκπορνευσαι εισ τασ θυγατερασ µωαβ2και ε
καλεσαν αυτουσ επι ταισ θυσιαισ των ειδωλων αυτων και εφαγεν ο λαοσ των θυσιων αυτων και προσ
εκυνησαν τοισ ειδωλοισ αυτων3και ετελεσθη ισραηλ τω βεελφεγωρ και ωργισθη θυµω κυριοσ τω ισρα
ηλ4και ειπεν κυριοσ τω µωυση λαβε παντασ τουσ αρχηγουσ του λαου και παραδειγµατισον αυτουσ κ
υριω απεναντι του ηλιου και αποστραφησεται οργη θυµου κυριου απο ισραηλ5και ειπεν µωυσησ ται
σ φυλαισ ισραηλ αποκτεινατε εκαστοσ τον οικειον αυτου τον τετελεσµενον τω βεελφεγωρ6και ιδου αν
θρωποσ των υιων ισραηλ ελθων προσηγαγεν τον αδελφον αυτου προσ την µαδιανιτιν εναντιον µωυση
 και εναντι πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ αυτοι δε εκλαιον παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυ
ριου7και ιδων φινεεσ υιοσ ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεωσ εξανεστη εκ µεσου τησ συναγωγησ και λα
βων σειροµαστην εν τη χειρι8εισηλθεν οπισω του ανθρωπου του ισραηλιτου εισ την καµινον και απε
κεντησεν αµφοτερουσ τον τε ανθρωπον τον ισραηλιτην και την γυναικα δια τησ µητρασ αυτησ και ε
παυσατο η πληγη απο υιων ισραηλ9και εγενοντο οι τεθνηκοτεσ εν τη πληγη τεσσαρεσ και εικοσι χιλι
αδεσ10και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων11φινεεσ υιοσ ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεωσ κατεπ
αυσεν τον θυµον µου απο υιων ισραηλ εν τω ζηλωσαι µου τον ζηλον εν αυτοισ και ουκ εξανηλωσα τ
ουσ υιουσ ισραηλ εν τω ζηλω µου12ουτωσ ειπον ιδου εγω διδωµι αυτω διαθηκην ειρηνησ13και εσται α
υτω και τω σπερµατι αυτου µετ′ αυτον διαθηκη ιερατειασ αιωνια ανθ′ ων εζηλωσεν τω θεω αυτου κα
ι εξιλασατο περι των υιων ισραηλ14το δε ονοµα του ανθρωπου του ισραηλιτου του πεπληγοτοσ οσ επ
ληγη µετα τησ µαδιανιτιδοσ ζαµβρι υιοσ σαλω αρχων οικου πατριασ των συµεων15και ονοµα τη γυν
αικι τη µαδιανιτιδι τη πεπληγυια χασβι θυγατηρ σουρ αρχοντοσ εθνουσ οµµωθ οικου πατριασ εστιν 
των µαδιαν16και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων17εχθραινετε
 τοισ µαδιηναιοισ και παταξατε αυτουσ18οτι εχθραινουσιν αυτοι υµιν εν δολιοτητι οσα δολιουσιν υµ
ασ δια φογωρ και δια χασβι θυγατερα αρχοντοσ µαδιαν αδελφην αυτων την πεπληγυιαν εν τη ηµερα 
τησ πληγησ δια φογωρ 
 
Chapter 26 
1και εγενετο µετα την πληγην και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και προσ ελεαζαρ τον ιερεα λεγων2

λαβε την αρχην πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ απο εικοσαετουσ και επανω κατ′ οικουσ πατριων αυ
των πασ ο εκπορευοµενοσ παραταξασθαι εν ισραηλ3και ελαλησεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ εν α
ραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω λεγων4απο εικοσαετουσ και επανω ον τροπον συνεταξεν κ
υριοσ τω µωυση και οι υιοι ισραηλ οι εξελθοντεσ εξ αιγυπτου5ρουβην πρωτοτοκοσ ισραηλ υιοι δε ρο
υβην ενωχ και δηµοσ του ενωχ τω φαλλου δηµοσ του φαλλουι6τω ασρων δηµοσ του ασρωνι τω χαρµι 
δηµοσ του χαρµι7ουτοι δηµοι ρουβην και εγενετο η επισκεψισ αυτων τρεισ και τεσσαρακοντα χιλιαδ
εσ και επτακοσιοι και τριακοντα8και υιοι φαλλου ελιαβ9και υιοι ελιαβ ναµουηλ και δαθαν και αβιρω
ν ουτοι επικλητοι τησ συναγωγησ ουτοι εισιν οι επισυσταντεσ επι µωυσην και ααρων εν τη συναγωγη
 κορε εν τη επισυστασει κυριου10και ανοιξασα η γη το στοµα αυτησ κατεπιεν αυτουσ και κορε εν τω 
θανατω τησ συναγωγησ αυτου οτε κατεφαγεν το πυρ τουσ πεντηκοντα και διακοσιουσ και εγενηθησα



ν εν σηµειω11οι δε υιοι κορε ουκ απεθανον12και οι υιοι συµεων ο δηµοσ των υιων συµεων τω ναµουηλ
 δηµοσ ο ναµουηλι τω ιαµιν δηµοσ ο ιαµινι τω ιαχιν δηµοσ ο ιαχινι13τω ζαρα δηµοσ ο ζαραι+ τω σαο
υλ δηµοσ ο σαουλι14ουτοι δηµοι συµεων εκ τησ επισκεψεωσ αυτων δυο και εικοσι χιλιαδεσ και διακο
σιοι15υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και απεθανεν ηρ και αυναν εν γη χανααν16εγενοντο δε οι υιοι ιουδα 
κατα δηµουσ αυτων τω σηλων δηµοσ ο σηλωνι τω φαρεσ δηµοσ ο φαρεσ τω ζαρα δηµοσ ο ζαραι+17κα
ι εγενοντο υιοι φαρεσ τω ασρων δηµοσ ο ασρωνι τω ιαµουν δηµοσ ο ιαµουνι18ουτοι δηµοι τω ιουδα κ
ατα την επισκοπην αυτων εξ και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι19και υιοι ισσαχαρ κατα δηµ
ουσ αυτων τω θωλα δηµοσ ο θωλαι+ τω φουα δηµοσ ο φουαι+20τω ιασουβ δηµοσ ο ιασουβι τω σαµαρ
αν δηµοσ ο σαµαρανι21ουτοι δηµοι ισσαχαρ εξ επισκεψεωσ αυτων τεσσαρεσ και εξηκοντα χιλιαδεσ 
και τριακοσιοι22υιοι ζαβουλων κατα δηµουσ αυτων τω σαρεδ δηµοσ ο σαρεδι τω αλλων δηµοσ ο αλλ
ωνι τω αλληλ δηµοσ ο αλληλι23ουτοι δηµοι ζαβουλων εξ επισκεψεωσ αυτων εξηκοντα χιλιαδεσ και π
εντακοσιοι24υιοι γαδ κατα δηµουσ αυτων τω σαφων δηµοσ ο σαφωνι τω αγγι δηµοσ ο αγγι τω σουνι δη
µοσ ο σουνι25τω αζενι δηµοσ ο αζενι τω αδδι δηµοσ ο αδδι26τω αροαδι δηµοσ ο αροαδι τω αριηλ δηµο
σ ο αριηλι27ουτοι δηµοι υιων γαδ εξ επισκεψεωσ αυτων τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι28υιο
ι ασηρ κατα δηµουσ αυτων τω ιαµιν δηµοσ ο ιαµινι τω ιεσου δηµοσ ο ιεσουι τω βαρια δηµοσ ο βαρια
ι+29τω χοβερ δηµοσ ο χοβερι τω µελχιηλ δηµοσ ο µελχιηλι30και το ονοµα θυγατροσ ασηρ σαρα31ουτοι
 δηµοι ασηρ εξ επισκεψεωσ αυτων τρεισ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι32υιοι ιωσηφ κατα 
δηµουσ αυτων µανασση και εφραιµ33υιοι µανασση τω µαχιρ δηµοσ ο µαχιρι και µαχιρ εγεννησεν τον
 γαλααδ τω γαλααδ δηµοσ ο γαλααδι34και ουτοι υιοι γαλααδ τω αχιεζερ δηµοσ ο αχιεζερι τω χελεγ δη
µοσ ο χελεγι35τω εσριηλ δηµοσ ο εσριηλι τω συχεµ δηµοσ ο συχεµι36τω συµαερ δηµοσ ο συµαερι και τ
ω οφερ δηµοσ ο οφερι37και τω σαλπααδ υιω οφερ ουκ εγενοντο αυτω υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και ταυτα 
τα ονοµατα των θυγατερων σαλπααδ µαλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα38ουτοι δηµοι µαν
ασση εξ επισκεψεωσ αυτων δυο και πεντηκοντα χιλιαδεσ και επτακοσιοι39και ουτοι υιοι εφραιµ τω σ
ουταλα δηµοσ ο σουταλαι+ τω ταναχ δηµοσ ο ταναχι40ουτοι υιοι σουταλα τω εδεν δηµοσ ο εδενι41ου
τοι δηµοι εφραιµ εξ επισκεψεωσ αυτων δυο και τριακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι ουτοι δηµοι υιων
 ιωσηφ κατα δηµουσ αυτων42υιοι βενιαµιν κατα δηµουσ αυτων τω βαλε δηµοσ ο βαλει+ τω ασυβηρ δ
ηµοσ ο ασυβηρι τω ιαχιραν δηµοσ ο ιαχιρανι43τω σωφαν δηµοσ ο σωφανι44και εγενοντο οι υιοι βαλε 
αδαρ και νοεµαν τω αδαρ δηµοσ ο αδαρι τω νοεµαν δηµοσ ο νοεµανι45ουτοι υιοι βενιαµιν κατα δηµο
υσ αυτων εξ επισκεψεωσ αυτων πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι46και υιοι δαν κατα δ
ηµουσ αυτων τω σαµι δηµοσ ο σαµι ουτοι δηµοι δαν κατα δηµουσ αυτων47παντεσ οι δηµοι σαµι κατ′ 
επισκοπην αυτων τεσσαρεσ και εξηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι48υιοι νεφθαλι κατα δηµουσ αυτω
ν τω ασιηλ δηµοσ ο ασιηλι τω γαυνι δηµοσ ο γαυνι49τω ιεσερ δηµοσ ο ιεσερι τω σελληµ δηµοσ ο σελλ
ηµι50ουτοι δηµοι νεφθαλι εξ επισκεψεωσ αυτων πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι51α
υτη η επισκεψισ υιων ισραηλ εξακοσιαι χιλιαδεσ και χιλιοι και επτακοσιοι και τριακοντα52και ελαλ
ησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων53τουτοισ µερισθησεται η γη κληρονοµειν εξ αριθµου ονοµατων54τοι
σ πλειοσιν πλεονασεισ την κληρονοµιαν και τοισ ελαττοσιν ελαττωσεισ την κληρονοµιαν αυτων εκα
στω καθωσ επεσκεπησαν δοθησεται η κληρονοµια αυτων55δια κληρων µερισθησεται η γη τοισ ονοµα
σιν κατα φυλασ πατριων αυτων κληρονοµησουσιν56εκ του κληρου µεριεισ την κληρονοµιαν αυτων α
να µεσον πολλων και ολιγων57και υιοι λευι κατα δηµουσ αυτων τω γεδσων δηµοσ ο γεδσωνι τω κααθ 
δηµοσ ο κααθι τω µεραρι δηµοσ ο µεραρι58ουτοι δηµοι υιων λευι δηµοσ ο λοβενι δηµοσ ο χεβρωνι δη
µοσ ο κορε και δηµοσ ο µουσι και κααθ εγεννησεν τον αµραµ59και το ονοµα τησ γυναικοσ αυτου ιωχ
αβεδ θυγατηρ λευι η ετεκεν τουτουσ τω λευι εν αιγυπτω και ετεκεν τω αµραµ τον ααρων και µωυσην 
και µαριαµ την αδελφην αυτων60και εγεννηθησαν τω ααρων ο τε ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ι
θαµαρ61και απεθανεν ναδαβ και αβιουδ εν τω προσφερειν αυτουσ πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη
 ερηµω σινα62και εγενηθησαν εξ επισκεψεωσ αυτων τρεισ και εικοσι χιλιαδεσ παν αρσενικον απο µη
νιαιου και επανω ου γαρ συνεπεσκεπησαν εν µεσω υιων ισραηλ οτι ου διδοται αυτοισ κληροσ εν µεσ
ω υιων ισραηλ63και αυτη η επισκεψισ µωυση και ελεαζαρ του ιερεωσ οι επεσκεψαντο τουσ υιουσ ισρ
αηλ εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω64και εν τουτοισ ουκ ην ανθρωποσ των επεσκεµµε
νων υπο µωυση και ααρων ουσ επεσκεψαντο τουσ υιουσ ισραηλ εν τη ερηµω σινα65οτι ειπεν κυριοσ 
αυτοισ θανατω αποθανουνται εν τη ερηµω και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εισ πλην χαλεβ υιοσ ιεφ
οννη και ιησουσ ο του ναυη 
 
Chapter 27 
1και προσελθουσαι αι θυγατερεσ σαλπααδ υιου οφερ υιου γαλααδ υιου µαχιρ του δηµου µανασση τω
ν υιων ιωσηφ και ταυτα τα ονοµατα αυτων µαλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα2και στασαι 
εναντι µωυση και εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ και εναντι των αρχοντων και εναντι πασησ συναγωγησ 
επι τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου λεγουσιν3ο πατηρ ηµων απεθανεν εν τη ερηµω και αυτοσ ο
υκ ην εν µεσω τησ συναγωγησ τησ επισυστασησ εναντι κυριου εν τη συναγωγη κορε οτι δια αµαρτια



ν αυτου απεθανεν και υιοι ουκ εγενοντο αυτω4µη εξαλειφθητω το ονοµα του πατροσ ηµων εκ µεσου τ
ου δηµου αυτου οτι ουκ εστιν αυτω υιοσ δοτε ηµιν κατασχεσιν εν µεσω αδελφων πατροσ ηµων5και π
ροσηγαγεν µωυσησ την κρισιν αυτων εναντι κυριου6και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων7ορθω
σ θυγατερεσ σαλπααδ λελαληκασιν δοµα δωσεισ αυταισ κατασχεσιν κληρονοµιασ εν µεσω αδελφων 
πατροσ αυτων και περιθησεισ τον κληρον του πατροσ αυτων αυταισ8και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησει
σ λεγων ανθρωποσ εαν αποθανη και υιοσ µη η αυτω περιθησετε την κληρονοµιαν αυτου τη θυγατρι 
αυτου9εαν δε µη η θυγατηρ αυτω δωσετε την κληρονοµιαν τω αδελφω αυτου10εαν δε µη ωσιν αυτω αδ
ελφοι δωσετε την κληρονοµιαν τω αδελφω του πατροσ αυτου11εαν δε µη ωσιν αδελφοι του πατροσ αυτ
ου δωσετε την κληρονοµιαν τω οικειω τω εγγιστα αυτου εκ τησ φυλησ αυτου κληρονοµησει τα αυτου
 και εσται τουτο τοισ υιοισ ισραηλ δικαιωµα κρισεωσ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση12και ειπεν κ
υριοσ προσ µωυσην αναβηθι εισ το οροσ το εν τω περαν τουτο οροσ ναβαυ και ιδε την γην χανααν η
ν εγω διδωµι τοισ υιοισ ισραηλ εν κατασχεσει13και οψει αυτην και προστεθηση προσ τον λαον σου κ
αι συ καθα προσετεθη ααρων ο αδελφοσ σου εν ωρ τω ορει14διοτι παρεβητε το ρηµα µου εν τη ερηµω 
σιν εν τω αντιπιπτειν την συναγωγην αγιασαι µε ουχ ηγιασατε µε επι τω υδατι εναντι αυτων τουτο εσ
τιν υδωρ αντιλογιασ καδησ εν τη ερηµω σιν15και ειπεν µωυσησ προσ κυριον16επισκεψασθω κυριοσ ο 
θεοσ των πνευµατων και πασησ σαρκοσ ανθρωπον επι τησ συναγωγησ ταυτησ17οστισ εξελευσεται πρ
ο 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 ποιµην18και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην λεγων λαβε προσ σεαυτον τον ιησουν υιον ναυη ανθρωπον οσ εχει πνευµα εν ε
αυτω και επιθησεισ τασ χειρασ σου επ′ αυτον19και στησεισ αυτον εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ και εντ
ελη αυτω εναντι πασησ συναγωγησ και εντελη περι αυτου εναντιον αυτων20και δωσεισ τησ δοξησ σο
υ επ′ αυτον οπωσ αν εισακουσωσιν αυτου οι υιοι ισραηλ21και εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ στησεται κ
αι επερωτησουσιν αυτον την κρισιν των δηλων εναντι κυριου επι τω στοµατι αυτου εξελευσονται και
 επι τω στοµατι αυτου εισελευσονται αυτοσ και οι υιοι ισραηλ οµοθυµαδον και πασα η συναγωγη22κ
αι εποιησεν µωυσησ καθα ενετειλατο αυτω κυριοσ και λαβων τον ιησουν εστησεν αυτον εναντιον ελ
εαζαρ του ιερεωσ και εναντι πασησ συναγωγησ23και επεθηκεν τασ χειρασ αυτου επ′ αυτον και συνεσ
τησεν αυτον καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 
 
Chapter 28 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ λεγων τ
α δωρα µου δοµατα µου καρπωµατα µου εισ οσµην ευωδιασ διατηρησετε προσφερειν εµοι εν ταισ εο
ρταισ µου3και ερεισ προσ αυτουσ ταυτα τα καρπωµατα οσα προσαξετε κυριω αµνουσ ενιαυσιουσ αµ
ωµουσ δυο την ηµεραν εισ ολοκαυτωσιν ενδελεχωσ4τον αµνον τον ενα ποιησεισ το πρωι και τον αµν
ον τον δευτερον ποιησεισ το προσ εσπεραν5και ποιησεισ το δεκατον του οιφι σεµιδαλιν εισ θυσιαν αν
απεποιηµενην εν ελαιω εν τεταρτω του ιν6ολοκαυτωµα ενδελεχισµου η γενοµενη εν τω ορει σινα εισ 
οσµην ευωδιασ κυριω7και σπονδην αυτου το τεταρτον του ιν τω αµνω τω ενι εν τω αγιω σπεισεισ σπο
νδην σικερα κυριω8και τον αµνον τον δευτερον ποιησεισ το προσ εσπεραν κατα την θυσιαν αυτου κα
ι κατα την σπονδην αυτου ποιησετε εισ οσµην ευωδιασ κυριω9και τη ηµερα των σαββατων προσαξετ
ε δυο αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ και δυο δεκατα σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσια
ν και σπονδην10ολοκαυτωµα σαββατων εν τοισ σαββατοισ επι τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ κα
ι την σπονδην αυτου11και εν ταισ νεοµηνιαισ προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω µοσχουσ εκ βοων δ
υο και κριον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµουσ12τρια δεκατα σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελ
αιω τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω τω κριω τω ενι13δεκατον 
σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω τω αµνω τω ενι θυσιαν οσµην ευωδιασ καρπωµα κυριω14η σπο
νδη αυτων το ηµισυ του ιν εσται τω µοσχω τω ενι και το τριτον του ιν εσται τω κριω τω ενι και το τετ
αρτον του ιν εσται τω αµνω τω ενι οινου τουτο ολοκαυτωµα µηνα εκ µηνοσ εισ τουσ µηνασ του ενια
υτου15και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ κυριω επι τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ ποιηθη
σεται και η σπονδη αυτου16και εν τω µηνι τω πρωτω τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ πασχα κυ
ριω17και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ τουτου εορτη επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε18και η ηµερα 
η πρωτη επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε19και προσαξετε ολοκαυτωµατα 
καρπωµατα κυριω µοσχουσ εκ βοων δυο κριον ενα επτα αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµοι εσονται υµιν20κ
αι η θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τ
ω κριω τω ενι21δεκατον δεκατον ποιησεισ τω αµνω τω ενι τοισ επτα αµνοισ22και χιµαρον εξ αιγων ενα
 περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι υµων23πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ τησ πρωινησ ο εστι
ν ολοκαυτωµα ενδελεχισµου24ταυτα κατα ταυτα ποιησετε την ηµεραν εισ τασ επτα ηµερασ δωρον κα
ρπωµα εισ οσµην ευωδιασ κυριω επι του ολοκαυτωµατοσ του δια παντοσ ποιησεισ την σπονδην αυτο
υ25και η ηµερα η εβδοµη κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη26και τη ηµε
ρα των νεων οταν προσφερητε θυσιαν νεαν κυριω των εβδοµαδων επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργ



ον λατρευτον ου ποιησετε27και προσαξετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ κυριω µοσχουσ εκ βοω
ν δυο κριον ενα επτα αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ28η θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελα
ιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι29δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοισ
 επτα αµνοισ30και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι υµων31πλην του ολοκαυτωµ
ατοσ του δια παντοσ και την θυσιαν αυτων ποιησετε µοι αµωµοι εσονται υµιν και τασ σπονδασ αυτ
ων 
 
Chapter 29 
1και τω µηνι τω εβδοµω µια του µηνοσ επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε η
µερα σηµασιασ εσται υµιν2και ποιησετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ κυριω µοσχον ενα εκ βο
ων κριον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµουσ3η θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω 
τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι4δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοισ επτ
α αµνοισ5και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι υµων6πλην των ολοκαυτωµατων
 τησ νουµηνιασ και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και το ολοκαυτωµα το δια παντοσ και αι 
θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων κατα την συγκρισιν αυτων εισ οσµην ευωδιασ κυριω7και τη δεκ
ατη του µηνοσ τουτου επικλητοσ αγια εσται υµιν και κακωσετε τασ ψυχασ υµων και παν εργον ου πο
ιησετε8και προσοισετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ καρπωµατα κυριω µοσχον ενα εκ βοων κρι
ον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµοι εσονται υµιν9η θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελ
αιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι10δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι εισ
 τουσ επτα αµνουσ11και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι υµων πλην το περι τη
σ αµαρτιασ τησ εξιλασεωσ και η ολοκαυτωσισ η δια παντοσ η θυσια αυτησ και η σπονδη αυτησ κατ
α την συγκρισιν εισ οσµην ευωδιασ καρπωµα κυριω12και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ του εβ
δοµου τουτου επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε και εορτασετε αυτην εορτ
ην κυριω επτα ηµερασ13και προσαξετε ολοκαυτωµατα καρπωµατα εισ οσµην ευωδιασ κυριω τη ηµερ
α τη πρωτη µοσχουσ εκ βοων τρεισ και δεκα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ δεκα τεσσαρασ αµωµοι 
εσονται14αι θυσιαι αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι τοισ τρισ
καιδεκα µοσχοισ και δυο δεκατα τω κριω τω ενι επι τουσ δυο κριουσ15δεκατον δεκατον τω αµνω τω ε
νι επι τουσ τεσσαρασ και δεκα αµνουσ16και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτω
σεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων17και τη ηµερα τη δευτερα µοσχουσ δωδε
κα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δεκα αµωµουσ18η θυσια αυτων και η σπονδη αυτω
ν τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων19και 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και α
ι σπονδαι αυτων20τη ηµερα τη τριτη µοσχουσ ενδεκα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δ
εκα αµωµουσ21η θυσια αυτων και η σπονδη αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατ
α αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων22και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκ
αυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων23τη ηµερα τη τεταρτη µοσχουσ δεκ
α κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δεκα αµωµουσ24αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτ
ων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων25κα
ι χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και 
αι σπονδαι αυτων26τη ηµερα τη πεµπτη µοσχουσ εννεα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ κα
ι δεκα αµωµουσ27αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοι
σ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων28και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ
 ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων29τη ηµερα τη εκτη µοσχουσ ο
κτω κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ δεκα τεσσαρασ αµωµουσ30αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτω
ν τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων31και 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και α
ι σπονδαι αυτων32τη ηµερα τη εβδοµη µοσχουσ επτα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δ
εκα αµωµουσ33αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ 
κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων34και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ο
λοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων35και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον
 εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη36και προσαξετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδ
ιασ καρπωµατα κυριω µοσχον ενα κριον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµουσ37αι θυσιαι αυτων κα
ι αι σπονδαι αυτων τω µοσχω και τω κριω και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν 
αυτων38και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι 
αυτων και αι σπονδαι αυτων39ταυτα ποιησετε κυριω εν ταισ εορταισ υµων πλην των ευχων υµων και 
τα εκουσια υµων και τα ολοκαυτωµατα υµων και τασ θυσιασ υµων και τασ σπονδασ υµων και τα σω
τηρια υµων 
 



Chapter 30 
1και ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση2και ελαλησε
ν µωυσησ προσ τουσ αρχοντασ των φυλων ισραηλ λεγων τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ3ανθρωπ
οσ ανθρωποσ οσ αν ευξηται ευχην κυριω η οµοση ορκον η ορισηται ορισµω περι τησ ψυχησ αυτου ο
υ βεβηλωσει το ρηµα αυτου παντα οσα εαν εξελθη εκ του στοµατοσ αυτου ποιησει4εαν δε γυνη ευξητ
αι ευχην κυριω η ορισηται ορισµον εν τω οικω του πατροσ αυτησ εν τη νεοτητι αυτησ5και ακουση ο 
πατηρ αυτησ τασ ευχασ αυτησ και τουσ ορισµουσ αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ και π
αρασιωπηση αυτησ ο πατηρ και στησονται πασαι αι ευχαι αυτησ και παντεσ οι ορισµοι ουσ ωρισατ
ο κατα τησ ψυχησ αυτησ µενουσιν αυτη6εαν δε ανανευων ανανευση ο πατηρ αυτησ η αν ηµερα ακο
υση πασασ τασ ευχασ αυτησ και τουσ ορισµουσ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ ου στησονται 
και κυριοσ καθαριει αυτην οτι ανενευσεν ο πατηρ αυτησ7εαν δε γενοµενη γενηται ανδρι και αι ευχαι
 αυτησ επ′ αυτη κατα την διαστολην των χειλεων αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ8και ακ
ουση ο ανηρ αυτησ και παρασιωπηση αυτη η αν ηµερα ακουση και ουτωσ στησονται πασαι αι ευχα
ι αυτησ και οι ορισµοι αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ στησονται9εαν δε ανανευων αναν
ευση ο ανηρ αυτησ η αν ηµερα ακουση πασαι αι ευχαι αυτησ και οι ορισµοι αυτησ ουσ ωρισατο κα
τα τησ ψυχησ αυτησ ου µενουσιν οτι ο ανηρ ανενευσεν απ′ αυτησ και κυριοσ καθαριει αυτην10και ε
υχη χηρασ και εκβεβληµενησ οσα αν ευξηται κατα τησ ψυχησ αυτησ µενουσιν αυτη11εαν δε εν τω οι
κω του ανδροσ αυτησ η ευχη αυτησ η ο ορισµοσ κατα τησ ψυχησ αυτησ µεθ′ ορκου12και ακουση ο α
νηρ αυτησ και παρασιωπηση αυτη και µη ανανευση αυτη και στησονται πασαι αι ευχαι αυτησ και 
παντεσ οι ορισµοι αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ στησονται κατ′ αυτησ13εαν δε περιελω
ν περιελη ο ανηρ αυτησ η αν ηµερα ακουση παντα οσα εαν εξελθη εκ των χειλεων αυτησ κατα τασ ε
υχασ αυτησ και κατα τουσ ορισµουσ τουσ κατα τησ ψυχησ αυτησ ου µενει αυτη ο ανηρ αυτησ περιε
ιλεν και κυριοσ καθαρισει αυτην14πασα ευχη και πασ ορκοσ δεσµου κακωσαι ψυχην ο ανηρ αυτησ 
στησει αυτη και ο ανηρ αυτησ περιελει15εαν δε σιωπων παρασιωπηση αυτη ηµεραν εξ ηµερασ και στ
ησει αυτη πασασ τασ ευχασ αυτησ και τουσ ορισµουσ τουσ επ′ αυτησ στησει αυτη οτι εσιωπησεν α
υτη τη ηµερα η ηκουσεν16εαν δε περιελων περιελη αυτησ µετα την ηµεραν ην ηκουσεν και ληµψεται 
την αµαρτιαν αυτου17ταυτα τα δικαιωµατα οσα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση ανα µεσον ανδροσ και 
γυναικοσ αυτου και ανα µεσον πατροσ και θυγατροσ εν νεοτητι εν οικω πατροσ 
 
Chapter 31 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εκδικει την εκδικησιν υιων ισραηλ εκ των µαδιανιτων και 
εσχατον προστεθηση προσ τον λαον σου3και ελαλησεν µωυσησ προσ τον λαον λεγων εξοπλισατε εξ 
υµων ανδρασ παραταξασθαι εναντι κυριου επι µαδιαν αποδουναι εκδικησιν παρα του κυριου τη µαδ
ιαν4χιλιουσ εκ φυλησ χιλιουσ εκ φυλησ εκ πασων φυλων ισραηλ αποστειλατε παραταξασθαι5και εξη
ριθµησαν εκ των χιλιαδων ισραηλ χιλιουσ εκ φυλησ δωδεκα χιλιαδεσ ενωπλισµενοι εισ παραταξιν6κ
αι απεστειλεν αυτουσ µωυσησ χιλιουσ εκ φυλησ χιλιουσ εκ φυλησ συν δυναµει αυτων και φινεεσ υιο
ν ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεωσ και τα σκευη τα αγια και αι σαλπιγγεσ των σηµασιων εν ταισ χερσ
ιν αυτων7και παρεταξαντο επι µαδιαν καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και απεκτειναν παν αρσενι
κον8και τουσ βασιλεισ µαδιαν απεκτειναν αµα τοισ τραυµατιαισ αυτων και τον ευιν και τον σουρ κα
ι τον ροκοµ και τον ουρ και τον ροβοκ πεντε βασιλεισ µαδιαν και τον βαλααµ υιον βεωρ απεκτειναν 
εν ροµφαια συν τοισ τραυµατιαισ αυτων9και επρονοµευσαν τασ γυναικασ µαδιαν και την αποσκευη
ν αυτων και τα κτηνη αυτων και παντα τα εγκτητα αυτων και την δυναµιν αυτων επρονοµευσαν10και
 πασασ τασ πολεισ αυτων τασ εν ταισ οικιαισ αυτων και τασ επαυλεισ αυτων ενεπρησαν εν πυρι11κα
ι ελαβον πασαν την προνοµην και παντα τα σκυλα αυτων απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ12και ηγαγον π
ροσ µωυσην και προσ ελεαζαρ τον ιερεα και προσ παντασ υιουσ ισραηλ την αιχµαλωσιαν και τα σκ
υλα και την προνοµην εισ την παρεµβολην εισ αραβωθ µωαβ η εστιν επι του ιορδανου κατα ιεριχω13

και εξηλθεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ και παντεσ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ εισ συναντησιν α
υτοισ εξω τησ παρεµβολησ14και ωργισθη µωυσησ επι τοισ επισκοποισ τησ δυναµεωσ χιλιαρχοισ και 
εκατονταρχοισ τοισ ερχοµενοισ εκ τησ παραταξεωσ του πολεµου15και ειπεν αυτοισ µωυσησ ινα τι εζ
ωγρησατε παν θηλυ16αυται γαρ ησαν τοισ υιοισ ισραηλ κατα το ρηµα βαλααµ του αποστησαι και υπ
εριδειν το ρηµα κυριου ενεκεν φογωρ και εγενετο η πληγη εν τη συναγωγη κυριου17και νυν αποκτεινα
τε παν αρσενικον εν παση τη απαρτια και πασαν γυναικα ητισ εγνωκεν κοιτην αρσενοσ αποκτεινατε1

8πασαν την απαρτιαν των γυναικων ητισ ουκ οιδεν κοιτην αρσενοσ ζωγρησατε αυτασ19και υµεισ παρ
εµβαλετε εξω τησ παρεµβολησ επτα ηµερασ πασ ο ανελων και ο απτοµενοσ του τετρωµενου αγνισθη
σεται τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη υµεισ και η αιχµαλωσια υµων20και παν περιβληµα κ
αι παν σκευοσ δερµατινον και πασαν εργασιαν εξ αιγειασ και παν σκευοσ ξυλινον αφαγνιειτε21και ει
πεν ελεαζαρ ο ιερευσ προσ τουσ ανδρασ τησ δυναµεωσ τουσ ερχοµενουσ εκ τησ παραταξεωσ του πο
λεµου τουτο το δικαιωµα του νοµου ο συνεταξεν κυριοσ τω µωυση22πλην του χρυσιου και του αργυρι



ου και χαλκου και σιδηρου και µολιβου και κασσιτερου23παν πραγµα ο διελευσεται εν πυρι και καθα
ρισθησεται αλλ′ η τω υδατι του αγνισµου αγνισθησεται και παντα οσα εαν µη διαπορευηται δια πυρ
οσ διελευσεται δι′ υδατοσ24και πλυνεισθε τα ιµατια τη ηµερα τη εβδοµη και καθαρισθησεσθε και µετ
α ταυτα εισελευσεσθε εισ την παρεµβολην25και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων26λαβε το κεφαλ
αιον των σκυλων τησ αιχµαλωσιασ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ συ και ελεαζαρ ο ιερευσ και οι αρχ
οντεσ των πατριων τησ συναγωγησ27και διελειτε τα σκυλα ανα µεσον των πολεµιστων των εκπορευοµ
ενων εισ την παραταξιν και ανα µεσον πασησ συναγωγησ28και αφελειτε τελοσ κυριω παρα των ανθρ
ωπων των πολεµιστων των εκπεπορευµενων εισ την παραταξιν µιαν ψυχην απο πεντακοσιων απο των
 ανθρωπων και απο των κτηνων και απο των βοων και απο των προβατων και απο των αιγων29και απο
 του ηµισουσ αυτων ληµψεσθε και δωσεισ ελεαζαρ τω ιερει τασ απαρχασ κυριου30και απο του ηµισο
υσ του των υιων ισραηλ ληµψη ενα απο των πεντηκοντα απο των ανθρωπων και απο των βοων και α
πο των προβατων και απο των ονων και απο παντων των κτηνων και δωσεισ αυτα τοισ λευιταισ τοισ 
φυλασσουσιν τασ φυλακασ εν τη σκηνη κυριου31και εποιησεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ καθα σ
υνεταξεν κυριοσ τω µωυση32και εγενηθη το πλεονασµα τησ προνοµησ ο επρονοµευσαν οι ανδρεσ οι π
ολεµισται απο των προβατων εξακοσιαι χιλιαδεσ και εβδοµηκοντα και πεντε χιλιαδεσ33και βοεσ δυο 
και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ34και ονοι µια και εξηκοντα χιλιαδεσ35και ψυχαι ανθρωπων απο των γυναι
κων αι ουκ εγνωσαν κοιτην ανδροσ πασαι ψυχαι δυο και τριακοντα χιλιαδεσ36και εγενηθη το ηµισευ
µα η µερισ των εκπεπορευµενων εισ τον πολεµον εκ του αριθµου των προβατων τριακοσιαι και τριακ
οντα χιλιαδεσ και επτακισχιλια και πεντακοσια37και εγενετο το τελοσ κυριω απο των προβατων εξακ
οσια εβδοµηκοντα πεντε38και βοεσ εξ και τριακοντα χιλιαδεσ και το τελοσ κυριω δυο και εβδοµηκοντ
α39και ονοι τριακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι και το τελοσ κυριω εισ και εξηκοντα40και ψυχαι ανθ
ρωπων εκκαιδεκα χιλιαδεσ και το τελοσ αυτων κυριω δυο και τριακοντα ψυχαι41και εδωκεν µωυσησ 
το τελοσ κυριω το αφαιρεµα του θεου ελεαζαρ τω ιερει καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση42απο του η
µισευµατοσ των υιων ισραηλ ουσ διειλεν µωυσησ απο των ανδρων των πολεµιστων43και εγενετο το η
µισευµα το τησ συναγωγησ απο των προβατων τριακοσιαι χιλιαδεσ και τριακοντα χιλιαδεσ και επτα
κισχιλια και πεντακοσια44και βοεσ εξ και τριακοντα χιλιαδεσ45ονοι τριακοντα χιλιαδεσ και πεντακο
σιοι46και ψυχαι ανθρωπων εξ και δεκα χιλιαδεσ47και ελαβεν µωυσησ απο του ηµισευµατοσ των υιων 
ισραηλ το εν απο των πεντηκοντα απο των ανθρωπων και απο των κτηνων και εδωκεν αυτα τοισ λευι
ταισ τοισ φυλασσουσιν τασ φυλακασ τησ σκηνησ κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση48κα
ι προσηλθον προσ µωυσην παντεσ οι καθεσταµενοι εισ τασ χιλιαρχιασ τησ δυναµεωσ χιλιαρχοι και 
εκατονταρχοι49και ειπαν προσ µωυσην οι παιδεσ σου ειληφασιν το κεφαλαιον των ανδρων των πολεµ
ιστων των παρ′ ηµων και ου διαπεφωνηκεν απ′ αυτων ουδε εισ50και προσενηνοχαµεν το δωρον κυριω 
ανηρ ο ευρεν σκευοσ χρυσουν χλιδωνα και ψελιον και δακτυλιον και περιδεξιον και εµπλοκιον εξιλ
ασασθαι περι ηµων εναντι κυριου51και ελαβεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ το χρυσιον παρ′ αυτων 
παν σκευοσ ειργασµενον52και εγενετο παν το χρυσιον το αφαιρεµα ο αφειλον κυριω εξ και δεκα χιλια
δεσ και επτακοσιοι και πεντηκοντα σικλοι παρα των χιλιαρχων και παρα των εκατονταρχων53και οι 
ανδρεσ οι πολεµισται επρονοµευσαν εκαστοσ εαυτω54και ελαβεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ το χρ
υσιον παρα των χιλιαρχων και παρα των εκατονταρχων και εισηνεγκεν αυτα εισ την σκηνην του µαρ
τυριου µνηµοσυνον των υιων ισραηλ εναντι κυριου 
 
Chapter 32 
1και κτηνη πληθοσ ην τοισ υιοισ ρουβην και τοισ υιοισ γαδ πληθοσ σφοδρα και ειδον την χωραν ιαζ
ηρ και την χωραν γαλααδ και ην ο τοποσ τοποσ κτηνεσιν2και προσελθοντεσ οι υιοι ρουβην και οι υιο
ι γαδ ειπαν προσ µωυσην και προσ ελεαζαρ τον ιερεα και προσ τουσ αρχοντασ τησ συναγωγησ λεγον
τεσ3αταρωθ και δαιβων και ιαζηρ και ναµβρα και εσεβων και ελεαλη και σεβαµα και ναβαυ και βαι
αν4την γην ην παρεδωκεν κυριοσ ενωπιον των υιων ισραηλ γη κτηνοτροφοσ εστιν και τοισ παισιν σο
υ κτηνη υπαρχει5και ελεγον ει ευροµεν χαριν ενωπιον σου δοθητω η γη αυτη τοισ οικεταισ σου εν κα
τασχεσει και µη διαβιβασησ ηµασ τον ιορδανην6και ειπεν µωυσησ τοισ υιοισ γαδ και τοισ υιοισ ρου
βην οι αδελφοι υµων πορευονται εισ πολεµον και υµεισ καθησεσθε αυτου7και ινα τι διαστρεφετε τασ 
διανοιασ των υιων ισραηλ µη διαβηναι εισ την γην ην κυριοσ διδωσιν αυτοισ8ουχ ουτωσ εποιησαν ο
ι πατερεσ υµων οτε απεστειλα αυτουσ εκ καδησ βαρνη κατανοησαι την γην9και ανεβησαν φαραγγα β
οτρυοσ και κατενοησαν την γην και απεστησαν την καρδιαν των υιων ισραηλ οπωσ µη εισελθωσιν ει
σ την γην ην εδωκεν κυριοσ αυτοισ10και ωργισθη θυµω κυριοσ εν τη ηµερα εκεινη και ωµοσεν λεγων1

1ει οψονται οι ανθρωποι ουτοι οι αναβαντεσ εξ αιγυπτου απο εικοσαετουσ και επανω οι επισταµενοι 
το κακον και το αγαθον την γην ην ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ ου γαρ συνεπηκολουθησ
αν οπισω µου12πλην χαλεβ υιοσ ιεφοννη ο διακεχωρισµενοσ και ιησουσ ο του ναυη οτι συνεπηκολου
θησεν οπισω κυριου13και ωργισθη θυµω κυριοσ επι τον ισραηλ και κατερροµβευσεν αυτουσ εν τη ερ
ηµω τεσσαρακοντα ετη εωσ εξανηλωθη πασα η γενεα οι ποιουντεσ τα πονηρα εναντι κυριου14ιδου αν



εστητε αντι των πατερων υµων συστρεµµα ανθρωπων αµαρτωλων προσθειναι ετι επι τον θυµον τησ ο
ργησ κυριου επι ισραηλ15οτι αποστραφησεσθε απ′ αυτου προσθειναι ετι καταλιπειν αυτον εν τη ερηµ
ω και ανοµησετε εισ ολην την συναγωγην ταυτην16και προσηλθον αυτω και ελεγον επαυλεισ προβατ
ων οικοδοµησωµεν ωδε τοισ κτηνεσιν ηµων και πολεισ ταισ αποσκευαισ ηµων17και ηµεισ ενοπλισαµ
ενοι προφυλακη προτεροι των υιων ισραηλ εωσ αν αγαγωµεν αυτουσ εισ τον εαυτων τοπον και κατοι
κησει η αποσκευη ηµων εν πολεσιν τετειχισµεναισ δια τουσ κατοικουντασ την γην18ου µη αποστραφ
ωµεν εισ τασ οικιασ ηµων εωσ αν καταµερισθωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστοσ εισ την κληρονοµιαν αυτ
ου19και ουκετι κληρονοµησωµεν εν αυτοισ απο του περαν του ιορδανου και επεκεινα οτι απεχοµεν το
υσ κληρουσ ηµων εν τω περαν του ιορδανου εν ανατολαισ20και ειπεν προσ αυτουσ µωυσησ εαν ποιη
σητε κατα το ρηµα τουτο εαν εξοπλισησθε εναντι κυριου εισ πολεµον21και παρελευσεται υµων πασ ο
πλιτησ τον ιορδανην εναντι κυριου εωσ αν εκτριβη ο εχθροσ αυτου απο προσωπου αυτου22και κατακ
υριευθη η γη εναντι κυριου και µετα ταυτα αποστραφησεσθε και εσεσθε αθωοι εναντι κυριου και απ
ο ισραηλ και εσται η γη αυτη υµιν εν κατασχεσει εναντι κυριου23εαν δε µη ποιησητε ουτωσ αµαρτησ
εσθε εναντι κυριου και γνωσεσθε την αµαρτιαν υµων οταν υµασ καταλαβη τα κακα24και οικοδοµησε
τε υµιν αυτοισ πολεισ τη αποσκευη υµων και επαυλεισ τοισ κτηνεσιν υµων και το εκπορευοµενον εκ 
του στοµατοσ υµων ποιησετε25και ειπαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ προσ µωυσην λεγοντεσ οι παιδ
εσ σου ποιησουσιν καθα ο κυριοσ ηµων εντελλεται26η αποσκευη ηµων και αι γυναικεσ ηµων και παν
τα τα κτηνη ηµων εσονται εν ταισ πολεσιν γαλααδ27οι δε παιδεσ σου παρελευσονται παντεσ ενωπλισ
µενοι και εκτεταγµενοι εναντι κυριου εισ τον πολεµον ον τροπον ο κυριοσ λεγει28και συνεστησεν αυτ
οισ µωυσησ ελεαζαρ τον ιερεα και ιησουν υιον ναυη και τουσ αρχοντασ πατριων των φυλων ισραηλ
29και ειπεν προσ αυτουσ µωυσησ εαν διαβωσιν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ µεθ′ υµων τον ιορδανην
 πασ ενωπλισµενοσ εισ πολεµον εναντι κυριου και κατακυριευσητε τησ γησ απεναντι υµων και δωσε
τε αυτοισ την γην γαλααδ εν κατασχεσει30εαν δε µη διαβωσιν ενωπλισµενοι µεθ′ υµων εισ τον πολεµο
ν εναντι κυριου και διαβιβασετε την αποσκευην αυτων και τασ γυναικασ αυτων και τα κτηνη αυτων 
προτερα υµων εισ γην χανααν και συγκατακληρονοµηθησονταιϖξ εν υµιν εν τη γη χανααν31και απεκ
ριθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ λεγοντεσ οσα ο κυριοσ λεγει τοισ θεραπουσιν αυτου ουτωσ πο
ιησοµεν32ηµεισ διαβησοµεθα ενωπλισµενοι εναντι κυριου εισ γην χανααν και δωσετε την κατασχεσι
ν ηµιν εν τω περαν του ιορδανου33και εδωκεν αυτοισ µωυσησ τοισ υιοισ γαδ και τοισ υιοισ ρουβην κ
αι τω ηµισει φυλησ µανασση υιων ιωσηφ την βασιλειαν σηων βασιλεωσ αµορραιων και την βασιλει
αν ωγ βασιλεωσ τησ βασαν την γην και τασ πολεισ συν τοισ οριοισ αυτησ πολεισ τησ γησ κυκλω34κα
ι ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ την δαιβων και την αταρωθ και την αροηρ35και την σωφαρ και την ιαζηρ κ
αι υψωσαν αυτασ36και την ναµβραν και την βαιθαραν πολεισ οχυρασ και επαυλεισ προβατων37και ο
ι υιοι ρουβην ωκοδοµησαν την εσεβων και ελεαλη και καριαθαιµ38και την βεελµεων περικεκυκλωµεν
ασ και την σεβαµα και επωνοµασαν κατα τα ονοµατα αυτων τα ονοµατα των πολεων ασ ωκοδοµησα
ν39και επορευθη υιοσ µαχιρ υιου µανασση εισ γαλααδ και ελαβεν αυτην και απωλεσεν τον αµορραιο
ν τον κατοικουντα εν αυτη40και εδωκεν µωυσησ την γαλααδ τω µαχιρ υιω µανασση και κατωκησεν ε
κει41και ιαι+ρ ο του µανασση επορευθη και ελαβεν τασ επαυλεισ αυτων και επωνοµασεν αυτασ επαυ
λεισ ιαι+ρ42και ναβαυ επορευθη και ελαβεν την κανααθ και τασ κωµασ αυτησ και επωνοµασεν αυτα
σ ναβωθ εκ του ονοµατοσ αυτου 
 
Chapter 33 
1και ουτοι σταθµοι των υιων ισραηλ ωσ εξηλθον εκ γησ αιγυπτου συν δυναµει αυτων εν χειρι µωυση 
και ααρων2και εγραψεν µωυσησ τασ απαρσεισ αυτων και τουσ σταθµουσ αυτων δια ρηµατοσ κυριου
 και ουτοι σταθµοι τησ πορειασ αυτων3απηραν εκ ραµεσση τω µηνι τω πρωτω τη πεντεκαιδεκατη ηµε
ρα του µηνοσ του πρωτου τη επαυριον του πασχα εξηλθον οι υιοι ισραηλ εν χειρι υψηλη εναντιον π
αντων των αιγυπτιων4και οι αιγυπτιοι εθαπτον εξ αυτων τουσ τεθνηκοτασ παντασ ουσ επαταξεν κυρι
οσ παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω και εν τοισ θεοισ αυτων εποιησεν την εκδικησιν κυριοσ5και απαρα
ντεσ οι υιοι ισραηλ εκ ραµεσση παρενεβαλον εισ σοκχωθ6και απηραν εκ σοκχωθ και παρενεβαλον ει
σ βουθαν ο εστιν µεροσ τι τησ ερηµου7και απηραν εκ βουθαν και παρενεβαλον επι στοµα ει+ρωθ ο ε
στιν απεναντι βεελσεπφων και παρενεβαλον απεναντι µαγδωλου8και απηραν απεναντι ει+ρωθ και διε
βησαν µεσον τησ θαλασσησ εισ την ερηµον και επορευθησαν οδον τριων ηµερων δια τησ ερηµου αυ
τοι και παρενεβαλον εν πικριαισ9και απηραν εκ πικριων και ηλθον εισ αιλιµ και εν αιλιµ δωδεκα πηγ
αι υδατων και εβδοµηκοντα στελεχη φοινικων και παρενεβαλον εκει παρα το υδωρ10και απηραν εξ αι
λιµ και παρενεβαλον επι θαλασσαν ερυθραν11και απηραν απο θαλασσησ ερυθρασ και παρενεβαλον 
εισ την ερηµον σιν12και απηραν εκ τησ ερηµου σιν και παρενεβαλον εισ ραφακα13και απηραν εκ ραφ
ακα και παρενεβαλον εν αιλουσ14και απηραν εξ αιλουσ και παρενεβαλον εν ραφιδιν και ουκ ην υδω
ρ τω λαω πιειν εκει15και απηραν εκ ραφιδιν και παρενεβαλον εν τη ερηµω σινα16και απηραν εκ τησ ερ
ηµου σινα και παρενεβαλον εν µνηµασιν τησ επιθυµιασ17και απηραν εκ µνηµατων επιθυµιασ και πα



ρενεβαλον εν ασηρωθ18και απηραν εξ ασηρωθ και παρενεβαλον εν ραθαµα19και απηραν εκ ραθαµα 
και παρενεβαλον εν ρεµµων φαρεσ20και απηραν εκ ρεµµων φαρεσ και παρενεβαλον εν λεµωνα21και α
πηραν εκ λεµωνα και παρενεβαλον εισ δεσσα22και απηραν εκ δεσσα και παρενεβαλον εισ µακελλαθ2

3και απηραν εκ µακελλαθ και παρενεβαλον εισ σαφαρ24και απηραν εκ σαφαρ και παρενεβαλον εισ χ
αραδαθ25και απηραν εκ χαραδαθ και παρενεβαλον εισ µακηλωθ26και απηραν εκ µακηλωθ και παρεν
εβαλον εισ κατααθ27και απηραν εκ κατααθ και παρενεβαλον εισ ταραθ28και απηραν εκ ταραθ και πα
ρενεβαλον εισ µατεκκα29και απηραν εκ µατεκκα και παρενεβαλον εισ σελµωνα30και απηραν εκ σελµ
ωνα και παρενεβαλον εισ µασσουρουθ31και απηραν εκ µασσουρουθ και παρενεβαλον εισ βαναια32κ
αι απηραν εκ βαναια και παρενεβαλον εισ το οροσ γαδγαδ33και απηραν εκ του ορουσ γαδγαδ και παρ
ενεβαλον εισ ετεβαθα34και απηραν εξ ετεβαθα και παρενεβαλον εισ εβρωνα35και απηραν εξ εβρωνα 
και παρενεβαλον εισ γεσιωνγαβερ36και απηραν εκ γεσιωνγαβερ και παρενεβαλον εν τη ερηµω σιν και 
απηραν εκ τησ ερηµου σιν και παρενεβαλον εισ την ερηµον φαραν αυτη εστιν καδησ37και απηραν εκ
 καδησ και παρενεβαλον εισ ωρ το οροσ πλησιον γησ εδωµ38και ανεβη ααρων ο ιερευσ δια προσταγµ
ατοσ κυριου και απεθανεν εκει εν τω τεσσαρακοστω ετει τησ εξοδου των υιων ισραηλ εκ γησ αιγυπτο
υ τω µηνι τω πεµπτω µια του µηνοσ39και ααρων ην τριων και εικοσι και εκατον ετων οτε απεθνησκεν 
εν ωρ τω ορει40και ακουσασ ο χανανισ βασιλευσ αραδ και ουτοσ κατωκει εν γη χανααν οτε εισεπορε
υοντο οι υιοι ισραηλ41και απηραν εξ ωρ του ορουσ και παρενεβαλον εισ σελµωνα42και απηραν εκ σε
λµωνα και παρενεβαλον εισ φινω43και απηραν εκ φινω και παρενεβαλον εισ ωβωθ44και απηραν εξ ωβ
ωθ και παρενεβαλον εν γαι εν τω περαν επι των οριων µωαβ45και απηραν εκ γαι και παρενεβαλον εισ 
δαιβων γαδ46και απηραν εκ δαιβων γαδ και παρενεβαλον εν γελµων δεβλαθαιµ47και απηραν εκ γελµω
ν δεβλαθαιµ και παρενεβαλον επι τα ορη τα αβαριµ απεναντι ναβαυ48και απηραν απο ορεων αβαριµ 
και παρενεβαλον επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω49και παρενεβαλον παρα τον ιορδαν
ην ανα µεσον αισιµωθ εωσ βελσαττιµ κατα δυσµασ µωαβ50και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην επι δυ
σµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω λεγων51λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτου
σ υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εισ γην χανααν52και απολειτε παντασ τουσ κατοικουντασ εν τη γη π
ρο προσωπου υµων και εξαρειτε τασ σκοπιασ αυτων και παντα τα ειδωλα τα χωνευτα αυτων απολειτ
ε αυτα και πασασ τασ στηλασ αυτων εξαρειτε53και απολειτε παντασ τουσ κατοικουντασ την γην και 
κατοικησετε εν αυτη υµιν γαρ δεδωκα την γην αυτων εν κληρω54και κατακληρονοµησετε την γην αυτ
ων εν κληρω κατα φυλασ υµων τοισ πλειοσιν πληθυνειτε την κατασχεσιν αυτων και τοισ ελαττοσιν ε
λαττωσετε την κατασχεσιν αυτων εισ ο εαν εξελθη το ονοµα αυτου εκει αυτου εσται κατα φυλασ πατ
ριων υµων κληρονοµησετε55εαν δε µη απολεσητε τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ απο προσωπου υµω
ν και εσται ουσ εαν καταλιπητε εξ αυτων σκολοπεσ εν τοισ οφθαλµοισ υµων και βολιδεσ εν ταισ πλε
υραισ υµων και εχθρευσουσιν επι τησ γησ εφ′ ην υµεισ κατοικησετε56και εσται καθοτι διεγνωκειν ποι
ησαι αυτουσ ποιησω υµιν 
 
Chapter 34 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ υµεισ ε
ισπορευεσθε εισ την γην χανααν αυτη εσται υµιν εισ κληρονοµιαν γη χανααν συν τοισ οριοισ αυτησ
3και εσται υµιν το κλιτοσ το προσ λιβα απο ερηµου σιν εωσ εχοµενον εδωµ και εσται υµιν τα ορια πρ
οσ λιβα απο µερουσ τησ θαλασσησ τησ αλυκησ απο ανατολων4και κυκλωσει υµασ τα ορια απο λιβο
σ προσ αναβασιν ακραβιν και παρελευσεται σεννα και εσται η διεξοδοσ αυτου προσ λιβα καδησ του
 βαρνη και εξελευσεται εισ επαυλιν αραδ και παρελευσεται ασεµωνα5και κυκλωσει τα ορια απο ασε
µωνα χειµαρρουν αιγυπτου και εσται η διεξοδοσ η θαλασσα6και τα ορια τησ θαλασσησ εσται υµιν η
 θαλασσα η µεγαλη οριει τουτο εσται υµιν τα ορια τησ θαλασσησ7και τουτο εσται τα ορια υµιν προσ
 βορραν απο τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ καταµετρησετε υµιν αυτοισ παρα το οροσ το οροσ8και απο 
του ορουσ το οροσ καταµετρησετε αυτοισ εισπορευοµενων εισ εµαθ και εσται η διεξοδοσ αυτου τα ο
ρια σαραδα9και εξελευσεται τα ορια δεφρωνα και εσται η διεξοδοσ αυτου ασερναιν τουτο εσται υµιν
 ορια απο βορρα10και καταµετρησετε υµιν αυτοισ τα ορια ανατολων απο ασερναιν σεπφαµα11και κατ
αβησεται τα ορια απο σεπφαµ αρβηλα απο ανατολων επι πηγασ και καταβησεται τα ορια βηλα επι ν
ωτου θαλασσησ χεναρα απο ανατολων12και καταβησεται τα ορια επι τον ιορδανην και εσται η διεξο
δοσ θαλασσα η αλυκη αυτη εσται υµιν η γη και τα ορια αυτησ κυκλω13και ενετειλατο µωυσησ τοισ υ
ιοισ ισραηλ λεγων αυτη η γη ην κατακληρονοµησετε αυτην µετα κληρου ον τροπον συνεταξεν κυριο
σ τω µωυση δουναι αυτην ταισ εννεα φυλαισ και τω ηµισει φυλησ µανασση14οτι ελαβεν φυλη υιων ρ
ουβην και φυλη υιων γαδ κατ′ οικουσ πατριων αυτων και το ηµισυ φυλησ µανασση απελαβον τουσ κ
ληρουσ αυτων15δυο φυλαι και ηµισυ φυλησ ελαβον τουσ κληρουσ αυτων περαν του ιορδανου κατα ι
εριχω απο νοτου κατ′ ανατολασ16και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων17ταυτα τα ονοµατα των α
νδρων οι κληρονοµησουσιν υµιν την γην ελεαζαρ ο ιερευσ και ιησουσ ο του ναυη18και αρχοντα ενα 
εκ φυλησ ληµψεσθε κατακληρονοµησαι υµιν την γην19και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων τησ φυλησ 



ιουδα χαλεβ υιοσ ιεφοννη20τησ φυλησ συµεων σαλαµιηλ υιοσ εµιουδ21τησ φυλησ βενιαµιν ελδαδ υιο
σ χασλων22τησ φυλησ δαν αρχων βακχιρ υιοσ εγλι23των υιων ιωσηφ φυλησ υιων µανασση αρχων ανι
ηλ υιοσ ουφι24τησ φυλησ υιων εφραιµ αρχων καµουηλ υιοσ σαβαθα25τησ φυλησ ζαβουλων αρχων ελι
σαφαν υιοσ φαρναχ26τησ φυλησ υιων ισσαχαρ αρχων φαλτιηλ υιοσ οζα27τησ φυλησ υιων ασηρ αρχω
ν αχιωρ υιοσ σελεµι28τησ φυλησ νεφθαλι αρχων φαδαηλ υιοσ βεναµιουδ29ουτοι οισ ενετειλατο κυριο
σ καταµερισαι τοισ υιοισ ισραηλ εν γη χανααν 
 
Chapter 35 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω λεγων2συνταξ
ον τοισ υιοισ ισραηλ και δωσουσιν τοισ λευιταισ απο των κληρων κατασχεσεωσ αυτων πολεισ κατοι
κειν και τα προαστεια των πολεων κυκλω αυτων δωσουσιν τοισ λευιταισ3και εσονται αυτοισ αι πολει
σ κατοικειν και τα αφορισµατα αυτων εσται τοισ κτηνεσιν αυτων και πασι τοισ τετραποσιν αυτων4κ
αι τα συγκυρουντα των πολεων ασ δωσετε τοισ λευιταισ απο τειχουσ τησ πολεωσ και εξω δισχιλιουσ
 πηχεισ κυκλω5και µετρησεισ εξω τησ πολεωσ το κλιτοσ το προσ ανατολασ δισχιλιουσ πηχεισ και το 
κλιτοσ το προσ λιβα δισχιλιουσ πηχεισ και το κλιτοσ το προσ θαλασσαν δισχιλιουσ πηχεισ και το κλ
ιτοσ το προσ βορραν δισχιλιουσ πηχεισ και η πολισ µεσον τουτου εσται υµιν και τα οµορα των πολε
ων6και τασ πολεισ δωσετε τοισ λευιταισ τασ εξ πολεισ των φυγαδευτηριων ασ δωσετε φευγειν εκει τω 
φονευσαντι και προσ ταυταισ τεσσαρακοντα και δυο πολεισ7πασασ τασ πολεισ δωσετε τοισ λευιταισ
 τεσσαρακοντα και οκτω πολεισ ταυτασ και τα προαστεια αυτων8και τασ πολεισ ασ δωσετε απο τησ 
κατασχεσεωσ υιων ισραηλ απο των τα πολλα πολλα και απο των ελαττονων ελαττω εκαστοσ κατα τη
ν κληρονοµιαν αυτου ην κληρονοµησουσιν δωσουσιν απο των πολεων τοισ λευιταισ9και ελαλησεν κ
υριοσ προσ µωυσην λεγων10λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ υµεισ διαβαινετε τον 
ιορδανην εισ γην χανααν11και διαστελειτε υµιν αυτοισ πολεισ φυγαδευτηρια εσται υµιν φυγειν εκει τ
ον φονευτην πασ ο παταξασ ψυχην ακουσιωσ12και εσονται αι πολεισ υµιν φυγαδευτηρια απο αγχιστε
υοντοσ το αιµα και ου µη αποθανη ο φονευων εωσ αν στη εναντι τησ συναγωγησ εισ κρισιν13και αι π
ολεισ ασ δωσετε τασ εξ πολεισ φυγαδευτηρια εσονται υµιν14τασ τρεισ πολεισ δωσετε εν τω περαν του 
ιορδανου και τασ τρεισ πολεισ δωσετε εν γη χανααν15φυγαδιον εσται τοισ υιοισ ισραηλ και τω προση
λυτω και τω παροικω τω εν υµιν εσονται αι πολεισ αυται εισ φυγαδευτηριον φυγειν εκει παντι παταξα
ντι ψυχην ακουσιωσ16εαν δε εν σκευει σιδηρου παταξη αυτον και τελευτηση φονευτησ εστιν θανατω 
θανατουσθω ο φονευτησ17εαν δε εν λιθω εκ χειροσ εν ω αποθανειται εν αυτω παταξη αυτον και αποθ
ανη φονευτησ εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευτησ18εαν δε εν σκευει ξυλινω εκ χειροσ εξ ου αποθα
νειται εν αυτω παταξη αυτον και αποθανη φονευτησ εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευτησ19ο αγχισ
τευων το αιµα ουτοσ αποκτενει τον φονευσαντα οταν συναντηση αυτω ουτοσ αποκτενει αυτον20εαν δ
ε δι′ εχθραν ωση αυτον και επιρριψη επ′ αυτον παν σκευοσ εξ ενεδρου και αποθανη21η δια µηνιν επα
ταξεν αυτον τη χειρι και αποθανη θανατω θανατουσθω ο παταξασ φονευτησ εστιν θανατω θανατουσ
θω ο φονευων ο αγχιστευων το αιµα αποκτενει τον φονευσαντα εν τω συναντησαι αυτω22εαν δε εξαπι
να ου δι′ εχθραν ωση αυτον η επιρριψη επ′ αυτον παν σκευοσ ουκ εξ ενεδρου23η παντι λιθω εν ω απο
θανειται εν αυτω ουκ ειδωσ και επιπεση επ′ αυτον και αποθανη αυτοσ δε ουκ εχθροσ αυτου ην ουδε 
ζητων κακοποιησαι αυτον24και κρινει η συναγωγη ανα µεσον του παταξαντοσ και ανα µεσον του αγ
χιστευοντοσ το αιµα κατα τα κριµατα ταυτα25και εξελειται η συναγωγη τον φονευσαντα απο του αγχ
ιστευοντοσ το αιµα και αποκαταστησουσιν αυτον η συναγωγη εισ την πολιν του φυγαδευτηριου αυτ
ου ου κατεφυγεν και κατοικησει εκει εωσ αν αποθανη ο ιερευσ ο µεγασ ον εχρισαν αυτον τω ελαιω τ
ω αγιω26εαν δε εξοδω εξελθη ο φονευσασ τα ορια τησ πολεωσ εισ ην κατεφυγεν εκει27και ευρη αυτον 
ο αγχιστευων το αιµα εξω των οριων τησ πολεωσ καταφυγησ αυτου και φονευση ο αγχιστευων το αιµ
α τον φονευσαντα ουκ ενοχοσ εστιν28εν γαρ τη πολει τησ καταφυγησ κατοικειτω εωσ αν αποθανη ο ιε
ρευσ ο µεγασ και µετα το αποθανειν τον ιερεα τον µεγαν επαναστραφησεται ο φονευσασ εισ την γην τ
ησ κατασχεσεωσ αυτου29και εσται ταυτα υµιν εισ δικαιωµα κριµατοσ εισ τασ γενεασ υµων εν πασαι
σ ταισ κατοικιαισ υµων30πασ παταξασ ψυχην δια µαρτυρων φονευσεισ τον φονευσαντα και µαρτυσ ε
ισ ου µαρτυρησει επι ψυχην αποθανειν31και ου ληµψεσθε λυτρα περι ψυχησ παρα του φονευσαντοσ 
του ενοχου οντοσ αναιρεθηναι θανατω γαρ θανατωθησεται32ου ληµψεσθε λυτρα του φυγειν εισ πολιν
 των φυγαδευτηριων του παλιν κατοικειν επι τησ γησ εωσ αν αποθανη ο ιερευσ ο µεγασ33και ου µη φο
νοκτονησητε την γην εισ ην υµεισ κατοικειτε το γαρ αιµα τουτο φονοκτονει την γην και ουκ εξιλασθη
σεται η γη απο του αιµατοσ του εκχυθεντοσ επ′ αυτησ αλλ′ επι του αιµατοσ του εκχεοντοσ34και ου µι
ανειτε την γην εφ′ ησ κατοικειτε επ′ αυτησ εφ′ ησ εγω κατασκηνωσω εν υµιν εγω γαρ ειµι κυριοσ κατα
σκηνων εν µεσω των υιων ισραηλ 
 
Chapter 36 
1και προσηλθον οι αρχοντεσ φυλησ υιων γαλααδ υιου µαχιρ υιου µανασση εκ τησ φυλησ υιων ιωσηφ



 και ελαλησαν εναντι µωυση και εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ και εναντι των αρχοντων οικων πατριων
 υιων ισραηλ2και ειπαν τω κυριω ηµων ενετειλατο κυριοσ αποδουναι την γην τησ κληρονοµιασ εν κλ
ηρω τοισ υιοισ ισραηλ και τω κυριω συνεταξεν κυριοσ δουναι την κληρονοµιαν σαλπααδ του αδελφ
ου ηµων ταισ θυγατρασιν αυτου3και εσονται ενι των φυλων υιων ισραηλ γυναικεσ και αφαιρεθησετα
ι ο κληροσ αυτων εκ τησ κατασχεσεωσ των πατερων ηµων και προστεθησεται εισ κληρονοµιαν τησ φ
υλησ οισ αν γενωνται γυναικεσ και εκ του κληρου τησ κληρονοµιασ ηµων αφαιρεθησεται4εαν δε γεν
ηται η αφεσισ των υιων ισραηλ και προστεθησεται η κληρονοµια αυτων επι την κληρονοµιαν τησ φυ
λησ οισ αν γενωνται γυναικεσ και απο τησ κληρονοµιασ φυλησ πατριασ ηµων αφαιρεθησεται η κληρ
ονοµια αυτων5και ενετειλατο µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ δια προσταγµατοσ κυριου λεγων ουτωσ φυλ
η υιων ιωσηφ λεγουσιν6τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ ταισ θυγατρασιν σαλπααδ λεγων ου αρεσκ
ει εναντιον αυτων εστωσαν γυναικεσ πλην εκ του δηµου του πατροσ αυτων εστωσαν γυναικεσ7και ου
χι περιστραφησεται κληρονοµια τοισ υιοισ ισραηλ απο φυλησ επι φυλην οτι εκαστοσ εν τη κληρονοµ
ια τησ φυλησ τησ πατριασ αυτου προσκολληθησονται οι υιοι ισραηλ8και πασα θυγατηρ αγχιστευου
σα κληρονοµιαν εκ των φυλων υιων ισραηλ ενι των εκ του δηµου του πατροσ αυτησ εσονται γυναικε
σ ινα αγχιστευσωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστοσ την κληρονοµιαν την πατρικην αυτου9και ου περιστραφ
ησεται κληροσ εκ φυλησ επι φυλην ετεραν αλλα εκαστοσ εν τη κληρονοµια αυτου προσκολληθησοντ
αι οι υιοι ισραηλ10ον τροπον συνεταξεν κυριοσ µωυση ουτωσ εποιησαν θυγατερεσ σαλπααδ11και εγε
νοντο θερσα και εγλα και µελχα και νουα και µααλα θυγατερεσ σαλπααδ τοισ ανεψιοισ αυτων12εκ το
υ δηµου του µανασση υιων ιωσηφ εγενηθησαν γυναικεσ και εγενετο η κληρονοµια αυτων επι την φυλ
ην δηµου του πατροσ αυτων13αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυριο
σ εν χειρι µωυση επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω 


