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Chapter 1 
1και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων2µωυ
σησ ο θεραπων µου τετελευτηκεν νυν ουν αναστασ διαβηθι τον ιορδανην συ και πασ ο λαοσ ουτοσ ε
ισ την γην ην εγω διδωµι αυτοισ3πασ ο τοποσ εφ′ ον αν επιβητε τω ιχνει των ποδων υµων υµιν δωσω α
υτον ον τροπον ειρηκα τω µωυση4την ερηµον και τον αντιλιβανον εωσ του ποταµου του µεγαλου ποτ
αµου ευφρατου και εωσ τησ θαλασσησ τησ εσχατησ αφ′ ηλιου δυσµων εσται τα ορια υµων5ουκ αντι
στησεται ανθρωποσ κατενωπιον υµων πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου και ωσπερ ηµην µετα µωυσ
η ουτωσ εσοµαι και µετα σου και ουκ εγκαταλειψω σε ουδε υπεροψοµαι σε6ισχυε και ανδριζου συ γα
ρ αποδιαστελεισ τω λαω τουτω την γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν υµων δουναι αυτοισ7ισχυε ουν και 
ανδριζου φυλασσεσθαι και ποιειν καθοτι ενετειλατο σοι µωυσησ ο παισ µου και ουκ εκκλινεισ απ′ α
υτων εισ δεξια ουδε εισ αριστερα ινα συνησ εν πασιν οισ εαν πρασσησ8και ουκ αποστησεται η βιβλο
σ του νοµου τουτου εκ του στοµατοσ σου και µελετησεισ εν αυτω ηµερασ και νυκτοσ ινα συνησ ποιε
ιν παντα τα γεγραµµενα τοτε ευοδωθηση και ευοδωσεισ τασ οδουσ σου και τοτε συνησεισ9ιδου εντετ
αλµαι σοι ισχυε και ανδριζου µη δειλιασησ µηδε φοβηθησ οτι µετα σου κυριοσ ο θεοσ σου εισ παντα
 ου εαν πορευη10και ενετειλατο ιησουσ τοισ γραµµατευσιν του λαου λεγων11εισελθατε κατα µεσον τη
σ παρεµβολησ του λαου και εντειλασθε τω λαω λεγοντεσ ετοιµαζεσθε επισιτισµον οτι ετι τρεισ ηµερα
ι και υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην τουτον εισελθοντεσ κατασχειν την γην ην κυριοσ ο θεοσ των πα
τερων υµων διδωσιν υµιν12και τω ρουβην και τω γαδ και τω ηµισει φυλησ µανασση ειπεν ιησουσ13µν
ησθητε το ρηµα κυριου ο ενετειλατο υµιν µωυσησ ο παισ κυριου λεγων κυριοσ ο θεοσ υµων κατεπαυ
σεν υµασ και εδωκεν υµιν την γην ταυτην14αι γυναικεσ υµων και τα παιδια υµων και τα κτηνη υµων 
κατοικειτωσαν εν τη γη η εδωκεν υµιν υµεισ δε διαβησεσθε ευζωνοι προτεροι των αδελφων υµων πασ 
ο ισχυων και συµµαχησετε αυτοισ15εωσ αν καταπαυση κυριοσ ο θεοσ υµων τουσ αδελφουσ υµων ωσ
περ και υµασ και κληρονοµησωσιν και ουτοι την γην ην κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν αυτοισ και απε
λευσεσθε εκαστοσ εισ την κληρονοµιαν αυτου ην δεδωκεν υµιν µωυσησ εισ το περαν του ιορδανου α
π′ ανατολων ηλιου16και αποκριθεντεσ τω ιησοι ειπαν παντα οσα αν εντειλη ηµιν ποιησοµεν και εισ π
αντα τοπον ου εαν αποστειλησ ηµασ πορευσοµεθα17κατα παντα οσα ηκουσαµεν µωυση ακουσοµεθα
 σου πλην εστω κυριοσ ο θεοσ ηµων µετα σου ον τροπον ην µετα µωυση18ο δε ανθρωποσ οσ εαν απειθ
ηση σοι και οστισ µη ακουση των ρηµατων σου καθοτι αν αυτω εντειλη αποθανετω αλλα ισχυε και 
ανδριζου  
 
Chapter 2 
1και απεστειλεν ιησουσ υιοσ ναυη εκ σαττιν δυο νεανισκουσ κατασκοπευσαι λεγων αναβητε και ιδετ
ε την γην και την ιεριχω και πορευθεντεσ εισηλθοσαν οι δυο νεανισκοι εισ ιεριχω και εισηλθοσαν ει
σ οικιαν γυναικοσ πορνησ η ονοµα ρααβ και κατελυσαν εκει2και απηγγελη τω βασιλει ιεριχω λεγοντε
σ εισπεπορευνται ωδε ανδρεσ των υιων ισραηλ κατασκοπευσαι την γην3και απεστειλεν ο βασιλευσ ιε
ριχω και ειπεν προσ ρααβ λεγων εξαγαγε τουσ ανδρασ τουσ εισπεπορευµενουσ εισ την οικιαν σου τη
ν νυκτα κατασκοπευσαι γαρ την γην ηκασιν4και λαβουσα η γυνη τουσ ανδρασ εκρυψεν αυτουσ και ε
ιπεν αυτοισ λεγουσα εισεληλυθασιν προσ µε οι ανδρεσ5ωσ δε η πυλη εκλειετο εν τω σκοτει και οι ανδ
ρεσ εξηλθον ουκ επισταµαι που πεπορευνται καταδιωξατε οπισω αυτων ει καταληµψεσθε αυτουσ6αυ
τη δε ανεβιβασεν αυτουσ επι το δωµα και εκρυψεν αυτουσ εν τη λινοκαλαµη τη εστοιβασµενη αυτη 
επι του δωµατοσ7και οι ανδρεσ κατεδιωξαν οπισω αυτων οδον την επι του ιορδανου επι τασ διαβασει
σ και η πυλη εκλεισθη και εγενετο ωσ εξηλθοσαν οι διωκοντεσ οπισω αυτων8και αυτοι δε πριν η κοιµ
ηθηναι αυτουσ και αυτη ανεβη επι το δωµα προσ αυτουσ9και ειπεν προσ αυτουσ επισταµαι οτι δεδω
κεν υµιν κυριοσ την γην επιπεπτωκεν γαρ ο φοβοσ υµων εφ′ ηµασ10ακηκοαµεν γαρ οτι κατεξηρανεν κ
υριοσ ο θεοσ την ερυθραν θαλασσαν απο προσωπου υµων οτε εξεπορευεσθε εκ γησ αιγυπτου και οσα
 εποιησεν τοισ δυσι βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων και ωγ ουσ εξω
λεθρευσατε αυτουσ11και ακουσαντεσ ηµεισ εξεστηµεν τη καρδια ηµων και ουκ εστη ετι πνευµα εν ου
δενι ηµων απο προσωπου υµων οτι κυριοσ ο θεοσ υµων θεοσ εν ουρανω ανω και επι τησ γησ κατω12κ
αι νυν οµοσατε µοι κυριον τον θεον οτι ποιω υµιν ελεοσ και ποιησετε και υµεισ ελεοσ εν τω οικω του 
πατροσ µου13και ζωγρησετε τον οικον του πατροσ µου και την µητερα µου και τουσ αδελφουσ µου κ
αι παντα τον οικον µου και παντα οσα εστιν αυτοισ και εξελεισθε την ψυχην µου εκ θανατου14και ει
παν αυτη οι ανδρεσ η ψυχη ηµων ανθ′ υµων εισ θανατον και αυτη ειπεν ωσ αν παραδω κυριοσ υµιν τ
ην πολιν ποιησετε εισ εµε ελεοσ και αληθειαν15και κατεχαλασεν αυτουσ δια τησ θυριδοσ16και ειπεν 



αυτοισ εισ την ορεινην απελθετε µη συναντησωσιν υµιν οι καταδιωκοντεσ και κρυβησεσθε εκει τρει
σ ηµερασ εωσ αν αποστρεψωσιν οι καταδιωκοντεσ οπισω υµων και µετα ταυτα απελευσεσθε εισ την 
οδον υµων17και ειπαν οι ανδρεσ προσ αυτην αθωοι εσµεν τω ορκω σου τουτω18ιδου ηµεισ εισπορευοµ
εθα εισ µεροσ τησ πολεωσ και θησεισ το σηµειον το σπαρτιον το κοκκινον τουτο εκδησεισ εισ την θυ
ριδα δι′ ησ κατεβιβασασ ηµασ δι′ αυτησ τον δε πατερα σου και την µητερα σου και τουσ αδελφουσ σ
ου και παντα τον οικον του πατροσ σου συναξεισ προσ σεαυτην εισ την οικιαν σου19και εσται πασ ο
σ αν εξελθη την θυραν τησ οικιασ σου εξω ενοχοσ εαυτω εσται ηµεισ δε αθωοι τω ορκω σου τουτω κ
αι οσοι εαν γενωνται µετα σου εν τη οικια σου ηµεισ ενοχοι εσοµεθα20εαν δε τισ ηµασ αδικηση η και
 αποκαλυψη τουσ λογουσ ηµων τουτουσ εσοµεθα αθωοι τω ορκω σου τουτω21και ειπεν αυτοισ κατα τ
ο ρηµα υµων ουτωσ εστω και εξαπεστειλεν αυτουσ22και επορευθησαν και ηλθοσαν εισ την ορεινην κ
αι κατεµειναν εκει τρεισ ηµερασ και εξεζητησαν οι καταδιωκοντεσ πασασ τασ οδουσ και ουχ ευροσ
αν23και υπεστρεψαν οι δυο νεανισκοι και κατεβησαν εκ του ορουσ και διεβησαν προσ ιησουν υιον ν
αυη και διηγησαντο αυτω παντα τα συµβεβηκοτα αυτοισ24και ειπαν προσ ιησουν οτι παρεδωκεν κυρι
οσ πασαν την γην εν χειρι ηµων και κατεπτηκεν πασ ο κατοικων την γην εκεινην αφ′ ηµων  
 
Chapter 3 
1και ωρθρισεν ιησουσ το πρωι και απηραν εκ σαττιν και ηλθοσαν εωσ του ιορδανου και κατελυσαν ε
κει προ του διαβηναι2και εγενετο µετα τρεισ ηµερασ διηλθον οι γραµµατεισ δια τησ παρεµβολησ3και 
ενετειλαντο τω λαω λεγοντεσ οταν ιδητε την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου του θεου ηµων και τουσ ι
ερεισ ηµων και τουσ λευιτασ αιροντασ αυτην απαρειτε απο των τοπων υµων και πορευεσθε οπισω αυ
τησ4αλλα µακραν εστω ανα µεσον υµων και εκεινησ οσον δισχιλιουσ πηχεισ στησεσθε µη προσεγγισ
ητε αυτη ιν′ επιστησθε την οδον ην πορευεσθε αυτην ου γαρ πεπορευσθε την οδον απ′ εχθεσ και τριτη
σ ηµερασ5και ειπεν ιησουσ τω λαω αγνισασθε εισ αυριον οτι αυριον ποιησει εν υµιν κυριοσ θαυµαστ
α6και ειπεν ιησουσ τοισ ιερευσιν αρατε την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και προπορευεσθε του λαο
υ και ηραν οι ιερεισ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και επορευοντο εµπροσθεν του λαου7και ειπε
ν κυριοσ προσ ιησουν εν τη ηµερα ταυτη αρχοµαι υψωσαι σε κατενωπιον παντων υιων ισραηλ ινα γν
ωσιν καθοτι ηµην µετα µωυση ουτωσ εσοµαι και µετα σου8και νυν εντειλαι τοισ ιερευσιν τοισ αιρου
σιν την κιβωτον τησ διαθηκησ λεγων ωσ αν εισελθητε επι µερουσ του υδατοσ του ιορδανου και εν τω 
ιορδανη στησεσθε9και ειπεν ιησουσ τοισ υιοισ ισραηλ προσαγαγετε ωδε και ακουσατε το ρηµα κυριο
υ του θεου ηµων10εν τουτω γνωσεσθε οτι θεοσ ζων εν υµιν και ολεθρευων ολεθρευσει απο προσωπου 
ηµων τον χαναναιον και τον χετταιον και τον φερεζαιον και τον ευαιον και τον αµορραιον και τον γε
ργεσαιον και τον ιεβουσαιον11ιδου η κιβωτοσ διαθηκησ κυριου πασησ τησ γησ διαβαινει τον ιορδαν
ην12προχειρισασθε υµιν δωδεκα ανδρασ απο των υιων ισραηλ ενα αφ′ εκαστησ φυλησ13και εσται ωσ 
αν καταπαυσωσιν οι ποδεσ των ιερεων των αιροντων την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου πασησ τησ γ
ησ εν τω υδατι του ιορδανου το υδωρ του ιορδανου εκλειψει το δε υδωρ το καταβαινον στησεται14και
 απηρεν ο λαοσ εκ των σκηνωµατων αυτων διαβηναι τον ιορδανην οι δε ιερεισ ηροσαν την κιβωτον τ
ησ διαθηκησ κυριου προτεροι του λαου15ωσ δε εισεπορευοντο οι ιερεισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ 
διαθηκησ επι τον ιορδανην και οι ποδεσ των ιερεων των αιροντων την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου 
εβαφησαν εισ µεροσ του υδατοσ του ιορδανου ο δε ιορδανησ επληρου καθ′ ολην την κρηπιδα αυτου 
ωσει ηµεραι θερισµου πυρων16και εστη τα υδατα τα καταβαινοντα ανωθεν εστη πηγµα εν αφεστηκοσ 
µακραν σφοδρα σφοδρωσ εωσ µερουσ καριαθιαριµ το δε καταβαινον κατεβη εισ την θαλασσαν αραβ
α θαλασσαν αλοσ εωσ εισ το τελοσ εξελιπεν και ο λαοσ ειστηκει απεναντι ιεριχω17και εστησαν οι ιερ
εισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου επι ξηρασ εν µεσω του ιορδανου και παντεσ οι υιο
ι ισραηλ διεβαινον δια ξηρασ εωσ συνετελεσεν πασ ο λαοσ διαβαινων τον ιορδανην  
 
Chapter 4 
1και επει συνετελεσεν πασ ο λαοσ διαβαινων τον ιορδανην και ειπεν κυριοσ τω ιησοι λεγων2παραλαβ
ων ανδρασ απο του λαου ενα αφ′ εκαστησ φυλησ3συνταξον αυτοισ λεγων ανελεσθε εκ µεσου του ιορ
δανου ετοιµουσ δωδεκα λιθουσ και τουτουσ διακοµισαντεσ αµα υµιν αυτοισ θετε αυτουσ εν τη στρα
τοπεδεια υµων ου εαν παρεµβαλητε εκει την νυκτα4και ανακαλεσαµενοσ ιησουσ δωδεκα ανδρασ των
 ενδοξων απο των υιων ισραηλ ενα αφ′ εκαστησ φυλησ5ειπεν αυτοισ προσαγαγετε εµπροσθεν µου προ
 προσωπου κυριου εισ µεσον του ιορδανου και ανελοµενοσ εκειθεν εκαστοσ λιθον αρατω επι των ωµ
ων αυτου κατα τον αριθµον των δωδεκα φυλων του ισραηλ6ινα υπαρχωσιν υµιν ουτοι εισ σηµειον κει
µενον δια παντοσ ινα οταν ερωτα σε ο υιοσ σου αυριον λεγων τι εισιν οι λιθοι ουτοι υµιν7και συ δηλ
ωσεισ τω υιω σου λεγων οτι εξελιπεν ο ιορδανησ ποταµοσ απο προσωπου κιβωτου διαθηκησ κυριου π
ασησ τησ γησ ωσ διεβαινεν αυτον και εσονται οι λιθοι ουτοι υµιν µνηµοσυνον τοισ υιοισ ισραηλ εω
σ του αιωνοσ8και εποιησαν ουτωσ οι υιοι ισραηλ καθοτι ενετειλατο κυριοσ τω ιησοι και λαβοντεσ δ
ωδεκα λιθουσ εκ µεσου του ιορδανου καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω ιησοι εν τη συντελεια τησ διαβα



σεωσ των υιων ισραηλ και διεκοµισαν αµα εαυτοισ εισ την παρεµβολην και απεθηκαν εκει9εστησεν 
δε ιησουσ και αλλουσ δωδεκα λιθουσ εν αυτω τω ιορδανη εν τω γενοµενω τοπω υπο τουσ ποδασ των ι
ερεων των αιροντων την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και εισιν εκει εωσ τησ σηµερον ηµερασ10ειστ
ηκεισαν δε οι ιερεισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ διαθηκησ εν τω ιορδανη εωσ ου συνετελεσεν ιησου
σ παντα α ενετειλατο κυριοσ αναγγειλαι τω λαω και εσπευσεν ο λαοσ και διεβησαν11και εγενετο ωσ σ
υνετελεσεν πασ ο λαοσ διαβηναι και διεβη η κιβωτοσ τησ διαθηκησ κυριου και οι λιθοι εµπροσθεν α
υτων12και διεβησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και οι ηµισεισ φυλησ µανασση διεσκευασµενοι εµ
προσθεν των υιων ισραηλ καθαπερ ενετειλατο αυτοισ µωυσησ13τετρακισµυριοι ευζωνοι εισ µαχην δι
εβησαν εναντιον κυριου εισ πολεµον προσ την ιεριχω πολιν14εν εκεινη τη ηµερα ηυξησεν κυριοσ τον 
ιησουν εναντιον παντοσ του γενουσ ισραηλ και εφοβουντο αυτον ωσπερ µωυσην οσον χρονον εζη15κ
αι ειπεν κυριοσ τω ιησοι λεγων16εντειλαι τοισ ιερευσιν τοισ αιρουσιν την κιβωτον τησ διαθηκησ του 
µαρτυριου κυριου εκβηναι εκ του ιορδανου17και ενετειλατο ιησουσ τοισ ιερευσιν λεγων εκβητε εκ το
υ ιορδανου18και εγενετο ωσ εξεβησαν οι ιερεισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου εκ του 
ιορδανου και εθηκαν τουσ ποδασ επι τησ γησ ωρµησεν το υδωρ του ιορδανου κατα χωραν και επορε
υετο καθα εχθεσ και τριτην ηµεραν δι′ ολησ τησ κρηπιδοσ19και ο λαοσ ανεβη εκ του ιορδανου δεκατ
η του µηνοσ του πρωτου και κατεστρατοπεδευσαν οι υιοι ισραηλ εν γαλγαλοισ κατα µεροσ το προσ η
λιου ανατολασ απο τησ ιεριχω20και τουσ δωδεκα λιθουσ τουτουσ ουσ ελαβεν εκ του ιορδανου εστησ
εν ιησουσ εν γαλγαλοισ21λεγων οταν ερωτωσιν υµασ οι υιοι υµων λεγοντεσ τι εισιν οι λιθοι ουτοι22αν
αγγειλατε τοισ υιοισ υµων οτι επι ξηρασ διεβη ισραηλ τον ιορδανην23αποξηραναντοσ κυριου του θεο
υ ηµων το υδωρ του ιορδανου εκ του εµπροσθεν αυτων µεχρι ου διεβησαν καθαπερ εποιησεν κυριοσ 
ο θεοσ ηµων την ερυθραν θαλασσαν ην απεξηρανεν κυριοσ ο θεοσ ηµων εµπροσθεν ηµων εωσ παρηλ
θοµεν24οπωσ γνωσιν παντα τα εθνη τησ γησ οτι η δυναµισ του κυριου ισχυρα εστιν και ινα υµεισ σεβ
ησθε κυριον τον θεον υµων εν παντι χρονω  
 
Chapter 5 
1και εγενετο ωσ ηκουσαν οι βασιλεισ των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου και οι βασιλεισ τη
σ φοινικησ οι παρα την θαλασσαν οτι απεξηρανεν κυριοσ ο θεοσ τον ιορδανην ποταµον εκ των εµπρ
οσθεν των υιων ισραηλ εν τω διαβαινειν αυτουσ και ετακησαν αυτων αι διανοιαι και κατεπλαγησαν 
και ουκ ην εν αυτοισ φρονησισ ουδεµια απο προσωπου των υιων ισραηλ2υπο δε τουτον τον καιρον ει
πεν κυριοσ τω ιησοι ποιησον σεαυτω µαχαιρασ πετρινασ εκ πετρασ ακροτοµου και καθισασ περιτεµ
ε τουσ υιουσ ισραηλ3και εποιησεν ιησουσ µαχαιρασ πετρινασ ακροτοµουσ και περιετεµεν τουσ υιου
σ ισραηλ επι του καλουµενου τοπου βουνοσ των ακροβυστιων4ον δε τροπον περιεκαθαρεν ιησουσ το
υσ υιουσ ισραηλ οσοι ποτε εγενοντο εν τη οδω και οσοι ποτε απεριτµητοι ησαν των εξεληλυθοτων εξ 
αιγυπτου5παντασ τουτουσ περιετεµεν ιησουσ6τεσσαρακοντα γαρ και δυο ετη ανεστραπται ισραηλ εν 
τη ερηµω τη µαδβαριτιδι διο απεριτµητοι ησαν οι πλειστοι αυτων των µαχιµων των εξεληλυθοτων εκ 
γησ αιγυπτου οι απειθησαντεσ των εντολων του θεου οισ και διωρισεν µη ιδειν αυτουσ την γην ην ωµ
οσεν κυριοσ τοισ πατρασιν αυτων δουναι ηµιν γην ρεουσαν γαλα και µελι7αντι δε τουτων αντικατεστ
ησεν τουσ υιουσ αυτων ουσ ιησουσ περιετεµεν δια το αυτουσ γεγενησθαι κατα την οδον απεριτµητου
σ8περιτµηθεντεσ δε ησυχιαν ειχον αυτοθι καθηµενοι εν τη παρεµβολη εωσ υγιασθησαν9και ειπεν κυρ
ιοσ τω ιησοι υιω ναυη εν τη σηµερον ηµερα αφειλον τον ονειδισµον αιγυπτου αφ′ υµων και εκαλεσεν 
το ονοµα του τοπου εκεινου γαλγαλα10και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη 
ηµερα του µηνοσ απο εσπερασ επι δυσµων ιεριχω εν τω περαν του ιορδανου εν τω πεδιω11και εφαγοσ
αν απο του σιτου τησ γησ αζυµα και νεα εν ταυτη τη ηµερα12εξελιπεν το µαννα µετα το βεβρωκεναι 
αυτουσ εκ του σιτου τησ γησ και ουκετι υπηρχεν τοισ υιοισ ισραηλ µαννα εκαρπισαντο δε την χωρα
ν των φοινικων εν τω ενιαυτω εκεινω13και εγενετο ωσ ην ιησουσ εν ιεριχω και αναβλεψασ τοισ οφθαλ
µοισ ειδεν ανθρωπον εστηκοτα εναντιον αυτου και η ροµφαια εσπασµενη εν τη χειρι αυτου και προσ
ελθων ιησουσ ειπεν αυτω ηµετεροσ ει η των υπεναντιων14ο δε ειπεν αυτω εγω αρχιστρατηγοσ δυναµε
ωσ κυριου νυνι παραγεγονα και ιησουσ επεσεν επι προσωπον επι την γην και ειπεν αυτω δεσποτα τι π
ροστασσεισ τω σω οικετη15και λεγει ο αρχιστρατηγοσ κυριου προσ ιησουν λυσαι το υποδηµα εκ των 
ποδων σου ο γαρ τοποσ εφ′ ω συ εστηκασ αγιοσ εστιν  
 
Chapter 6 
1και ιεριχω συγκεκλεισµενη και ωχυρωµενη και ουθεισ εξεπορευετο εξ αυτησ ουδε εισεπορευετο2και 
ειπεν κυριοσ προσ ιησουν ιδου εγω παραδιδωµι υποχειριον σου την ιεριχω και τον βασιλεα αυτησ το
ν εν αυτη δυνατουσ οντασ εν ισχυι3συ δε περιστησον αυτη τουσ µαχιµουσ κυκλω5και εσται ωσ αν σ
αλπισητε τη σαλπιγγι ανακραγετω πασ ο λαοσ αµα και ανακραγοντων αυτων πεσειται αυτοµατα τα τ
ειχη τησ πολεωσ και εισελευσεται πασ ο λαοσ ορµησασ εκαστοσ κατα προσωπον εισ την πολιν6και ε
ισηλθεν ιησουσ ο του ναυη προσ τουσ ιερεισ7και ειπεν αυτοισ λεγων παραγγειλατε τω λαω περιελθει



ν και κυκλωσαι την πολιν και οι µαχιµοι παραπορευεσθωσαν ενωπλισµενοι εναντιον κυριου8και επτ
α ιερεισ εχοντεσ επτα σαλπιγγασ ιερασ παρελθετωσαν ωσαυτωσ εναντιον του κυριου και σηµαινετω
σαν ευτονωσ και η κιβωτοσ τησ διαθηκησ κυριου επακολουθειτω9οι δε µαχιµοι εµπροσθεν παραπορε
υεσθωσαν και οι ιερεισ οι ουραγουντεσ οπισω τησ κιβωτου τησ διαθηκησ κυριου πορευοµενοι και σ
αλπιζοντεσ10τω δε λαω ενετειλατο ιησουσ λεγων µη βοατε µηδε ακουσατω µηθεισ υµων την φωνην εω
σ αν ηµεραν αυτοσ διαγγειλη αναβοησαι και τοτε αναβοησετε11και περιελθουσα η κιβωτοσ τησ διαθ
ηκησ του θεου την πολιν ευθεωσ απηλθεν εισ την παρεµβολην και εκοιµηθη εκει12και τη ηµερα τη δε
υτερα ανεστη ιησουσ το πρωι και ηραν οι ιερεισ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου13και οι επτα ιερει
σ οι φεροντεσ τασ σαλπιγγασ τασ επτα προεπορευοντο εναντιον κυριου και µετα ταυτα εισεπορευοντ
ο οι µαχιµοι και ο λοιποσ οχλοσ οπισθε τησ κιβωτου τησ διαθηκησ κυριου και οι ιερεισ εσαλπισαν τ
αισ σαλπιγξι και ο λοιποσ οχλοσ απασ περιεκυκλωσε την πολιν εγγυθεν14και απηλθεν παλιν εισ την π
αρεµβολην ουτωσ εποιει επι εξ ηµερασ15και τη ηµερα τη εβδοµη ανεστησαν ορθρου και περιηλθοσαν
 την πολιν εξακισ16και τη περιοδω τη εβδοµη εσαλπισαν οι ιερεισ και ειπεν ιησουσ τοισ υιοισ ισραηλ
 κεκραξατε παρεδωκεν γαρ κυριοσ υµιν την πολιν17και εσται η πολισ αναθεµα αυτη και παντα οσα ε
στιν εν αυτη κυριω σαβαωθ πλην ρααβ την πορνην περιποιησασθε αυτην και οσα εστιν εν τω οικω α
υτησ18αλλα υµεισ φυλαξασθε σφοδρα απο του αναθεµατοσ µηποτε ενθυµηθεντεσ υµεισ αυτοι λαβητε
 απο του αναθεµατοσ και ποιησητε την παρεµβολην των υιων ισραηλ αναθεµα και εκτριψητε ηµασ19

και παν αργυριον η χρυσιον η χαλκοσ η σιδηροσ αγιον εσται τω κυριω εισ θησαυρον κυριου εισενεχ
θησεται20και εσαλπισαν ταισ σαλπιγξιν οι ιερεισ ωσ δε ηκουσεν ο λαοσ την φωνην των σαλπιγγων ηλ
αλαξεν πασ ο λαοσ αµα αλαλαγµω µεγαλω και ισχυρω και επεσεν απαν το τειχοσ κυκλω και ανεβη π
ασ ο λαοσ εισ την πολιν21και ανεθεµατισεν αυτην ιησουσ και οσα ην εν τη πολει απο ανδροσ και εω
σ γυναικοσ απο νεανισκου και εωσ πρεσβυτου και εωσ µοσχου και υποζυγιου εν στοµατι ροµφαιασ22

και τοισ δυσιν νεανισκοισ τοισ κατασκοπευσασιν ειπεν ιησουσ εισελθατε εισ την οικιαν τησ γυναικ
οσ και εξαγαγετε αυτην εκειθεν και οσα εστιν αυτη23και εισηλθον οι δυο νεανισκοι οι κατασκοπευσα
ντεσ την πολιν εισ την οικιαν τησ γυναικοσ και εξηγαγοσαν ρααβ την πορνην και τον πατερα αυτησ 
και την µητερα αυτησ και τουσ αδελφουσ αυτησ και παντα οσα ην αυτη και πασαν την συγγενειαν α
υτησ και κατεστησαν αυτην εξω τησ παρεµβολησ ισραηλ24και η πολισ ενεπρησθη εµπυρισµω συν πα
σιν τοισ εν αυτη πλην αργυριου και χρυσιου και χαλκου και σιδηρου εδωκαν εισ θησαυρον κυριου ε
ισενεχθηναι25και ρααβ την πορνην και παντα τον οικον τον πατρικον αυτησ εζωγρησεν ιησουσ και κ
ατωκησεν εν τω ισραηλ εωσ τησ σηµερον ηµερασ διοτι εκρυψεν τουσ κατασκοπευσαντασ ουσ απεστ
ειλεν ιησουσ κατασκοπευσαι την ιεριχω26και ωρκισεν ιησουσ εν τη ηµερα εκεινη εναντιον κυριου λε
γων επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ οικοδοµησει την πολιν εκεινην εν τω πρωτοτοκω αυτου θεµελιωσει
 αυτην και εν τω ελαχιστω αυτου επιστησει τασ πυλασ αυτησ και ουτωσ εποιησεν οζαν ο εκ βαιθηλ 
εν τω αβιρων τω πρωτοτοκω εθεµελιωσεν αυτην και εν τω ελαχιστω διασωθεντι επεστησεν τασ πυλασ
 αυτησ27και ην κυριοσ µετα ιησου και ην το ονοµα αυτου κατα πασαν την γην  
 
Chapter 7 
1και επληµµελησαν οι υιοι ισραηλ πληµµελειαν µεγαλην και ενοσφισαντο απο του αναθεµατοσ και ε
λαβεν αχαρ υιοσ χαρµι υιου ζαµβρι υιου ζαρα εκ τησ φυλησ ιουδα απο του αναθεµατοσ και εθυµωθ
η οργη κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ2και απεστειλεν ιησουσ ανδρασ εισ γαι η εστιν κατα βαιθηλ λεγων κ
ατασκεψασθε την γαι και ανεβησαν οι ανδρεσ και κατεσκεψαντο την γαι3και ανεστρεψαν προσ ιησο
υν και ειπαν προσ αυτον µη αναβητω πασ ο λαοσ αλλ′ ωσ δισχιλιοι η τρισχιλιοι ανδρεσ αναβητωσα
ν και εκπολιορκησατωσαν την πολιν µη αναγαγησ εκει τον λαον παντα ολιγοι γαρ εισιν4και ανεβησα
ν ωσει τρισχιλιοι ανδρεσ και εφυγον απο προσωπου των ανδρων γαι5και απεκτειναν απ′ αυτων ανδρε
σ γαι εισ τριακοντα και εξ ανδρασ και κατεδιωξαν αυτουσ απο τησ πυλησ και συνετριψαν αυτουσ ε
πι του καταφερουσ και επτοηθη η καρδια του λαου και εγενετο ωσπερ υδωρ6και διερρηξεν ιησουσ τα 
ιµατια αυτου και επεσεν ιησουσ επι την γην επι προσωπον εναντιον κυριου εωσ εσπερασ αυτοσ και ο
ι πρεσβυτεροι ισραηλ και επεβαλοντο χουν επι τασ κεφαλασ αυτων7και ειπεν ιησουσ δεοµαι κυριε ιν
α τι διεβιβασεν ο παισ σου τον λαον τουτον τον ιορδανην παραδουναι αυτον τω αµορραιω απολεσαι 
ηµασ και ει κατεµειναµεν και κατωκισθηµεν παρα τον ιορδανην8και τι ερω επει µετεβαλεν ισραηλ α
υχενα απεναντι του εχθρου αυτου9και ακουσασ ο χαναναιοσ και παντεσ οι κατοικουντεσ την γην πε
ρικυκλωσουσιν ηµασ και εκτριψουσιν ηµασ απο τησ γησ και τι ποιησεισ το ονοµα σου το µεγα10και ε
ιπεν κυριοσ προσ ιησουν αναστηθι ινα τι τουτο συ πεπτωκασ επι προσωπον σου11ηµαρτηκεν ο λαοσ 
και παρεβη την διαθηκην ην διεθεµην προσ αυτουσ και κλεψαντεσ απο του αναθεµατοσ ενεβαλον ει
σ τα σκευη αυτων12ου µη δυνωνται οι υιοι ισραηλ υποστηναι κατα προσωπον των εχθρων αυτων αυχ
ενα επιστρεψουσιν εναντι των εχθρων αυτων οτι εγενηθησαν αναθεµα ου προσθησω ετι ειναι µεθ′ υµ
ων εαν µη εξαρητε το αναθεµα εξ υµων αυτων13αναστασ αγιασον τον λαον και ειπον αγιασθηναι εισ 
αυριον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ το αναθεµα εν υµιν εστιν ου δυνησεσθε αντιστηναι απεναντ



ι των εχθρων υµων εωσ αν εξαρητε το αναθεµα εξ υµων14και συναχθησεσθε παντεσ το πρωι κατα φυλ
ασ και εσται η φυλη ην αν δειξη κυριοσ προσαξετε κατα δηµουσ και τον δηµον ον εαν δειξη κυριοσ 
προσαξετε κατ′ οικον και τον οικον ον εαν δειξη κυριοσ προσαξετε κατ′ ανδρα15και οσ αν ενδειχθη κ
ατακαυθησεται εν πυρι και παντα οσα εστιν αυτω οτι παρεβη την διαθηκην κυριου και εποιησεν ανο
µηµα εν ισραηλ16και ωρθρισεν ιησουσ και προσηγαγεν τον λαον κατα φυλασ και ενεδειχθη η φυλη ιο
υδα17και προσηχθη κατα δηµουσ και ενεδειχθη δηµοσ ο ζαραι+ και προσηχθη κατα ανδρα18και ενεδε
ιχθη αχαρ υιοσ ζαµβρι υιου ζαρα19και ειπεν ιησουσ τω αχαρ δοσ δοξαν σηµερον τω κυριω θεω ισρα
ηλ και δοσ την εξοµολογησιν και αναγγειλον µοι τι εποιησασ και µη κρυψησ απ′ εµου20και απεκριθη 
αχαρ τω ιησοι και ειπεν αληθωσ ηµαρτον εναντιον κυριου θεου ισραηλ ουτωσ και ουτωσ εποιησα21ε
ιδον εν τη προνοµη ψιλην ποικιλην καλην και διακοσια διδραχµα αργυριου και γλωσσαν µιαν χρυση
ν πεντηκοντα διδραχµων και ενθυµηθεισ αυτων ελαβον και ιδου αυτα εγκεκρυπται εν τη γη εν τη σκη
νη µου και το αργυριον κεκρυπται υποκατω αυτων22και απεστειλεν ιησουσ αγγελουσ και εδραµον εισ
 την σκηνην εισ την παρεµβολην και ταυτα ην εγκεκρυµµενα εισ την σκηνην και το αργυριον υποκατ
ω αυτων23και εξηνεγκαν αυτα εκ τησ σκηνησ και ηνεγκαν προσ ιησουν και τουσ πρεσβυτερουσ ισρα
ηλ και εθηκαν αυτα εναντι κυριου24και ελαβεν ιησουσ τον αχαρ υιον ζαρα και ανηγαγεν αυτον εισ φ
αραγγα αχωρ και τουσ υιουσ αυτου και τασ θυγατερασ αυτου και τουσ µοσχουσ αυτου και τα υποζυ
για αυτου και παντα τα προβατα αυτου και την σκηνην αυτου και παντα τα υπαρχοντα αυτου και π
ασ ο λαοσ µετ′ αυτου και ανηγαγεν αυτουσ εισ εµεκαχωρ25και ειπεν ιησουσ τω αχαρ τι ωλεθρευσασ 
ηµασ εξολεθρευσαι σε κυριοσ καθα και σηµερον και ελιθοβολησαν αυτον λιθοισ πασ ισραηλ26και επ
εστησαν αυτω σωρον λιθων µεγαν και επαυσατο κυριοσ του θυµου τησ οργησ δια τουτο επωνοµασεν 
αυτο εµεκαχωρ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ  
 
Chapter 8 
1και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν µη φοβηθησ µηδε δειλιασησ λαβε µετα σου τουσ ανδρασ παντασ του
σ πολεµιστασ και αναστασ αναβηθι εισ γαι ιδου δεδωκα εισ τασ χειρασ σου τον βασιλεα γαι και την 
γην αυτου2και ποιησεισ την γαι ον τροπον εποιησασ την ιεριχω και τον βασιλεα αυτησ και την προν
οµην των κτηνων προνοµευσεισ σεαυτω καταστησον δε σεαυτω ενεδρα τη πολει εισ τα οπισω3και ανε
στη ιησουσ και πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ ωστε αναβηναι εισ γαι επελεξεν δε ιησουσ τριακοντα χιλια
δασ ανδρων δυνατουσ εν ισχυι και απεστειλεν αυτουσ νυκτοσ4και ενετειλατο αυτοισ λεγων υµεισ εν
εδρευσατε οπισω τησ πολεωσ µη µακραν γινεσθε απο τησ πολεωσ και εσεσθε παντεσ ετοιµοι5και εγω 
και παντεσ οι µετ′ εµου προσαξοµεν προσ την πολιν και εσται ωσ αν εξελθωσιν οι κατοικουντεσ γαι ε
ισ συναντησιν ηµιν καθαπερ και πρωην και φευξοµεθα απο προσωπου αυτων6και ωσ αν εξελθωσιν ο
πισω ηµων αποσπασοµεν αυτουσ απο τησ πολεωσ και ερουσιν φευγουσιν ουτοι απο προσωπου ηµων 
ον τροπον και εµπροσθεν7υµεισ δε εξαναστησεσθε εκ τησ ενεδρασ και πορευσεσθε εισ την πολιν8κατ
α το ρηµα τουτο ποιησετε ιδου εντεταλµαι υµιν9και απεστειλεν αυτουσ ιησουσ και επορευθησαν εισ 
την ενεδραν και ενεκαθισαν ανα µεσον βαιθηλ και ανα µεσον γαι απο θαλασσησ τησ γαι10και ορθρισ
ασ ιησουσ το πρωι επεσκεψατο τον λαον και ανεβησαν αυτοσ και οι πρεσβυτεροι κατα προσωπον το
υ λαου επι γαι11και πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ µετ′ αυτου ανεβησαν και πορευοµενοι ηλθον εξ εναντι
ασ τησ πολεωσ απ′ ανατολων12και τα ενεδρα τησ πολεωσ απο θαλασσησ14και εγενετο ωσ ειδεν βασιλ
ευσ γαι εσπευσεν και εξηλθεν εισ συναντησιν αυτοισ επ′ ευθειασ εισ τον πολεµον αυτοσ και πασ ο λ
αοσ ο µετ′ αυτου και αυτοσ ουκ ηδει οτι ενεδρα αυτω εστιν οπισω τησ πολεωσ15και ειδεν και ανεχωρ
ησεν ιησουσ και ισραηλ απο προσωπου αυτων16και κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ και αυτοι απ
εστησαν απο τησ πολεωσ17ου κατελειφθη ουθεισ εν τη γαι οσ ου κατεδιωξεν οπισω ισραηλ και κατελι
πον την πολιν ανεωγµενην και κατεδιωξαν οπισω ισραηλ18και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν εκτεινον την
 χειρα σου εν τω γαισω τω εν τη χειρι σου επι την πολιν εισ γαρ τασ χειρασ σου παραδεδωκα αυτην κ
αι τα ενεδρα εξαναστησονται εν ταχει εκ του τοπου αυτων και εξετεινεν ιησουσ την χειρα αυτου τον
 γαισον επι την πολιν19και τα ενεδρα εξανεστησαν εν ταχει εκ του τοπου αυτων και εξηλθοσαν οτε εξ
ετεινεν την χειρα και ηλθοσαν επι την πολιν και κατελαβοντο αυτην και σπευσαντεσ ενεπρησαν την 
πολιν εν πυρι20και περιβλεψαντεσ οι κατοικοι γαι εισ τα οπισω αυτων και εθεωρουν καπνον αναβαιν
οντα εκ τησ πολεωσ εισ τον ουρανον και ουκετι ειχον που φυγωσιν ωδε η ωδε21και ιησουσ και πασ ισ
ραηλ ειδον οτι ελαβον τα ενεδρα την πολιν και οτι ανεβη ο καπνοσ τησ πολεωσ εισ τον ουρανον και 
µεταβαλοµενοι επαταξαν τουσ ανδρασ τησ γαι22και ουτοι εξηλθοσαν εκ τησ πολεωσ εισ συναντησιν 
και εγενηθησαν ανα µεσον τησ παρεµβολησ ουτοι εντευθεν και ουτοι εντευθεν και επαταξαν εωσ του
 µη καταλειφθηναι αυτων σεσωσµενον και διαπεφευγοτα23και τον βασιλεα τησ γαι συνελαβον ζωντα 
και προσηγαγον αυτον προσ ιησουν24και ωσ επαυσαντο οι υιοι ισραηλ αποκτεννοντεσ παντασ τουσ ε
ν τη γαι τουσ εν τοισ πεδιοισ και εν τω ορει επι τησ καταβασεωσ ου κατεδιωξαν αυτουσ απ′ αυτησ ει
σ τελοσ και απεστρεψεν ιησουσ εισ γαι και επαταξεν αυτην εν στοµατι ροµφαιασ25και εγενηθησαν οι
 πεσοντεσ εν τη ηµερα εκεινη απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ δωδεκα χιλιαδεσ παντασ τουσ κατοικου



ντασ γαι27πλην των κτηνων και των σκυλων των εν τη πολει παντα α επρονοµευσαν οι υιοι ισραηλ κα
τα προσταγµα κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω ιησοι28και ενεπυρισεν ιησουσ την πολιν εν πυρ
ι χωµα αοικητον εισ τον αιωνα εθηκεν αυτην εωσ τησ ηµερασ ταυτησ29και τον βασιλεα τησ γαι εκρε
µασεν επι ξυλου διδυµου και ην επι του ξυλου εωσ εσπερασ και επιδυνοντοσ του ηλιου συνεταξεν ιη
σουσ και καθειλοσαν αυτου το σωµα απο του ξυλου και ερριψαν αυτον εισ τον βοθρον και επεστησα
ν αυτω σωρον λιθων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ  
 
Chapter 9 
1ωσ δ′ ηκουσαν οι βασιλεισ των αµορραιων οι εν τω περαν του ιορδανου οι εν τη ορεινη και οι εν τη 
πεδινη και οι εν παση τη παραλια τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ και οι προσ τω αντιλιβανω και οι χεττ
αιοι και οι χαναναιοι και οι φερεζαιοι και οι ευαιοι και οι αµορραιοι και οι γεργεσαιοι και οι ιεβουσ
αιοι2συνηλθοσαν επι το αυτο εκπολεµησαι ιησουν και ισραηλ αµα παντεσ2τοτε ωκοδοµησεν ιησουσ 
θυσιαστηριον κυριω τω θεω ισραηλ εν ορει γαιβαλ2καθοτι ενετειλατο µωυσησ ο θεραπων κυριου τοι
σ υιοισ ισραηλ καθα γεγραπται εν τω νοµω µωυση θυσιαστηριον λιθων ολοκληρων εφ′ ουσ ουκ επεβλ
ηθη σιδηροσ και ανεβιβασεν εκει ολοκαυτωµατα κυριω και θυσιαν σωτηριου2και εγραψεν ιησουσ επ
ι των λιθων το δευτερονοµιον νοµον µωυση ον εγραψεν ενωπιον υιων ισραηλ2και πασ ισραηλ και οι 
πρεσβυτεροι αυτων και οι δικασται και οι γραµµατεισ αυτων παρεπορευοντο ενθεν και ενθεν τησ κιβ
ωτου απεναντι και οι ιερεισ και οι λευιται ηραν την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και ο προσηλυτοσ
 και ο αυτοχθων οι ησαν ηµισυ πλησιον ορουσ γαριζιν και οι ησαν ηµισυ πλησιον ορουσ γαιβαλ καθ
οτι ενετειλατο µωυσησ ο θεραπων κυριου ευλογησαι τον λαον εν πρωτοισ2και µετα ταυτα ουτωσ ανε
γνω ιησουσ παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου τασ ευλογιασ και τασ καταρασ κατα παντα τα γεγρα
µµενα εν τω νοµω µωυση2ουκ ην ρηµα απο παντων ων ενετειλατο µωυσησ τω ιησοι ο ουκ ανεγνω ιησ
ουσ εισ τα ωτα πασησ εκκλησιασ υιων ισραηλ τοισ ανδρασιν και ταισ γυναιξιν και τοισ παιδιοισ κα
ι τοισ προσηλυτοισ τοισ προσπορευοµενοισ τω ισραηλ3και οι κατοικουντεσ γαβαων ηκουσαν παντα 
οσα εποιησεν κυριοσ τη ιεριχω και τη γαι4και εποιησαν και γε αυτοι µετα πανουργιασ και ελθοντεσ ε
πεσιτισαντο και ητοιµασαντο και λαβοντεσ σακκουσ παλαιουσ επι των ονων αυτων και ασκουσ οιν
ου παλαιουσ και κατερρωγοτασ αποδεδεµενουσ5και τα κοιλα των υποδηµατων αυτων και τα σανδαλι
α αυτων παλαια και καταπεπελµατωµενα εν τοισ ποσιν αυτων και τα ιµατια αυτων πεπαλαιωµενα επ
ανω αυτων και ο αρτοσ αυτων του επισιτισµου ξηροσ και ευρωτιων και βεβρωµενοσ6και ηλθοσαν πρ
οσ ιησουν εισ την παρεµβολην ισραηλ εισ γαλγαλα και ειπαν προσ ιησουν και ισραηλ εκ γησ µακρο
θεν ηκαµεν και νυν διαθεσθε ηµιν διαθηκην7και ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ τον χορραιον ορα µη εν ε
µοι κατοικεισ και πωσ σοι διαθωµαι διαθηκην8και ειπαν προσ ιησουν οικεται σου εσµεν και ειπεν πρ
οσ αυτουσ ιησουσ ποθεν εστε και ποθεν παραγεγονατε9και ειπαν εκ γησ µακροθεν σφοδρα ηκασιν οι 
παιδεσ σου εν ονοµατι κυριου του θεου σου ακηκοαµεν γαρ το ονοµα αυτου και οσα εποιησεν εν αιγ
υπτω10και οσα εποιησεν τοισ βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων βασιλ
ει εσεβων και τω ωγ βασιλει τησ βασαν οσ κατωκει εν ασταρωθ και εν εδραι+ν11και ακουσαντεσ ειπα
ν προσ ηµασ οι πρεσβυτεροι ηµων και παντεσ οι κατοικουντεσ την γην ηµων λεγοντεσ λαβετε εαυτοι
σ επισιτισµον εισ την οδον και πορευθητε εισ συναντησιν αυτων και ερειτε προσ αυτουσ οικεται σου
 εσµεν και νυν διαθεσθε ηµιν διαθηκην12ουτοι οι αρτοι θερµουσ εφωδιασθηµεν αυτουσ εν τη ηµερα η
 εξηλθοµεν παραγενεσθαι προσ υµασ νυν δε εξηρανθησαν και γεγονασιν βεβρωµενοι13και ουτοι οι ασ
κοι του οινου ουσ επλησαµεν καινουσ και ουτοι ερρωγασιν και τα ιµατια ηµων και τα υποδηµατα ηµ
ων πεπαλαιωται απο τησ πολλησ οδου σφοδρα14και ελαβον οι αρχοντεσ του επισιτισµου αυτων και κ
υριον ουκ επηρωτησαν15και εποιησεν ιησουσ προσ αυτουσ ειρηνην και διεθετο προσ αυτουσ διαθηκ
ην του διασωσαι αυτουσ και ωµοσαν αυτοισ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ16και εγενετο µετα τρεισ ηµ
ερασ µετα το διαθεσθαι προσ αυτουσ διαθηκην ηκουσαν οτι εγγυθεν αυτων εισιν και οτι εν αυτοισ κ
ατοικουσιν17και απηραν οι υιοι ισραηλ και ηλθον εισ τασ πολεισ αυτων αι δε πολεισ αυτων γαβαων 
και κεφιρα και βηρωθ και πολισ ιαριν18και ουκ εµαχεσαντο αυτοισ οι υιοι ισραηλ οτι ωµοσαν αυτοι
σ παντεσ οι αρχοντεσ κυριον τον θεον ισραηλ και διεγογγυσαν πασα η συναγωγη επι τοισ αρχουσιν19

και ειπαν οι αρχοντεσ παση τη συναγωγη ηµεισ ωµοσαµεν αυτοισ κυριον τον θεον ισραηλ και νυν ο
υ δυνησοµεθα αψασθαι αυτων20τουτο ποιησοµεν ζωγρησαι αυτουσ και περιποιησοµεθα αυτουσ και 
ουκ εσται καθ′ ηµων οργη δια τον ορκον ον ωµοσαµεν αυτοισ21ζησονται και εσονται ξυλοκοποι και 
υδροφοροι παση τη συναγωγη καθαπερ ειπαν αυτοισ οι αρχοντεσ22και συνεκαλεσεν αυτουσ ιησουσ 
και ειπεν αυτοισ δια τι παρελογισασθε µε λεγοντεσ µακραν απο σου εσµεν σφοδρα υµεισ δε εγχωριοι 
εστε των κατοικουντων εν ηµιν23και νυν επικαταρατοι εστε ου µη εκλιπη εξ υµων δουλοσ ουδε ξυλοκ
οποσ εµοι και τω θεω µου24και απεκριθησαν τω ιησοι λεγοντεσ ανηγγελη ηµιν οσα συνεταξεν κυριοσ 
ο θεοσ σου µωυση τω παιδι αυτου δουναι υµιν την γην ταυτην και εξολεθρευσαι ηµασ και παντασ το
υσ κατοικουντασ επ′ αυτησ απο προσωπου υµων και εφοβηθηµεν σφοδρα περι των ψυχων ηµων απο 
προσωπου υµων και εποιησαµεν το πραγµα τουτο25και νυν ιδου ηµεισ υποχειριοι υµιν ωσ αρεσκει υµ



ιν και ωσ δοκει υµιν ποιησατε ηµιν26και εποιησαν αυτοισ ουτωσ και εξειλατο αυτουσ ιησουσ εν τη η
µερα εκεινη εκ χειρων υιων ισραηλ και ουκ ανειλον αυτουσ27και κατεστησεν αυτουσ ιησουσ εν τη η
µερα εκεινη ξυλοκοπουσ και υδροφορουσ παση τη συναγωγη και τω θυσιαστηριω του θεου δια τουτο
 εγενοντο οι κατοικουντεσ γαβαων ξυλοκοποι και υδροφοροι του θυσιαστηριου του θεου εωσ τησ ση
µερον ηµερασ και εισ τον τοπον ον εαν εκλεξηται κυριοσ  
 
Chapter 10 
1ωσ δε ηκουσεν αδωνιβεζεκ βασιλευσ ιερουσαληµ οτι ελαβεν ιησουσ την γαι και εξωλεθρευσεν αυτη
ν ον τροπον εποιησαν την ιεριχω και τον βασιλεα αυτησ ουτωσ εποιησαν την γαι και τον βασιλεα αυ
τησ και οτι αυτοµολησαν οι κατοικουντεσ γαβαων προσ ιησουν και προσ ισραηλ2και εφοβηθησαν εν
 αυτοισ σφοδρα ηδει γαρ οτι µεγαλη πολισ γαβαων ωσει µια των µητροπολεων και παντεσ οι ανδρεσ 
αυτησ ισχυροι3και απεστειλεν αδωνιβεζεκ βασιλευσ ιερουσαληµ προσ αιλαµ βασιλεα χεβρων και πρ
οσ φιδων βασιλεα ιεριµουθ και προσ ιεφθα βασιλεα λαχισ και προσ δαβιρ βασιλεα οδολλαµ λεγων4δε
υτε αναβητε προσ µε και βοηθησατε µοι και εκπολεµησωµεν γαβαων αυτοµολησαν γαρ προσ ιησουν 
και προσ τουσ υιουσ ισραηλ5και ανεβησαν οι πεντε βασιλεισ των ιεβουσαιων βασιλευσ ιερουσαληµ 
και βασιλευσ χεβρων και βασιλευσ ιεριµουθ και βασιλευσ λαχισ και βασιλευσ οδολλαµ αυτοι και π
ασ ο λαοσ αυτων και περιεκαθισαν την γαβαων και εξεπολιορκουν αυτην6και απεστειλαν οι κατοικο
υντεσ γαβαων προσ ιησουν εισ την παρεµβολην ισραηλ εισ γαλγαλα λεγοντεσ µη εκλυσησ τασ χειρα
σ σου απο των παιδων σου αναβηθι προσ ηµασ το ταχοσ και εξελου ηµασ και βοηθησον ηµιν οτι συ
νηγµενοι εισιν εφ′ ηµασ παντεσ οι βασιλεισ των αµορραιων οι κατοικουντεσ την ορεινην7και ανεβη ι
ησουσ εκ γαλγαλων αυτοσ και πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ µετ′ αυτου πασ δυνατοσ εν ισχυι8και ειπεν 
κυριοσ προσ ιησουν µη φοβηθησ αυτουσ εισ γαρ τασ χειρασ σου παραδεδωκα αυτουσ ουχ υπολειφθ
ησεται εξ αυτων ουθεισ ενωπιον υµων9και επιπαρεγενετο επ′ αυτουσ ιησουσ αφνω ολην την νυκτα ει
σεπορευθη εκ γαλγαλων10και εξεστησεν αυτουσ κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ και συνετρι
ψεν αυτουσ κυριοσ συντριψιν µεγαλην εν γαβαων και κατεδιωξαν αυτουσ οδον αναβασεωσ ωρωνιν 
και κατεκοπτον αυτουσ εωσ αζηκα και εωσ µακηδα11εν τω δε φευγειν αυτουσ απο προσωπου των υιω
ν ισραηλ επι τησ καταβασεωσ ωρωνιν και κυριοσ επερριψεν αυτοισ λιθουσ χαλαζησ εκ του ουρανου
 εωσ αζηκα και εγενοντο πλειουσ οι αποθανοντεσ δια τουσ λιθουσ τησ χαλαζησ η ουσ απεκτειναν οι
 υιοι ισραηλ µαχαιρα εν τω πολεµω12τοτε ελαλησεν ιησουσ προσ κυριον η ηµερα παρεδωκεν ο θεοσ τ
ον αµορραιον υποχειριον ισραηλ ηνικα συνετριψεν αυτουσ εν γαβαων και συνετριβησαν απο προσω
που υιων ισραηλ και ειπεν ιησουσ στητω ο ηλιοσ κατα γαβαων και η σεληνη κατα φαραγγα αιλων13κ
αι εστη ο ηλιοσ και η σεληνη εν στασει εωσ ηµυνατο ο θεοσ τουσ εχθρουσ αυτων και εστη ο ηλιοσ κ
ατα µεσον του ουρανου ου προεπορευετο εισ δυσµασ εισ τελοσ ηµερασ µιασ14και ουκ εγενετο ηµερα 
τοιαυτη ουδε το προτερον ουδε το εσχατον ωστε επακουσαι θεον ανθρωπου οτι κυριοσ συνεπολεµησε
ν τω ισραηλ16και εφυγον οι πεντε βασιλεισ ουτοι και κατεκρυβησαν εισ το σπηλαιον το εν µακηδα17κ
αι απηγγελη τω ιησου λεγοντεσ ευρηνται οι πεντε βασιλεισ κεκρυµµενοι εν τω σπηλαιω τω εν µακηδα
18και ειπεν ιησουσ κυλισατε λιθουσ επι το στοµα του σπηλαιου και καταστησατε ανδρασ φυλασσειν 
επ′ αυτουσ19υµεισ δε µη εστηκατε καταδιωκοντεσ οπισω των εχθρων υµων και καταλαβετε την ουραγ
ιαν αυτων και µη αφητε εισελθειν εισ τασ πολεισ αυτων παρεδωκεν γαρ αυτουσ κυριοσ ο θεοσ ηµων 
εισ τασ χειρασ ηµων20και εγενετο ωσ κατεπαυσεν ιησουσ και πασ υιοσ ισραηλ κοπτοντεσ αυτουσ κο
πην µεγαλην σφοδρα εωσ εισ τελοσ και οι διασωζοµενοι διεσωθησαν εισ τασ πολεισ τασ οχυρασ21και
 απεστραφη πασ ο λαοσ προσ ιησουν εισ µακηδα υγιεισ και ουκ εγρυξεν ουθεισ των υιων ισραηλ τη γ
λωσση αυτου22και ειπεν ιησουσ ανοιξατε το σπηλαιον και εξαγαγετε τουσ πεντε βασιλεισ τουτουσ εκ
 του σπηλαιου23και εξηγαγοσαν τουσ πεντε βασιλεισ εκ του σπηλαιου τον βασιλεα ιερουσαληµ και τ
ον βασιλεα χεβρων και τον βασιλεα ιεριµουθ και τον βασιλεα λαχισ και τον βασιλεα οδολλαµ24και ε
πει εξηγαγον αυτουσ προσ ιησουν και συνεκαλεσεν ιησουσ παντα ισραηλ και τουσ εναρχοµενουσ το
υ πολεµου τουσ συµπορευοµενουσ αυτω λεγων αυτοισ προπορευεσθε και επιθετε τουσ ποδασ υµων ε
πι τουσ τραχηλουσ αυτων και προσελθοντεσ επεθηκαν τουσ ποδασ αυτων επι τουσ τραχηλουσ αυτω
ν25και ειπεν προσ αυτουσ ιησουσ µη φοβηθητε αυτουσ µηδε δειλιασητε ανδριζεσθε και ισχυετε οτι ο
υτωσ ποιησει κυριοσ πασι τοισ εχθροισ υµων ουσ υµεισ καταπολεµειτε αυτουσ26και απεκτεινεν αυτο
υσ ιησουσ και εκρεµασεν αυτουσ επι πεντε ξυλων και ησαν κρεµαµενοι επι των ξυλων εωσ εσπερασ27

και εγενηθη προσ ηλιου δυσµασ ενετειλατο ιησουσ και καθειλον αυτουσ απο των ξυλων και ερριψαν
 αυτουσ εισ το σπηλαιον εισ ο κατεφυγοσαν εκει και επεκυλισαν λιθουσ επι το σπηλαιον εωσ τησ ση
µερον ηµερασ28και την µακηδα ελαβοσαν εν τη ηµερα εκεινη και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφου
σ και εξωλεθρευσαν παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφθη εν αυτη ουδεισ διασεσωσµενοσ και διαπ
εφευγωσ και εποιησαν τω βασιλει µακηδα ον τροπον εποιησαν τω βασιλει ιεριχω29και απηλθεν ιησου
σ και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκ µακηδα εισ λεβνα και επολιορκει λεβνα30και παρεδωκεν αυτην κυριο
σ εισ χειρασ ισραηλ και ελαβον αυτην και τον βασιλεα αυτησ και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφο



υσ και παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφθη εν αυτη ουδε εισ διασεσωσµενοσ και διαπεφευγωσ και
 εποιησαν τω βασιλει αυτησ ον τροπον εποιησαν τω βασιλει ιεριχω31και απηλθεν ιησουσ και πασ ισρ
αηλ µετ′ αυτου εκ λεβνα εισ λαχισ και περιεκαθισεν αυτην και επολιορκει αυτην32και παρεδωκεν κυ
ριοσ την λαχισ εισ τασ χειρασ ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα τη δευτερα και εφονευσαν αυτη
ν εν στοµατι ξιφουσ και εξωλεθρευσαν αυτην ον τροπον εποιησαν την λεβνα33τοτε ανεβη αιλαµ βασι
λευσ γαζερ βοηθησων τη λαχισ και επαταξεν αυτον ιησουσ εν στοµατι ξιφουσ και τον λαον αυτου ε
ωσ του µη καταλειφθηναι αυτων σεσωσµενον και διαπεφευγοτα34και απηλθεν ιησουσ και πασ ισραη
λ µετ′ αυτου εκ λαχισ εισ οδολλαµ και περιεκαθισεν αυτην και επολιορκησεν αυτην35και παρεδωκεν 
αυτην κυριοσ εν χειρι ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα εκεινη και εφονευσεν αυτην εν στοµατι 
ξιφουσ και παν εµπνεον εν αυτη εφονευσαν ον τροπον εποιησαν τη λαχισ36και απηλθεν ιησουσ και π
ασ ισραηλ µετ′ αυτου εισ χεβρων και περιεκαθισεν αυτην37και επαταξεν αυτην εν στοµατι ξιφουσ κα
ι παν εµπνεον οσα ην εν αυτη ουκ ην διασεσωσµενοσ ον τροπον εποιησαν την οδολλαµ εξωλεθρευσα
ν αυτην και οσα ην εν αυτη38και απεστρεψεν ιησουσ και πασ ισραηλ εισ δαβιρ και περικαθισαντεσ 
αυτην39ελαβον αυτην και τον βασιλεα αυτησ και τασ κωµασ αυτησ και επαταξαν αυτην εν στοµατι 
ξιφουσ και εξωλεθρευσαν αυτην και παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελιπον αυτη ουδενα διασεσωσµε
νον ον τροπον εποιησαν την χεβρων και τω βασιλει αυτησ ουτωσ εποιησαν τη δαβιρ και τω βασιλει 
αυτησ40και επαταξεν ιησουσ πασαν την γην τησ ορεινησ και την ναγεβ και την πεδινην και την ασηδ
ωθ και τουσ βασιλεισ αυτησ ου κατελιπον αυτων σεσωσµενον και παν εµπνεον ζωησ εξωλεθρευσεν ο
ν τροπον ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ισραηλ41απο καδησ βαρνη εωσ γαζησ πασαν την γοσοµ εωσ τησ γ
αβαων42και παντασ τουσ βασιλεισ αυτων και την γην αυτων επαταξεν ιησουσ εισ απαξ οτι κυριοσ ο 
θεοσ ισραηλ συνεπολεµει τω ισραηλ  
 
Chapter 11 
1ωσ δε ηκουσεν ιαβιν βασιλευσ ασωρ απεστειλεν προσ ιωβαβ βασιλεα µαρρων και προσ βασιλεα συ
µοων και προσ βασιλεα αζιφ2και προσ τουσ βασιλεισ τουσ κατα σιδωνα την µεγαλην εισ την ορεινην
 και εισ την ραβα απεναντι κενερωθ και εισ το πεδιον και εισ ναφεδδωρ3και εισ τουσ παραλιουσ χαν
αναιουσ απο ανατολων και εισ τουσ παραλιουσ αµορραιουσ και ευαιουσ και ιεβουσαιουσ και φερεζ
αιουσ τουσ εν τω ορει και τουσ χετταιουσ τουσ υπο την αερµων εισ γην µασσηφα4και εξηλθον αυτοι 
και οι βασιλεισ αυτων µετ′ αυτων ωσπερ η αµµοσ τησ θαλασσησ τω πληθει και ιπποι και αρµατα πο
λλα σφοδρα5και συνηλθον παντεσ οι βασιλεισ ουτοι και παρεγενοντο επι το αυτο και παρενεβαλον ε
πι του υδατοσ µαρρων πολεµησαι τον ισραηλ6και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν µη φοβηθησ απο προσω
που αυτων οτι αυριον ταυτην την ωραν εγω παραδιδωµι τετροπωµενουσ αυτουσ εναντιον του ισραηλ
 τουσ ιππουσ αυτων νευροκοπησεισ και τα αρµατα αυτων κατακαυσεισ εν πυρι7και ηλθεν ιησουσ κα
ι πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ επ′ αυτουσ επι το υδωρ µαρρων εξαπινα και επεπεσαν επ′ αυτουσ εν τη ορ
εινη8και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ υποχειριουσ ισραηλ και κοπτοντεσ αυτουσ κατεδιωκον εωσ σιδω
νοσ τησ µεγαλησ και εωσ µασερων και εωσ των πεδιων µασσωχ κατ′ ανατολασ και κατεκοψαν αυτο
υσ εωσ του µη καταλειφθηναι αυτων διασεσωσµενον9και εποιησεν αυτοισ ιησουσ ον τροπον ενετειλ
ατο αυτω κυριοσ τουσ ιππουσ αυτων ενευροκοπησεν και τα αρµατα αυτων ενεπρησεν εν πυρι10και α
πεστραφη ιησουσ εν τω καιρω εκεινω και κατελαβετο ασωρ και τον βασιλεα αυτησ ην δε ασωρ το πρ
οτερον αρχουσα πασων των βασιλειων τουτων11και απεκτειναν παν εµπνεον εν αυτη εν ξιφει και εξω
λεθρευσαν παντασ και ου κατελειφθη εν αυτη εµπνεον και την ασωρ ενεπρησαν εν πυρι12και πασασ 
τασ πολεισ των βασιλεων και τουσ βασιλεισ αυτων ελαβεν ιησουσ και ανειλεν αυτουσ εν στοµατι ξι
φουσ και εξωλεθρευσαν αυτουσ ον τροπον συνεταξεν µωυσησ ο παισ κυριου13αλλα πασασ τασ πολει
σ τασ κεχωµατισµενασ ουκ ενεπρησεν ισραηλ πλην ασωρ µονην ενεπρησεν ιησουσ14και παντα τα σκ
υλα αυτησ επρονοµευσαν εαυτοισ οι υιοι ισραηλ αυτουσ δε παντασ εξωλεθρευσαν εν στοµατι ξιφου
σ εωσ απωλεσεν αυτουσ ου κατελιπον εξ αυτων ουδε εν εµπνεον15ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µω
υση τω παιδι αυτου και µωυσησ ωσαυτωσ ενετειλατο τω ιησοι και ουτωσ εποιησεν ιησουσ ου παρεβ
η ουδεν απο παντων ων συνεταξεν αυτω µωυσησ16και ελαβεν ιησουσ πασαν την γην την ορεινην και 
πασαν την ναγεβ και πασαν την γην γοσοµ και την πεδινην και την προσ δυσµαισ και το οροσ ισραη
λ και τα ταπεινα17τα προσ τω ορει απο ορουσ αχελ και ο προσαναβαινει εισ σηιρ και εωσ βααλγαδ κ
αι τα πεδια του λιβανου υπο το οροσ το αερµων και παντασ τουσ βασιλεισ αυτων ελαβεν και ανειλεν
 αυτουσ και απεκτεινεν18και πλειουσ ηµερασ εποιησεν ιησουσ προσ τουσ βασιλεισ τουτουσ τον πολε
µον19και ουκ ην πολισ ην ουκ ελαβεν ισραηλ παντα ελαβοσαν εν πολεµω20οτι δια κυριου εγενετο κατ
ισχυσαι αυτων την καρδιαν συνανταν εισ πολεµον προσ ισραηλ ινα εξολεθρευθωσιν οπωσ µη δοθη α
υτοισ ελεοσ αλλ′ ινα εξολεθρευθωσιν ον τροπον ειπεν κυριοσ προσ µωυσην21και ηλθεν ιησουσ εν τω 
καιρω εκεινω και εξωλεθρευσεν τουσ ενακιµ εκ τησ ορεινησ εκ χεβρων και εκ δαβιρ και εξ αναβωθ κ
αι εκ παντοσ γενουσ ισραηλ και εκ παντοσ ορουσ ιουδα συν ταισ πολεσιν αυτων και εξωλεθρευσεν α
υτουσ ιησουσ22ου κατελειφθη των ενακιµ απο των υιων ισραηλ αλλα πλην εν γαζη και εν γεθ και εν 



ασεδωθ κατελειφθη23και ελαβεν ιησουσ πασαν την γην καθοτι ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και εδωκ
εν αυτουσ ιησουσ εν κληρονοµια ισραηλ εν µερισµω κατα φυλασ αυτων και η γη κατεπαυσεν πολεµ
ουµενη  
 
Chapter 12 
1και ουτοι οι βασιλεισ τησ γησ ουσ ανειλον οι υιοι ισραηλ και κατεκληρονοµησαν την γην αυτων πε
ραν του ιορδανου αφ′ ηλιου ανατολων απο φαραγγοσ αρνων εωσ του ορουσ αερµων και πασαν την γ
ην αραβα απ′ ανατολων2σηων τον βασιλεα των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων κυριευων απο αρο
ηρ η εστιν εν τη φαραγγι κατα µεροσ τησ φαραγγοσ και το ηµισυ τησ γαλααδ εωσ ιαβοκ ορια υιων αµ
µων3και αραβα εωσ τησ θαλασσησ χενερεθ κατ′ ανατολασ και εωσ τησ θαλασσησ αραβα θαλασσαν
 των αλων απο ανατολων οδον την κατα ασιµωθ απο θαιµαν την υπο ασηδωθ φασγα4και ωγ βασιλευσ
 βασαν υπελειφθη εκ των γιγαντων ο κατοικων εν ασταρωθ και εν εδραι+ν5αρχων απο ορουσ αερµων 
και απο σελχα και πασαν την βασαν εωσ οριων γεσουρι και την µαχατι και το ηµισυ γαλααδ οριων σ
ηων βασιλεωσ εσεβων6µωυσησ ο παισ κυριου και οι υιοι ισραηλ επαταξαν αυτουσ και εδωκεν αυτην
 µωυσησ εν κληρονοµια ρουβην και γαδ και τω ηµισει φυλησ µανασση7και ουτοι οι βασιλεισ των αµ
ορραιων ουσ ανειλεν ιησουσ και οι υιοι ισραηλ εν τω περαν του ιορδανου παρα θαλασσαν βααλγαδ 
εν τω πεδιω του λιβανου και εωσ του ορουσ χελχα αναβαινοντων εισ σηιρ και εδωκεν αυτην ιησουσ 
ταισ φυλαισ ισραηλ κληρονοµειν κατα κληρον αυτων8εν τω ορει και εν τω πεδιω και εν αραβα και εν
 ασηδωθ και εν τη ερηµω και εν ναγεβ τον χετταιον και τον αµορραιον και τον χαναναιον και τον φε
ρεζαιον και τον ευαιον και τον ιεβουσαιον9τον βασιλεα ιεριχω και τον βασιλεα τησ γαι η εστιν πλησ
ιον βαιθηλ10βασιλεα ιερουσαληµ βασιλεα χεβρων11βασιλεα ιεριµουθ βασιλεα λαχισ12βασιλεα αιλαµ
 βασιλεα γαζερ13βασιλεα δαβιρ βασιλεα γαδερ14βασιλεα ερµαθ βασιλεα αραθ15βασιλεα λεβνα βασιλε
α οδολλαµ16βασιλεα µακηδα17βασιλεα ταφουγ βασιλεα οφερ18βασιλεα αφεκ τησ σαρων19βασιλεα ασ
ωρ20βασιλεα συµοων βασιλεα µαρρων βασιλεα αζιφ21βασιλεα καδησ βασιλεα ταναχ22βασιλεα µαγεδ
ων βασιλεα ιεκοναµ του χερµελ23βασιλεα δωρ του ναφεδδωρ βασιλεα γωιµ τησ γαλιλαιασ24βασιλεα θ
αρσα παντεσ ουτοι βασιλεισ εικοσι εννεα  
 
Chapter 13 
1και ιησουσ πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ των ηµερων και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν συ προβεβηκασ τω
ν ηµερων και η γη υπολελειπται πολλη εισ κληρονοµιαν2και αυτη η γη η καταλελειµµενη ορια φυλισ
τιιµ ο γεσιρι και ο χαναναιοσ3απο τησ αοικητου τησ κατα προσωπον αιγυπτου εωσ των οριων ακκαρ
ων εξ ευωνυµων των χαναναιων προσλογιζεται ταισ πεντε σατραπειαισ των φυλιστιιµ τω γαζαιω και 
τω αζωτιω και τω ασκαλωνιτη και τω γεθθαιω και τω ακκαρωνιτη και τω ευαιω4εκ θαιµαν και παση γ
η χανααν εναντιον γαζησ και οι σιδωνιοι εωσ αφεκ εωσ των οριων των αµορραιων5και πασαν την γη
ν γαβλι φυλιστιιµ και παντα τον λιβανον απο ανατολων ηλιου απο γαλγαλ υπο το οροσ το αερµων εω
σ τησ εισοδου εµαθ6πασ ο κατοικων την ορεινην απο του λιβανου εωσ τησ µασερεφωθµαιµ παντασ τ
ουσ σιδωνιουσ εγω αυτουσ εξολεθρευσω απο προσωπου ισραηλ αλλα διαδοσ αυτην εν κληρω τω ισρ
αηλ ον τροπον σοι ενετειλαµην7και νυν µερισον την γην ταυτην εν κληρονοµια ταισ εννεα φυλαισ κα
ι τω ηµισει φυλησ µανασση απο του ιορδανου εωσ τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ κατα δυσµασ ηλιου δ
ωσεισ αυτην η θαλασσα η µεγαλη οριει8ταισ δε δυο φυλαισ και τω ηµισει φυλησ µανασση τω ρουβην
 και τω γαδ εδωκεν µωυσησ εν τω περαν του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου δεδωκεν αυτην µωυσησ ο
 παισ κυριου9απο αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και την πολιν την εν µεσω τησ φα
ραγγοσ και πασαν την µισωρ απο µαιδαβα εωσ δαιβαν10πασασ τασ πολεισ σηων βασιλεωσ αµορραιω
ν οσ εβασιλευσεν εν εσεβων εωσ των οριων υιων αµµων11και την γαλααδιτιδα και τα ορια γεσιρι και 
του µαχατι παν οροσ αερµων και πασαν την βασανιτιν εωσ σελχα12πασαν την βασιλειαν ωγ εν τη βα
σανιτιδι οσ εβασιλευσεν εν ασταρωθ και εν εδραι+ν ουτοσ κατελειφθη απο των γιγαντων και επαταξε
ν αυτον µωυσησ και εξωλεθρευσεν13και ουκ εξωλεθρευσαν οι υιοι ισραηλ τον γεσιρι και τον µαχατι 
και τον χαναναιον και κατωκει βασιλευσ γεσιρι και ο µαχατι εν τοισ υιοισ ισραηλ εωσ τησ σηµερον 
ηµερασ14πλην τησ φυλησ λευι ουκ εδοθη κληρονοµια κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ουτοσ αυτων κληρονοµι
α καθα ειπεν αυτοισ κυριοσ και ουτοσ ο καταµερισµοσ ον κατεµερισεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ εν
 αραβωθ µωαβ εν τω περαν του ιορδανου κατα ιεριχω15και εδωκεν µωυσησ τη φυλη ρουβην κατα δηµ
ουσ αυτων16και εγενηθη αυτων τα ορια απο αροηρ η εστιν κατα προσωπον φαραγγοσ αρνων και η πο
λισ η εν τη φαραγγι αρνων και πασαν την µισωρ17εωσ εσεβων και πασασ τασ πολεισ τασ ουσασ εν τη
 µισωρ και δαιβων και βαµωθβααλ και οικου βεελµων18και ιασσα και κεδηµωθ και µεφααθ19και καρι
αθαιµ και σεβαµα και σεραδα και σιωρ εν τω ορει εµακ20και βαιθφογωρ και ασηδωθ φασγα και βαιθα
σιµωθ21και πασασ τασ πολεισ του µισωρ και πασαν την βασιλειαν του σηων βασιλεωσ των αµορραι
ων ον επαταξεν µωυσησ αυτον και τουσ ηγουµενουσ µαδιαµ και τον ευι και τον ροκοµ και τον σουρ 
και τον ουρ και τον ροβε αρχοντασ παρα σηων και τουσ κατοικουντασ την γην22και τον βαλααµ τον 



του βεωρ τον µαντιν απεκτειναν εν τη ροπη23εγενετο δε τα ορια ρουβην ιορδανησ οριον αυτη η κληρο
νοµια υιων ρουβην κατα δηµουσ αυτων αι πολεισ αυτων και αι επαυλεισ αυτων24εδωκεν δε µωυσησ 
τοισ υιοισ γαδ κατα δηµουσ αυτων25και εγενετο τα ορια αυτων ιαζηρ πασαι αι πολεισ γαλααδ και το 
ηµισυ γησ υιων αµµων εωσ αροηρ η εστιν κατα προσωπον ραββα26και απο εσεβων εωσ ραµωθ κατα τ
ην µασσηφα και βοτανιν και µααναιν εωσ των οριων δαβιρ27και εν εµεκ βαιθαραµ και βαιθαναβρα κ
αι σοκχωθα και σαφαν και την λοιπην βασιλειαν σηων βασιλεωσ εσεβων και ο ιορδανησ οριει εωσ µ
ερουσ τησ θαλασσησ χενερεθ περαν του ιορδανου απ′ ανατολων28αυτη η κληρονοµια υιων γαδ κατα 
δηµουσ αυτων αι πολεισ αυτων και αι επαυλεισ αυτων29και εδωκεν µωυσησ τω ηµισει φυλησ µανασ
ση κατα δηµουσ αυτων30και εγενετο τα ορια αυτων απο µααναιµ και πασα βασιλεια βασανι και πασ
α βασιλεια ωγ βασιλεωσ βασαν και πασασ τασ κωµασ ιαι+ρ αι εισιν εν τη βασανιτιδι εξηκοντα πολε
ισ31και το ηµισυ τησ γαλααδ και εν ασταρωθ και εν εδραι+ν πολεισ βασιλειασ ωγ εν βασανιτιδι και ε
δοθησαν τοισ υιοισ µαχιρ υιου µανασση και τοισ ηµισεσιν υιοισ µαχιρ υιου µανασση κατα δηµουσ 
αυτων32ουτοι ουσ κατεκληρονοµησεν µωυσησ περαν του ιορδανου εν αραβωθ µωαβ εν τω περαν του 
ιορδανου κατα ιεριχω απο ανατολων  
 
Chapter 14 
1και ουτοι οι κατακληρονοµησαντεσ υιων ισραηλ εν τη γη χανααν οισ κατεκληρονοµησεν αυτοισ ελ
εαζαρ ο ιερευσ και ιησουσ ο του ναυη και οι αρχοντεσ πατριων φυλων των υιων ισραηλ2κατα κληρο
υσ εκληρονοµησαν ον τροπον ενετειλατο κυριοσ εν χειρι ιησου ταισ εννεα φυλαισ και τω ηµισει φυλ
ησ3απο του περαν του ιορδανου και τοισ λευιταισ ουκ εδωκεν κληρον εν αυτοισ4οτι ησαν οι υιοι ιωσ
ηφ δυο φυλαι µανασση και εφραιµ και ουκ εδοθη µερισ εν τη γη τοισ λευιταισ αλλ′ η πολεισ κατοικει
ν και τα αφωρισµενα αυτων τοισ κτηνεσιν και τα κτηνη αυτων5ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυσ
η ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ και εµερισαν την γην6και προσηλθοσαν οι υιοι ιουδα προσ ιησουν 
εν γαλγαλ και ειπεν προσ αυτον χαλεβ ο του ιεφοννη ο κενεζαιοσ συ επιστη το ρηµα ο ελαλησεν κυρι
οσ προσ µωυσην ανθρωπον του θεου περι εµου και σου εν καδησ βαρνη7τεσσαρακοντα γαρ ετων ηµη
ν οτε απεστειλεν µε µωυσησ ο παισ του θεου εκ καδησ βαρνη κατασκοπευσαι την γην και απεκριθην 
αυτω λογον κατα τον νουν αυτου8οι δε αδελφοι µου οι αναβαντεσ µετ′ εµου µετεστησαν την καρδιαν 
του λαου εγω δε προσετεθην επακολουθησαι κυριω τω θεω µου9και ωµοσεν µωυσησ εν εκεινη τη ηµε
ρα λεγων η γη εφ′ ην επεβησ σοι εσται εν κληρω και τοισ τεκνοισ σου εισ τον αιωνα οτι προσετεθησ ε
πακολουθησαι οπισω κυριου του θεου ηµων10και νυν διεθρεψεν µε κυριοσ ον τροπον ειπεν τουτο τεσ
σαρακοστον και πεµπτον ετοσ αφ′ ου ελαλησεν κυριοσ το ρηµα τουτο προσ µωυσην και επορευθη ισ
ραηλ εν τη ερηµω και νυν ιδου εγω σηµερον ογδοηκοντα και πεντε ετων11ετι ειµι σηµερον ισχυων ωσε
ι οτε απεστειλεν µε µωυσησ ωσαυτωσ ισχυω νυν εξελθειν και εισελθειν εισ τον πολεµον12και νυν αιτ
ουµαι σε το οροσ τουτο καθα ειπεν κυριοσ τη ηµερα εκεινη οτι συ ακηκοασ το ρηµα τουτο τη ηµερα 
εκεινη νυνι δε οι ενακιµ εκει εισιν πολεισ οχυραι και µεγαλαι εαν ουν κυριοσ µετ′ εµου η εξολεθρευσ
ω αυτουσ ον τροπον ειπεν µοι κυριοσ13και ευλογησεν αυτον ιησουσ και εδωκεν την χεβρων τω χαλεβ 
υιω ιεφοννη υιου κενεζ εν κληρω14δια τουτο εγενηθη η χεβρων τω χαλεβ τω του ιεφοννη του κενεζαιο
υ εν κληρω εωσ τησ ηµερασ ταυτησ δια το αυτον επακολουθησαι τω προσταγµατι κυριου θεου ισραη
λ15το δε ονοµα τησ χεβρων ην το προτερον πολισ αρβοκ µητροπολισ των ενακιµ αυτη και η γη εκοπα
σεν του πολεµου  
 
Chapter 15 
1και εγενετο τα ορια φυλησ ιουδα κατα δηµουσ αυτων απο των οριων τησ ιδουµαιασ απο τησ ερηµου
 σιν εωσ καδησ προσ λιβα2και εγενηθη αυτων τα ορια απο λιβοσ εωσ µερουσ τησ θαλασσησ τησ αλυ
κησ απο τησ λοφιασ τησ φερουσησ επι λιβα3και διαπορευεται απεναντι τησ προσαναβασεωσ ακραβι
ν και εκπεριπορευεται σεννα και αναβαινει απο λιβοσ επι καδησ βαρνη και εκπορευεται ασωρων και
 προσαναβαινει εισ αδδαρα και περιπορευεται την κατα δυσµασ καδησ4και πορευεται επι ασεµωνα κ
αι διεκβαλει εωσ φαραγγοσ αιγυπτου και εσται αυτου η διεξοδοσ των οριων επι την θαλασσαν τουτο 
εστιν αυτων ορια απο λιβοσ5και τα ορια απο ανατολων πασα η θαλασσα η αλυκη εωσ του ιορδανου 
και τα ορια αυτων απο βορρα και απο τησ λοφιασ τησ θαλασσησ και απο του µερουσ του ιορδανου6

επιβαινει τα ορια επι βαιθαγλα και παραπορευεται απο βορρα επι βαιθαραβα και προσαναβαινει τα 
ορια επι λιθον βαιων υιου ρουβην7και προσαναβαινει τα ορια επι το τεταρτον τησ φαραγγοσ αχωρ κα
ι καταβαινει επι γαλγαλ η εστιν απεναντι τησ προσβασεωσ αδδαµιν η εστιν κατα λιβα τη φαραγγι και
 διεκβαλει επι το υδωρ πηγησ ηλιου και εσται αυτου η διεξοδοσ πηγη ρωγηλ8και αναβαινει τα ορια ει
σ φαραγγα ονοµ επι νωτου ιεβουσ απο λιβοσ αυτη εστιν ιερουσαληµ και διεκβαλλει τα ορια επι κορυ
φην ορουσ η εστιν κατα προσωπον φαραγγοσ ονοµ προσ θαλασσησ η εστιν εκ µερουσ γησ ραφαι+ν επ
ι βορρα9και διεκβαλλει το οριον απο κορυφησ του ορουσ επι πηγην υδατοσ ναφθω και διεκβαλλει εισ 
το οροσ εφρων και εξαξει το οριον εισ βααλ αυτη εστιν πολισ ιαριµ10και περιελευσεται οριον απο βα



αλ επι θαλασσαν και παρελευσεται εισ οροσ ασσαρεσ επι νωτου πολιν ιαριµ απο βορρα αυτη εστιν χ
ασλων και καταβησεται επι πολιν ηλιου και παρελευσεται επι λιβα11και διεκβαλει το οριον κατα νωτ
ου ακκαρων επι βορραν και διεκβαλει τα ορια εισ σακχαρωνα και παρελευσεται οροσ τησ βαλα και 
διεκβαλει επι ιαβνηλ και εσται η διεξοδοσ των οριων επι θαλασσαν12και τα ορια αυτων απο θαλασση
σ η θαλασσα η µεγαλη οριει ταυτα τα ορια υιων ιουδα κυκλω κατα δηµουσ αυτων13και τω χαλεβ υιω
 ιεφοννη εδωκεν µεριδα εν µεσω υιων ιουδα δια προσταγµατοσ του θεου και εδωκεν αυτω ιησουσ την 
πολιν αρβοκ µητροπολιν ενακ αυτη εστιν χεβρων14και εξωλεθρευσεν εκειθεν χαλεβ υιοσ ιεφοννη του
σ τρεισ υιουσ ενακ τον σουσι και τον θολµι και τον αχιµα15και ανεβη εκειθεν χαλεβ επι τουσ κατοικ
ουντασ δαβιρ το δε ονοµα δαβιρ ην το προτερον πολισ γραµµατων16και ειπεν χαλεβ οσ εαν λαβη και 
εκκοψη την πολιν των γραµµατων και κυριευση αυτησ δωσω αυτω την αχσαν θυγατερα µου εισ γυνα
ικα17και ελαβεν αυτην γοθονιηλ υιοσ κενεζ αδελφοσ χαλεβ ο νεωτεροσ και εδωκεν αυτω την αχσαν θ
υγατερα αυτου αυτω γυναικα18και εγενετο εν τω εισπορευεσθαι αυτην και συνεβουλευσατο αυτω λεγ
ουσα αιτησοµαι τον πατερα µου αγρον και εβοησεν εκ του ονου και ειπεν αυτη χαλεβ τι εστιν σοι19κ
αι ειπεν αυτω δοσ µοι ευλογιαν οτι εισ γην ναγεβ δεδωκασ µε δοσ µοι την γολαθµαιν και εδωκεν αυτη
 χαλεβ την γολαθµαιν την ανω και την γολαθµαιν την κατω20αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων ιουδα21ε
γενηθησαν δε αι πολεισ αυτων πολισ πρωτη φυλησ υιων ιουδα εφ′ οριων εδωµ επι τησ ερηµου καιβαι
σελεηλ και αρα και ασωρ22και ικαµ και ρεγµα και αρουηλ23και καδησ και ασοριωναιν24και µαιναµ κ
αι βαλµαιναν και αι κωµαι αυτων25και αι πολεισ ασερων αυτη ασωρ26και σην και σαλµαα και µωλα
δα27και σερι και βαιφαλαδ28και χολασεωλα και βηρσαβεε και αι κωµαι αυτων και αι επαυλεισ αυτων
29βαλα και βακωκ και ασοµ30και ελβωυδαδ και βαιθηλ και ερµα31και σεκελακ και µαχαριµ και σεθεν
νακ32και λαβωσ και σαλη και ερωµωθ πολεισ κθ# και αι κωµαι αυτων33εν τη πεδινη ασταωλ και ραα 
και ασσα34και ραµεν και τανω και ιλουθωθ και µαιανι35και ιερµουθ και οδολλαµ και µεµβρα και σα
ωχω και αζηκα36και σακαριµ και γαδηρα και αι επαυλεισ αυτησ πολεισ δεκα τεσσαρεσ και αι κωµαι 
αυτων37σεννα και αδασαν και µαγαδαγαδ38και δαλαλ και µασφα και ιακαρεηλ39και λαχησ και βαση
δωθ και ιδεαδαλεα40και χαβρα και µαχεσ και µααχωσ41και γεδδωρ και βαγαδιηλ και νωµαν και µακη
δαν πολεισ δεκαεξ και αι κωµαι αυτων42λεµνα και ιθακ43και ανωχ και ιανα και νασιβ44και κει+λαµ κ
αι ακιεζι και κεζιβ και βαθησαρ και αιλων πολεισ δεκα και αι κωµαι αυτων45ακκαρων και αι κωµαι 
αυτησ και αι επαυλεισ αυτων46απο ακκαρων γεµνα και πασαι οσαι εισιν πλησιον ασηδωθ και αι κωµ
αι αυτων47ασιεδωθ και αι κωµαι αυτησ και αι επαυλεισ αυτησ γαζα και αι κωµαι αυτησ και αι επαυ
λεισ αυτησ εωσ του χειµαρρου αιγυπτου και η θαλασσα η µεγαλη διοριζει48και εν τη ορεινη σαµιρ κ
αι ιεθερ και σωχα49και ρεννα και πολισ γραµµατων αυτη δαβιρ50και ανων και εσκαιµαν και αισαµ51κ
αι γοσοµ και χαλου και χαννα πολεισ ενδεκα και αι κωµαι αυτων52αιρεµ και ρεµνα και σοµα53και ιεµ
αι+ν και βαιθαχου και φακουα54και ευµα και πολισ αρβοκ αυτη εστιν χεβρων και σωρθ πολεισ εννεα
 και αι επαυλεισ αυτων55µαωρ και χερµελ και οζιβ και ιταν56και ιαριηλ και ιαρικαµ και ζακαναι+µ57

και γαβαα και θαµναθα πολεισ εννεα και αι κωµαι αυτων58αλουα και βαιθσουρ και γεδδων59και µαγ
αρωθ και βαιθαναµ και θεκουµ πολεισ εξ και αι κωµαι αυτων59θεκω και εφραθα αυτη εστιν βαιθλεεµ 
και φαγωρ και αιταν και κουλον και ταταµ και εωβησ και καρεµ και γαλεµ και θεθηρ και µανοχω πο
λεισ ενδεκα και αι κωµαι αυτων60καριαθβααλ αυτη η πολισ ιαριµ και σωθηβα πολεισ δυο και αι επα
υλεισ αυτων61και βαδδαργισ και θαραβααµ και αινων και αιχιοζα62και ναφλαζων και αι πολεισ σαδ
ωµ και ανκαδησ πολεισ επτα και αι κωµαι αυτων63και ο ιεβουσαιοσ κατωκει εν ιερουσαληµ και ουκ 
ηδυνασθησαν οι υιοι ιουδα απολεσαι αυτουσ και κατωκησαν οι ιεβουσαιοι εν ιερουσαληµ εωσ τησ 
ηµερασ εκεινησ  
 
Chapter 16 
1και εγενετο τα ορια υιων ιωσηφ απο του ιορδανου του κατα ιεριχω απ′ ανατολων και αναβησεται απ
ο ιεριχω εισ την ορεινην την ερηµον εισ βαιθηλ λουζα2και εξελευσεται εισ βαιθηλ και παρελευσεται 
επι τα ορια του χαταρωθι3και διελευσεται επι την θαλασσαν επι τα ορια απταλιµ εωσ των οριων βαιθ
ωρων την κατω και εσται η διεξοδοσ αυτων επι την θαλασσαν4και εκληρονοµησαν οι υιοι ιωσηφ εφρ
αιµ και µανασση5και εγενηθη ορια υιων εφραιµ κατα δηµουσ αυτων και εγενηθη τα ορια τησ κληρον
οµιασ αυτων απο ανατολων αταρωθ και εροκ εωσ βαιθωρων την ανω και γαζαρα6και διελευσεται τα 
ορια επι την θαλασσαν εισ ικασµων απο βορρα θερµα περιελευσεται επι ανατολασ εισ θηνασα και σ
ελλησα και παρελευσεται απ′ ανατολων εισ ιανωκα7και εισ µαχω και αταρωθ και αι κωµαι αυτων κ
αι ελευσεται επι ιεριχω και διεκβαλει επι τον ιορδανην8και απο ταφου πορευσεται τα ορια επι θαλασ
σαν επι χελκανα και εσται η διεξοδοσ αυτων επι θαλασσαν αυτη η κληρονοµια φυλησ εφραιµ κατα δ
ηµουσ αυτων9και αι πολεισ αι αφορισθεισαι τοισ υιοισ εφραιµ ανα µεσον τησ κληρονοµιασ υιων µα
νασση πασαι αι πολεισ και αι κωµαι αυτων10και ουκ απωλεσεν εφραιµ τον χαναναιον τον κατοικουν
τα εν γαζερ και κατωκει ο χαναναιοσ εν τω εφραιµ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ εωσ ανεβη φαραω βασιλε
υσ αιγυπτου και ελαβεν αυτην και ενεπρησεν αυτην εν πυρι και τουσ χαναναιουσ και τουσ φερεζαιο



υσ και τουσ κατοικουντασ εν γαζερ εξεκεντησαν και εδωκεν αυτην φαραω εν φερνη τη θυγατρι αυτο
υ  
 
Chapter 17 
1και εγενετο τα ορια φυλησ υιων µανασση οτι ουτοσ πρωτοτοκοσ τω ιωσηφ τω µαχιρ πρωτοτοκω µαν
ασση πατρι γαλααδ ανηρ γαρ πολεµιστησ ην εν τη γαλααδιτιδι και εν τη βασανιτιδι2και εγενηθη τοισ
 υιοισ µανασση τοισ λοιποισ κατα δηµουσ αυτων τοισ υιοισ ιεζερ και τοισ υιοισ κελεζ και τοισ υιοισ
 ιεζιηλ και τοισ υιοισ συχεµ και τοισ υιοισ συµαριµ και τοισ υιοισ οφερ ουτοι οι αρσενεσ κατα δηµο
υσ αυτων3και τω σαλπααδ υιω οφερ ουκ ησαν αυτω υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και ταυτα τα ονοµατα των
 θυγατερων σαλπααδ µααλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα4και εστησαν εναντιον ελεαζαρ τ
ου ιερεωσ και εναντιον ιησου και εναντιον των αρχοντων λεγουσαι ο θεοσ ενετειλατο δια χειροσ µω
υση δουναι ηµιν κληρονοµιαν εν µεσω των αδελφων ηµων και εδοθη αυταισ δια προσταγµατοσ κυριο
υ κληροσ εν τοισ αδελφοισ του πατροσ αυτων5και επεσεν ο σχοινισµοσ αυτων απο ανασσα και πεδιο
ν λαβεκ εκ τησ γαλααδ η εστιν περαν του ιορδανου6οτι θυγατερεσ υιων µανασση εκληρονοµησαν κλ
ηρον εν µεσω των αδελφων αυτων η δε γη γαλααδ εγενηθη τοισ υιοισ µανασση τοισ καταλελειµµενοι
σ7και εγενηθη ορια υιων µανασση δηλαναθ η εστιν κατα προσωπον υιων αναθ και πορευεται επι τα ο
ρια επι ιαµιν και ιασσιβ επι πηγην θαφθωθ8τω µανασση εσται και θαφεθ επι των οριων µανασση τοισ 
υιοισ εφραιµ9και καταβησεται τα ορια επι φαραγγα καρανα επι λιβα κατα φαραγγα ιαριηλ τερεµινθο
σ τω εφραιµ ανα µεσον πολεωσ µανασση και ορια µανασση επι τον βορραν εισ τον χειµαρρουν και ε
σται αυτου η διεξοδοσ θαλασσα10απο λιβοσ τω εφραιµ και επι βορραν µανασση και εσται η θαλασσ
α ορια αυτοισ και επι ασηρ συναψουσιν επι βορραν και τω ισσαχαρ απ′ ανατολων11και εσται µανασ
ση εν ισσαχαρ και εν ασηρ βαιθσαν και αι κωµαι αυτων και τουσ κατοικουντασ δωρ και τασ κωµασ 
αυτησ και τουσ κατοικουντασ µαγεδδω και τασ κωµασ αυτησ και το τριτον τησ ναφετα και τασ κωµ
ασ αυτησ12και ουκ ηδυνασθησαν οι υιοι µανασση εξολεθρευσαι τασ πολεισ ταυτασ και ηρχετο ο χα
ναναιοσ κατοικειν εν τη γη ταυτη13και εγενηθη και επει κατισχυσαν οι υιοι ισραηλ και εποιησαν του
σ χαναναιουσ υπηκοουσ εξολεθρευσαι δε αυτουσ ουκ εξωλεθρευσαν14αντειπαν δε οι υιοι ιωσηφ τω ι
ησου λεγοντεσ δια τι εκληρονοµησασ ηµασ κληρον ενα και σχοινισµα εν εγω δε λαοσ πολυσ ειµι και
 ο θεοσ ευλογησεν µε15και ειπεν αυτοισ ιησουσ ει λαοσ πολυσ ει αναβηθι εισ τον δρυµον και εκκαθα
ρον σεαυτω ει στενοχωρει σε το οροσ το εφραιµ16και ειπαν ουκ αρκεσει ηµιν το οροσ το εφραιµ και ιπ
ποσ επιλεκτοσ και σιδηροσ τω χαναναιω τω κατοικουντι εν αυτω εν βαιθσαν και εν ταισ κωµαισ αυτ
ησ εν τη κοιλαδι ιεζραελ17και ειπεν ιησουσ τοισ υιοισ ιωσηφ ει λαοσ πολυσ ει και ισχυν µεγαλην εχει
σ ουκ εσται σοι κληροσ εισ18ο γαρ δρυµοσ εσται σοι οτι δρυµοσ εστιν και εκκαθαριεισ αυτον και εστ
αι σοι και οταν εξολεθρευσησ τον χαναναιον οτι ιπποσ επιλεκτοσ εστιν αυτω συ γαρ υπερισχυεισ αυ
του  
 
Chapter 18 
1και εξεκκλησιασθη πασα συναγωγη υιων ισραηλ εισ σηλω και επηξαν εκει την σκηνην του µαρτυρι
ου και η γη εκρατηθη υπ′ αυτων2και κατελειφθησαν οι υιοι ισραηλ οι ουκ εκληρονοµησαν επτα φυλα
ι3και ειπεν ιησουσ τοισ υιοισ ισραηλ εωσ τινοσ εκλυθησεσθε κληρονοµησαι την γην ην εδωκεν κυριο
σ ο θεοσ ηµων4δοτε εξ υµων τρεισ ανδρασ εκ φυλησ και ανασταντεσ διελθετωσαν την γην και διαγρα
ψατωσαν αυτην εναντιον µου καθα δεησει διελειν αυτην και ηλθοσαν προσ αυτον5και διειλεν αυτοι
σ επτα µεριδασ ιουδασ στησεται αυτοισ οριον απο λιβοσ και οι υιοι ιωσηφ στησονται αυτοισ απο βο
ρρα6υµεισ δε µερισατε την γην επτα µεριδασ και ενεγκατε προσ µε ωδε και εξοισω υµιν κληρον εναντ
ι κυριου του θεου ηµων7ου γαρ εστιν µερισ τοισ υιοισ λευι εν υµιν ιερατεια γαρ κυριου µερισ αυτου κ
αι γαδ και ρουβην και το ηµισυ φυλησ µανασση ελαβοσαν την κληρονοµιαν αυτων περαν του ιορδα
νου επ′ ανατολασ ην εδωκεν αυτοισ µωυσησ ο παισ κυριου8και ανασταντεσ οι ανδρεσ επορευθησαν 
και ενετειλατο ιησουσ τοισ ανδρασιν τοισ πορευοµενοισ χωροβατησαι την γην λεγων πορευεσθε και 
χωροβατησατε την γην και παραγενηθητε προσ µε και ωδε εξοισω υµιν κληρον εναντι κυριου εν σηλ
ω9και επορευθησαν και εχωροβατησαν την γην και ειδοσαν αυτην και εγραψαν αυτην κατα πολεισ α
υτησ επτα µεριδασ εισ βιβλιον και ηνεγκαν προσ ιησουν10και ενεβαλεν αυτοισ ιησουσ κληρον εν ση
λω εναντι κυριου11και εξηλθεν ο κληροσ φυλησ βενιαµιν πρωτοσ κατα δηµουσ αυτων και εξηλθεν ορ
ια του κληρου αυτων ανα µεσον ιουδα και ανα µεσον των υιων ιωσηφ12και εγενηθη αυτων τα ορια α
πο βορρα απο του ιορδανου προσαναβησεται τα ορια κατα νωτου ιεριχω απο βορρα και αναβησεται 
επι το οροσ επι την θαλασσαν και εσται αυτου η διεξοδοσ η µαδβαριτισ βαιθων13και διελευσεται εκει
θεν τα ορια λουζα επι νωτου λουζα απο λιβοσ αυτη εστιν βαιθηλ και καταβησεται τα ορια µααταρω
θορεχ επι την ορεινην η εστιν προσ λιβα βαιθωρων η κατω14και διελευσεται τα ορια και περιελευσετ
αι επι το µεροσ το βλεπον παρα θαλασσαν απο λιβοσ απο του ορουσ επι προσωπον βαιθωρων λιβα κ
αι εσται αυτου η διεξοδοσ εισ καριαθβααλ αυτη εστιν καριαθιαριν πολισ υιων ιουδα τουτο εστιν το 



µεροσ το προσ θαλασσαν15και µεροσ το προσ λιβα απο µερουσ καριαθβααλ και διελευσεται ορια εισ 
γασιν επι πηγην υδατοσ ναφθω16και καταβησεται τα ορια επι µερουσ του ορουσ ο εστιν κατα προσωπ
ον ναπησ ονναµ ο εστιν εκ µερουσ εµεκραφαι+ν απο βορρα και καταβησεται γαιεννα επι νωτου ιεβου
σαι απο λιβοσ και καταβησεται επι πηγην ρωγηλ17και διελευσεται επι πηγην βαιθσαµυσ και παρελευ
σεται επι γαλιλωθ η εστιν απεναντι προσ αναβασιν αιθαµιν και καταβησεται επι λιθον βαιων υιων ρ
ουβην18και διελευσεται κατα νωτου βαιθαραβα απο βορρα και καταβησεται19επι τα ορια επι νωτου β
αιθαγλα απο βορρα και εσται η διεξοδοσ των οριων επι λοφιαν τησ θαλασσησ των αλων επι βορραν ε
ισ µεροσ του ιορδανου απο λιβοσ ταυτα τα ορια εστιν απο λιβοσ20και ο ιορδανησ οριει απο µερουσ α
νατολων αυτη η κληρονοµια υιων βενιαµιν τα ορια αυτησ κυκλω κατα δηµουσ21και εγενηθησαν αι π
ολεισ των υιων βενιαµιν κατα δηµουσ αυτων ιεριχω και βαιθεγλιω και αµεκασισ22και βαιθαβαρα και
 σαρα και βησανα23και αιιν και φαρα και εφραθα24και καραφα και κεφιρα και µονι και γαβαα πολεισ
 δεκα δυο και αι κωµαι αυτων25γαβαων και ραµα και βεηρωθα26και µασσηµα και µιρων και αµωκη27κ
αι φιρα και καφαν και νακαν και σεληκαν και θαρεηλα28και ιεβουσ αυτη εστιν ιερουσαληµ και πολε
ισ και γαβαωθιαριµ πολεισ τρεισ και δεκα και αι κωµαι αυτων αυτη η κληρονοµια υιων βενιαµιν κατ
α δηµουσ αυτων  
 
Chapter 19 
1και εξηλθεν ο δευτεροσ κληροσ των υιων συµεων και εγενηθη η κληρονοµια αυτων ανα µεσον κληρ
ων υιων ιουδα2και εγενηθη ο κληροσ αυτων βηρσαβεε και σαµαα και κωλαδαµ3και αρσωλα και βωλ
α και ασοµ4και ελθουλα και βουλα και ερµα5και σικελακ και βαιθµαχερεβ και σαρσουσιν6και βαθα
ρωθ και οι αγροι αυτων πολεισ δεκα τρεισ και αι κωµαι αυτων7ερεµµων και θαλχα και εθερ και ασαν
 πολεισ τεσσαρεσ και αι κωµαι αυτων8κυκλω των πολεων αυτων εωσ βαρεκ πορευοµενων βαµεθ κατα
 λιβα αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων συµεων κατα δηµουσ αυτων9απο του κληρου ιουδα η κληρονο
µια φυλησ υιων συµεων οτι εγενηθη η µερισ υιων ιουδα µειζων τησ αυτων και εκληρονοµησαν οι υιο
ι συµεων εν µεσω του κληρου αυτων10και εξηλθεν ο κληροσ ο τριτοσ τω ζαβουλων κατα δηµουσ αυτ
ων εσται τα ορια τησ κληρονοµιασ αυτων εσεδεκ11γωλα ορια αυτων η θαλασσα και µαραγελλα και σ
υναψει επι βαιθαραβα εισ την φαραγγα η εστιν κατα προσωπον ιεκµαν12και ανεστρεψεν απο σεδδουκ
 εξ εναντιασ απ′ ανατολων βαιθσαµυσ επι τα ορια χασελωθαιθ και διελευσεται επι δαβιρωθ και προσ
αναβησεται επι φαγγαι13και εκειθεν περιελευσεται εξ εναντιασ επ′ ανατολασ επι γεβερε επι πολιν κατ
ασεµ και διελευσεται επι ρεµµωνα αµαθαρ αοζα14και περιελευσεται ορια επι βορραν επι αµωθ και εσ
ται η διεξοδοσ αυτων επι γαιφαηλ15και καταναθ και ναβααλ και συµοων και ιεριχω και βαιθµαν16αυ
τη η κληρονοµια φυλησ υιων ζαβουλων κατα δηµουσ αυτων πολεισ και αι κωµαι αυτων17και τω ισσ
αχαρ εξηλθεν ο κληροσ ο τεταρτοσ18και εγενηθη τα ορια αυτων ιαζηλ και χασαλωθ και σουναν19και 
αγιν και σιωνα και ρεηρωθ και αναχερεθ20και δαβιρων και κισων και ρεβεσ21και ρεµµασ και ιεων και
 τοµµαν και αιµαρεκ και βηρσαφησ22και συναψει τα ορια επι γαιθβωρ και επι σαλιµ κατα θαλασσαν 
και βαιθσαµυσ και εσται αυτου η διεξοδοσ των οριων ο ιορδανησ23αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων ι
σσαχαρ κατα δηµουσ αυτων αι πολεισ και αι κωµαι αυτων24και εξηλθεν ο κληροσ ο πεµπτοσ ασηρ25

και εγενηθη τα ορια αυτων εξ ελεκεθ και αλεφ και βαιθοκ και κεαφ26και ελιµελεκ και αµιηλ και µαασ
α και συναψει τω καρµηλω κατα θαλασσαν και τω σιων και λαβαναθ27και επιστρεψει απ′ ανατολων 
ηλιου και βαιθεγενεθ και συναψει τω ζαβουλων και εκ γαι και φθαιηλ κατα βορραν και εισελευσεται 
ορια σαφθαιβαιθµε και ιναηλ και διελευσεται εισ χωβα µασοµελ28και ελβων και ρααβ και εµεµαων κ
αι κανθαν εωσ σιδωνοσ τησ µεγαλησ29και αναστρεψει τα ορια εισ ραµα και εωσ πηγησ µασφασσατ κ
αι των τυριων και αναστρεψει τα ορια επι ιασιφ και εσται η διεξοδοσ αυτου η θαλασσα και απο λεβ 
και εχοζοβ30και αρχωβ και αφεκ και ρααυ31αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων ασηρ κατα δηµουσ αυτω
ν πολεισ και αι κωµαι αυτων32και τω νεφθαλι εξηλθεν ο κληροσ ο εκτοσ33και εγενηθη τα ορια αυτων 
µοολαµ και µωλα και βεσεµιιν και αρµε και ναβωκ και ιεφθαµαι εωσ δωδαµ και εγενηθησαν αι διεξο
δοι αυτου ο ιορδανησ34και επιστρεψει τα ορια επι θαλασσαν εναθ θαβωρ και διελευσεται εκειθεν ιακ
ανα και συναψει τω ζαβουλων απο νοτου και ασηρ συναψει κατα θαλασσαν και ο ιορδανησ απ′ ανα
τολων ηλιου35και αι πολεισ τειχηρεισ των τυριων τυροσ και ωµαθα δακεθ και κενερεθ36και αρµαιθ κ
αι αραηλ και ασωρ37και καδεσ και ασσαρι και πηγη ασορ38και κερωε και µεγαλα αριµ και βαιθθαµε 
και θεσσαµυσ39αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων νεφθαλι40και τω δαν εξηλθεν ο κληροσ ο εβδοµοσ41κα
ι εγενηθη τα ορια αυτων σαραθ και ασα πολεισ σαµµαυσ42και σαλαβιν και αµµων και σιλαθα43και α
ιλων και θαµναθα και ακκαρων44και αλκαθα και βεγεθων και γεβεελαν45και αζωρ και βαναιβακατ κ
αι γεθρεµµων46και απο θαλασσησ ιερακων οριον πλησιον ιοππησ47αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων δ
αν κατα δηµουσ αυτων αι πολεισ αυτων και αι κωµαι αυτων47και ουκ εξεθλιψαν οι υιοι δαν τον αµο
ρραιον τον θλιβοντα αυτουσ εν τω ορει και ουκ ειων αυτουσ οι αµορραιοι καταβηναι εισ την κοιλαδ
α και εθλιψαν απ′ αυτων το οριον τησ µεριδοσ αυτων48και επορευθησαν οι υιοι ιουδα και επολεµησα
ν την λαχισ και κατελαβοντο αυτην και επαταξαν αυτην εν στοµατι µαχαιρασ και κατωκησαν αυτη



ν και εκαλεσαν το ονοµα αυτησ λασενδακ48και ο αµορραιοσ υπεµεινεν του κατοικειν εν ελωµ και εν 
σαλαµιν και εβαρυνθη η χειρ του εφραιµ επ′ αυτουσ και εγενοντο αυτοισ εισ φορον49και επορευθησα
ν εµβατευσαι την γην κατα το οριον αυτων και εδωκαν οι υιοι ισραηλ κληρον ιησοι τω υιω ναυη εν α
υτοισ50δια προσταγµατοσ του θεου και εδωκαν αυτω την πολιν ην ητησατο θαµνασαραχ η εστιν εν τ
ω ορει εφραιµ και ωκοδοµησεν την πολιν και κατωκει εν αυτη51αυται αι διαιρεσεισ ασ κατεκληρονοµ
ησεν ελεαζαρ ο ιερευσ και ιησουσ ο του ναυη και οι αρχοντεσ των πατριων εν ταισ φυλαισ ισραηλ κ
ατα κληρουσ εν σηλω εναντιον κυριου παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και επορευθησα
ν εµβατευσαι την γην  
 
Chapter 20 
1και ελαλησεν κυριοσ τω ιησοι λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων δοτε τασ πολεισ των φυγαδε
υτηριων ασ ειπα προσ υµασ δια µωυση3φυγαδευτηριον τω φονευτη τω παταξαντι ψυχην ακουσιωσ κ
αι εσονται υµιν αι πολεισ φυγαδευτηριον και ουκ αποθανειται ο φονευτησ υπο του αγχιστευοντοσ το 
αιµα εωσ αν καταστη εναντιον τησ συναγωγησ εισ κρισιν7και διεστειλεν την καδησ εν τη γαλιλαια ε
ν τω ορει τω νεφθαλι και συχεµ εν τω ορει τω εφραιµ και την πολιν αρβοκ αυτη εστιν χεβρων εν τω ορ
ει τω ιουδα8και εν τω περαν του ιορδανου εδωκεν βοσορ εν τη ερηµω εν τω πεδιω απο τησ φυλησ ρου
βην και αρηµωθ εν τη γαλααδ εκ τησ φυλησ γαδ και την γαυλων εν τη βασανιτιδι εκ τησ φυλησ µανα
σση9αυται αι πολεισ αι επικλητοι τοισ υιοισ ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν αυτοισ κα
ταφυγειν εκει παντι παιοντι ψυχην ακουσιωσ ινα µη αποθανη εν χειρι του αγχιστευοντοσ το αιµα εω
σ αν καταστη εναντι τησ συναγωγησ εισ κρισιν  
 
Chapter 21 
1και προσηλθοσαν οι αρχιπατριωται των υιων λευι προσ ελεαζαρ τον ιερεα και προσ ιησουν τον του 
ναυη και προσ τουσ αρχιφυλουσ πατριων εκ των φυλων ισραηλ2και ειπον προσ αυτουσ εν σηλω εν γ
η χανααν λεγοντεσ ενετειλατο κυριοσ εν χειρι µωυση δουναι ηµιν πολεισ κατοικειν και τα περισπορι
α τοισ κτηνεσιν ηµων3και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοισ λευιταισ εν τω κατακληρονοµειν δια προσταγµ
ατοσ κυριου τασ πολεισ και τα περισπορια αυτων4και εξηλθεν ο κληροσ τω δηµω κααθ και εγενετο τ
οισ υιοισ ααρων τοισ ιερευσιν τοισ λευιταισ απο φυλησ ιουδα και απο φυλησ συµεων και απο φυλησ
 βενιαµιν κληρωτι πολεισ δεκα τρεισ5και τοισ υιοισ κααθ τοισ καταλελειµµενοισ εκ τησ φυλησ εφραι
µ και εκ τησ φυλησ δαν και απο του ηµισουσ φυλησ µανασση κληρωτι πολεισ δεκα6και τοισ υιοισ γε
δσων απο τησ φυλησ ισσαχαρ και απο τησ φυλησ ασηρ και απο τησ φυλησ νεφθαλι και απο του ηµισ
ουσ φυλησ µανασση εν τω βασαν πολεισ δεκα τρεισ7και τοισ υιοισ µεραρι κατα δηµουσ αυτων απο φ
υλησ ρουβην και απο φυλησ γαδ και απο φυλησ ζαβουλων κληρωτι πολεισ δωδεκα8και εδωκαν οι υιο
ι ισραηλ τοισ λευιταισ τασ πολεισ και τα περισπορια αυτων ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυση 
κληρωτι9και εδωκεν η φυλη υιων ιουδα και η φυλη υιων συµεων και απο τησ φυλησ υιων βενιαµιν τα
σ πολεισ και επεκληθησαν10τοισ υιοισ ααρων απο του δηµου του κααθ των υιων λευι οτι τουτοισ εγεν
ηθη ο κληροσ11και εδωκεν αυτοισ την καριαθαρβοκ µητροπολιν των ενακ αυτη εστιν χεβρων εν τω ο
ρει ιουδα τα δε περισπορια κυκλω αυτησ12και τουσ αγρουσ τησ πολεωσ και τασ κωµασ αυτησ εδωκεν
 ιησουσ τοισ υιοισ χαλεβ υιου ιεφοννη εν κατασχεσει13και τοισ υιοισ ααρων την πολιν φυγαδευτηριο
ν τω φονευσαντι την χεβρων και τα αφωρισµενα τα συν αυτη και την λεµνα και τα αφωρισµενα τα πρ
οσ αυτη14και την αιλωµ και τα αφωρισµενα αυτη και την τεµα και τα αφωρισµενα αυτη15και την γελλ
α και τα αφωρισµενα αυτη και την δαβιρ και τα αφωρισµενα αυτη16και ασα και τα αφωρισµενα αυτη
 και τανυ και τα αφωρισµενα αυτη και βαιθσαµυσ και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ εννεα παρα των δ
υο φυλων τουτων17και παρα τησ φυλησ βενιαµιν την γαβαων και τα αφωρισµενα αυτη και γαθεθ και 
τα αφωρισµενα αυτη18και αναθωθ και τα αφωρισµενα αυτη και γαµαλα και τα αφωρισµενα αυτη πολ
εισ τεσσαρεσ19πασαι αι πολεισ υιων ααρων των ιερεων δεκα τρεισ20και τοισ δηµοισ υιοισ κααθ τοισ 
λευιταισ τοισ καταλελειµµενοισ απο των υιων κααθ και εγενηθη πολισ των οριων αυτων απο φυλησ ε
φραιµ21και εδωκαν αυτοισ την πολιν του φυγαδευτηριου την του φονευσαντοσ την συχεµ και τα αφω
ρισµενα αυτη και γαζαρα και τα προσ αυτην και τα αφωρισµενα αυτη22και την καβσαι+µ και τα αφω
ρισµενα τα προσ αυτη και την ανω βαιθωρων και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ23και εκ τησ 
φυλησ δαν την ελκωθαιµ και τα αφωρισµενα αυτη και την γεθεδαν και τα αφωρισµενα αυτη24και αιλ
ων και τα αφωρισµενα αυτη και γεθερεµµων και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ25και απο του 
ηµισουσ φυλησ µανασση την ταναχ και τα αφωρισµενα αυτη και την ιεβαθα και τα αφωρισµενα αυτ
η πολεισ δυο26πασαι πολεισ δεκα και τα αφωρισµενα τα προσ αυταισ τοισ δηµοισ υιων κααθ τοισ υπ
ολελειµµενοισ27και τοισ υιοισ γεδσων τοισ λευιταισ εκ του ηµισουσ φυλησ µανασση τασ πολεισ τασ 
αφωρισµενασ τοισ φονευσασι την γαυλων εν τη βασανιτιδι και τα αφωρισµενα αυτη και την βοσορα
ν και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ δυο28και εκ τησ φυλησ ισσαχαρ την κισων και τα αφωρισµενα αυτ
η και δεββα και τα αφωρισµενα αυτη29και την ρεµµαθ και τα αφωρισµενα αυτη και πηγην γραµµατω



ν και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ30και εκ τησ φυλησ ασηρ την βασελλαν και τα αφωρισµε
να αυτη και δαββων και τα αφωρισµενα αυτη31και χελκατ και τα αφωρισµενα αυτη και ρααβ και τα 
αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ32και εκ τησ φυλησ νεφθαλι την πολιν την αφωρισµενην τω φονευ
σαντι την καδεσ εν τη γαλιλαια και τα αφωρισµενα αυτη και την εµµαθ και τα αφωρισµενα αυτη και 
θεµµων και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ τρεισ33πασαι αι πολεισ του γεδσων κατα δηµουσ αυτων πολε
ισ δεκα τρεισ34και τω δηµω υιων µεραρι τοισ λευιταισ τοισ λοιποισ εκ τησ φυλησ υιων ζαβουλων την
 µααν και τα περισπορια αυτησ και την καδησ και τα περισπορια αυτησ35και δεµνα και τα περισπορι
α αυτησ και σελλα και τα περισπορια αυτησ πολεισ τεσσαρεσ36και περαν του ιορδανου του κατα ιερ
ιχω εκ τησ φυλησ ρουβην την πολιν το φυγαδευτηριον του φονευσαντοσ την βοσορ εν τη ερηµω τη µι
σωρ και τα περισπορια αυτησ και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτησ37και την δεκµων και τα περισπ
ορια αυτησ και την µαφα και τα περισπορια αυτησ πολεισ τεσσαρεσ38και απο τησ φυλησ γαδ την πολ
ιν το φυγαδευτηριον του φονευσαντοσ την ραµωθ εν τη γαλααδ και τα περισπορια αυτησ και την καµ
ιν και τα περισπορια αυτησ39και την εσεβων και τα περισπορια αυτησ και την ιαζηρ και τα περισπορ
ια αυτησ αι πασαι πολεισ τεσσαρεσ40πασαι πολεισ τοισ υιοισ µεραρι κατα δηµουσ αυτων των καταλ
ελειµµενων απο τησ φυλησ λευι και εγενηθη τα ορια πολεισ δεκα δυο41πασαι αι πολεισ των λευιτων ε
ν µεσω κατασχεσεωσ υιων ισραηλ τεσσαρακοντα οκτω πολεισ και τα περισπορια αυτων42κυκλω των 
πολεων τουτων πολισ και τα περισπορια κυκλω τησ πολεωσ πασαισ ταισ πολεσιν ταυταισ42και συνετ
ελεσεν ιησουσ διαµερισασ την γην εν τοισ οριοισ αυτων42και εδωκαν οι υιοι ισραηλ µεριδα τω ιησοι 
κατα προσταγµα κυριου εδωκαν αυτω την πολιν ην ητησατο την θαµνασαραχ εδωκαν αυτω εν τω ορ
ει εφραιµ42και ωκοδοµησεν ιησουσ την πολιν και ωκησεν εν αυτη42και ελαβεν ιησουσ τασ µαχαιρασ 
τασ πετρινασ εν αισ περιετεµεν τουσ υιουσ ισραηλ τουσ γενοµενουσ εν τη οδω εν τη ερηµω και εθηκε
ν αυτασ εν θαµνασαραχ43και εδωκεν κυριοσ τω ισραηλ πασαν την γην ην ωµοσεν δουναι τοισ πατρα
σιν αυτων και κατεκληρονοµησαν αυτην και κατωκησαν εν αυτη44και κατεπαυσεν αυτουσ κυριοσ κ
υκλοθεν καθοτι ωµοσεν τοισ πατρασιν αυτων ουκ ανεστη ουθεισ κατενωπιον αυτων απο παντων των 
εχθρων αυτων παντασ τουσ εχθρουσ αυτων παρεδωκεν κυριοσ εισ τασ χειρασ αυτων45ου διεπεσεν απ
ο παντων των ρηµατων των καλων ων ελαλησεν κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ παντα παρεγενετο  
 
Chapter 22 
1τοτε συνεκαλεσεν ιησουσ τουσ υιουσ ρουβην και τουσ υιουσ γαδ και το ηµισυ φυλησ µανασση2και 
ειπεν αυτοισ υµεισ ακηκοατε παντα οσα ενετειλατο υµιν µωυσησ ο παισ κυριου και επηκουσατε τησ
 φωνησ µου κατα παντα οσα ενετειλαµην υµιν3ουκ εγκαταλελοιπατε τουσ αδελφουσ υµων ταυτασ τα
σ ηµερασ και πλειουσ εωσ τησ σηµερον ηµερασ εφυλαξασθε την εντολην κυριου του θεου υµων4νυν 
δε κατεπαυσεν κυριοσ ο θεοσ ηµων τουσ αδελφουσ ηµων ον τροπον ειπεν αυτοισ νυν ουν αποστραφε
ντεσ απελθατε εισ τουσ οικουσ υµων και εισ την γην τησ κατασχεσεωσ υµων ην εδωκεν υµιν µωυσησ
 εν τω περαν του ιορδανου5αλλα φυλαξασθε ποιειν σφοδρα τασ εντολασ και τον νοµον ον ενετειλατο 
ηµιν ποιειν µωυσησ ο παισ κυριου αγαπαν κυριον τον θεον υµων πορευεσθαι πασαισ ταισ οδοισ αυτ
ου φυλαξασθαι τασ εντολασ αυτου και προσκεισθαι αυτω και λατρευειν αυτω εξ ολησ τησ διανοιασ 
υµων και εξ ολησ τησ ψυχησ υµων6και ηυλογησεν αυτουσ ιησουσ και εξαπεστειλεν αυτουσ και επορ
ευθησαν εισ τουσ οικουσ αυτων7και τω ηµισει φυλησ µανασση εδωκεν µωυσησ εν τη βασανιτιδι και 
τω ηµισει εδωκεν ιησουσ µετα των αδελφων αυτου εν τω περαν του ιορδανου παρα θαλασσαν και ηνι
κα εξαπεστειλεν αυτουσ ιησουσ εισ τουσ οικουσ αυτων και ευλογησεν αυτουσ8και εν χρηµασιν πολ
λοισ απηλθοσαν εισ τουσ οικουσ αυτων και κτηνη πολλα σφοδρα και αργυριον και χρυσιον και σιδη
ρον και ιµατισµον πολυν και διειλαντο την προνοµην των εχθρων µετα των αδελφων αυτων9και επορ
ευθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλησ υιων µανασση απο των υιων ισραηλ εκ σ
ηλω εν γη χανααν απελθειν εισ γην γαλααδ εισ γην κατασχεσεωσ αυτων ην εκληρονοµησαν αυτην δι
α προσταγµατοσ κυριου εν χειρι µωυση10και ηλθον εισ γαλγαλα του ιορδανου η εστιν εν γη χανααν κ
αι ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι υιοι ρουβην και το ηµισυ φυλησ µανασση εκει βωµον επι του ιορδα
νου βωµον µεγαν του ιδειν11και ηκουσαν οι υιοι ισραηλ λεγοντων ιδου ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι
 υιοι ρουβην και το ηµισυ φυλησ µανασση βωµον εφ′ οριων γησ χανααν επι του γαλααδ του ιορδανο
υ εν τω περαν υιων ισραηλ12και συνηθροισθησαν παντεσ οι υιοι ισραηλ εισ σηλω ωστε αναβαντεσ ε
κπολεµησαι αυτουσ13και απεστειλαν οι υιοι ισραηλ προσ τουσ υιουσ ρουβην και προσ τουσ υιουσ γ
αδ και προσ το ηµισυ φυλησ µανασση εισ γην γαλααδ τον τε φινεεσ υιον ελεαζαρ υιου ααρων του αρ
χιερεωσ14και δεκα των αρχοντων µετ′ αυτου αρχων εισ απο οικου πατριασ απο πασων φυλων ισραηλ 
αρχοντεσ οικων πατριων εισιν χιλιαρχοι ισραηλ15και παρεγενοντο προσ τουσ υιουσ γαδ και προσ το
υσ υιουσ ρουβην και προσ τουσ ηµισεισ φυλησ µανασση εισ γην γαλααδ και ελαλησαν προσ αυτουσ
 λεγοντεσ16ταδε λεγει πασα η συναγωγη κυριου τισ η πληµµελεια αυτη ην επληµµελησατε εναντιον τ
ου θεου ισραηλ αποστραφηναι σηµερον απο κυριου οικοδοµησαντεσ υµιν εαυτοισ βωµον αποστατα
σ υµασ γενεσθαι απο κυριου17µη µικρον ηµιν το αµαρτηµα φογωρ οτι ουκ εκαθαρισθηµεν απ′ αυτου ε



ωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εγενηθη πληγη εν τη συναγωγη κυριου18και υµεισ αποστραφησεσθε σηµερ
ον απο κυριου και εσται εαν αποστητε σηµερον απο κυριου και αυριον επι παντα ισραηλ εσται η οργ
η19και νυν ει µικρα υµιν η γη τησ κατασχεσεωσ υµων διαβητε εισ την γην τησ κατασχεσεωσ κυριου ο
υ κατασκηνοι εκει η σκηνη κυριου και κατακληρονοµησατε εν ηµιν και µη αποσταται απο θεου γενη
θητε και µη αποστητε απο κυριου δια το οικοδοµησαι υµασ βωµον εξω του θυσιαστηριου κυριου του
 θεου ηµων20ουκ ιδου αχαρ ο του ζαρα πληµµελεια επληµµελησεν απο του αναθεµατοσ και επι πασα
ν συναγωγην ισραηλ εγενηθη οργη και ουτοσ εισ µονοσ ην µη µονοσ ουτοσ απεθανεν τη εαυτου αµα
ρτια21και απεκριθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλησ µανασση και ελαλησαν τοι
σ χιλιαρχοισ ισραηλ λεγοντεσ22ο θεοσ θεοσ εστιν κυριοσ και ο θεοσ θεοσ κυριοσ αυτοσ οιδεν και ισρ
αηλ αυτοσ γνωσεται ει εν αποστασια επληµµελησαµεν εναντι του κυριου µη ρυσαιτο ηµασ εν ταυτη2

3και ει ωκοδοµησαµεν αυτοισ βωµον ωστε αποστηναι απο κυριου του θεου ηµων ωστε αναβιβασαι επ
′ αυτον θυσιαν ολοκαυτωµατων η ωστε ποιησαι επ′ αυτου θυσιαν σωτηριου κυριοσ εκζητησει24αλλ′ 
ενεκεν ευλαβειασ ρηµατοσ εποιησαµεν τουτο λεγοντεσ ινα µη ειπωσιν αυριον τα τεκνα υµων τοισ τε
κνοισ ηµων τι υµιν κυριω τω θεω ισραηλ25και ορια εθηκεν κυριοσ ανα µεσον ηµων και υµων τον ιορδ
ανην και ουκ εστιν υµιν µερισ κυριου και απαλλοτριωσουσιν οι υιοι υµων τουσ υιουσ ηµων ινα µη σ
εβωνται κυριον26και ειπαµεν ποιησαι ουτωσ του οικοδοµησαι τον βωµον τουτον ουχ ενεκεν καρπωµα
των ουδε ενεκεν θυσιων27αλλ′ ινα η τουτο µαρτυριον ανα µεσον ηµων και υµων και ανα µεσον των γε
νεων ηµων µεθ′ ηµασ του λατρευειν λατρειαν κυριω εναντιον αυτου εν τοισ καρπωµασιν ηµων και ε
ν ταισ θυσιαισ ηµων και εν ταισ θυσιαισ των σωτηριων ηµων και ουκ ερουσιν τα τεκνα υµων τοισ τε
κνοισ ηµων αυριον ουκ εστιν υµιν µερισ κυριου28και ειπαµεν εαν γενηται ποτε και λαλησωσιν προσ 
ηµασ και ταισ γενεαισ ηµων αυριον και ερουσιν ιδετε οµοιωµα του θυσιαστηριου κυριου ο εποιησαν
 οι πατερεσ ηµων ουχ ενεκεν καρπωµατων ουδε ενεκεν θυσιων αλλα µαρτυριον εστιν ανα µεσον υµω
ν και ανα µεσον ηµων και ανα µεσον των υιων ηµων29µη γενοιτο ουν ηµασ αποστραφηναι απο κυριο
υ εν ταισ σηµερον ηµεραισ αποστηναι απο κυριου ωστε οικοδοµησαι ηµασ θυσιαστηριον τοισ καρπ
ωµασιν και ταισ θυσιαισ σαλαµιν και τη θυσια του σωτηριου πλην του θυσιαστηριου κυριου ο εστιν
 εναντιον τησ σκηνησ αυτου30και ακουσασ φινεεσ ο ιερευσ και παντεσ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ ι
σραηλ οι ησαν µετ′ αυτου τουσ λογουσ ουσ ελαλησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυ
λησ µανασση και ηρεσεν αυτοισ31και ειπεν φινεεσ ο ιερευσ τοισ υιοισ ρουβην και τοισ υιοισ γαδ και 
τω ηµισει φυλησ µανασση σηµερον εγνωκαµεν οτι µεθ′ ηµων κυριοσ διοτι ουκ επληµµελησατε εναντι
ον κυριου πληµµελειαν και οτι ερρυσασθε τουσ υιουσ ισραηλ εκ χειροσ κυριου32και απεστρεψεν φιν
εεσ ο ιερευσ και οι αρχοντεσ απο των υιων ρουβην και απο των υιων γαδ και απο του ηµισουσ φυλησ
 µανασση εκ γησ γαλααδ εισ γην χανααν προσ τουσ υιουσ ισραηλ και απεκριθησαν αυτοισ τουσ λογ
ουσ33και ηρεσεν τοισ υιοισ ισραηλ και ελαλησαν προσ τουσ υιουσ ισραηλ και ευλογησαν τον θεον υ
ιων ισραηλ και ειπαν µηκετι αναβηναι προσ αυτουσ εισ πολεµον εξολεθρευσαι την γην των υιων ρου
βην και των υιων γαδ και του ηµισουσ φυλησ µανασση και κατωκησαν επ′ αυτησ34και επωνοµασεν ι
ησουσ τον βωµον των ρουβην και των γαδ και του ηµισουσ φυλησ µανασση και ειπεν οτι µαρτυριον 
εστιν ανα µεσον αυτων οτι κυριοσ ο θεοσ αυτων εστιν  
 
Chapter 23 
1και εγενετο µεθ′ ηµερασ πλειουσ µετα το καταπαυσαι κυριον τον ισραηλ απο παντων των εχθρων αυ
των κυκλοθεν και ιησουσ πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ ταισ ηµεραισ2και συνεκαλεσεν ιησουσ παντασ 
τουσ υιουσ ισραηλ και την γερουσιαν αυτων και τουσ αρχοντασ αυτων και τουσ γραµµατεισ αυτων 
και τουσ δικαστασ αυτων και ειπεν προσ αυτουσ εγω γεγηρακα και προβεβηκα ταισ ηµεραισ3υµεισ δ
ε εωρακατε οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ υµων πασιν τοισ εθνεσιν τουτοισ απο προσωπου υµων οτι κυ
ριοσ ο θεοσ υµων ο εκπολεµησασ υµιν4ιδετε οτι επερριφα υµιν τα εθνη τα καταλελειµµενα υµιν ταυτ
α εν τοισ κληροισ εισ τασ φυλασ υµων απο του ιορδανου παντα τα εθνη α εξωλεθρευσα και απο τησ 
θαλασσησ τησ µεγαλησ οριει επι δυσµασ ηλιου5κυριοσ δε ο θεοσ υµων ουτοσ εξολεθρευσει αυτουσ 
απο προσωπου υµων εωσ αν απολωνται και αποστελει αυτοισ τα θηρια τα αγρια εωσ αν εξολεθρευση
 αυτουσ και τουσ βασιλεισ αυτων απο προσωπου υµων και κατακληρονοµησατε την γην αυτων καθα
 ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ υµων υµιν6κατισχυσατε ουν σφοδρα φυλασσειν και ποιειν παντα τα γεγραµ
µενα εν τω βιβλιω του νοµου µωυση ινα µη εκκλινητε εισ δεξιαν η ευωνυµα7οπωσ µη εισελθητε εισ τ
α εθνη τα καταλελειµµενα ταυτα και τα ονοµατα των θεων αυτων ουκ ονοµασθησεται εν υµιν ουδε µ
η προσκυνησητε αυτοισ ουδε µη λατρευσητε αυτοισ8αλλα κυριω τω θεω υµων προσκολληθησεσθε κ
αθαπερ εποιησατε εωσ τησ ηµερασ ταυτησ9και εξωλεθρευσεν αυτουσ κυριοσ απο προσωπου υµων εθ
νη µεγαλα και ισχυρα και υµιν ουθεισ αντεστη κατενωπιον υµων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ10εισ υµων 
εδιωξεν χιλιουσ οτι κυριοσ ο θεοσ υµων εξεπολεµει υµιν καθαπερ ειπεν υµιν11και φυλαξασθε σφοδρα 
του αγαπαν κυριον τον θεον υµων12εαν γαρ αποστραφητε και προσθησθε τοισ υπολειφθεισιν εθνεσιν 
τουτοισ τοισ µεθ′ υµων και επιγαµιασ ποιησητε προσ αυτουσ και συγκαταµιγητε αυτοισ και αυτοι υµ



ιν13γινωσκετε οτι ου µη προσθη κυριοσ του εξολεθρευσαι τα εθνη ταυτα απο προσωπου υµων και εσο
νται υµιν εισ παγιδασ και εισ σκανδαλα και εισ ηλουσ εν ταισ πτερναισ υµων και εισ βολιδασ εν τοι
σ οφθαλµοισ υµων εωσ αν απολησθε απο τησ γησ τησ αγαθησ ταυτησ ην εδωκεν υµιν κυριοσ ο θεοσ 
υµων14εγω δε αποτρεχω την οδον καθα και παντεσ οι επι τησ γησ και γνωσεσθε τη καρδια υµων και τ
η ψυχη υµων διοτι ου διεπεσεν εισ λογοσ απο παντων των λογων ων ειπεν κυριοσ ο θεοσ υµων προσ π
αντα τα ανηκοντα υµιν ου διεφωνησεν εξ αυτων15και εσται ον τροπον ηκει εφ′ υµασ παντα τα ρηµατ
α τα καλα α ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ ουτωσ επαξει κυριοσ ο θεοσ εφ′ υµασ παντα τα ρηµατα τα 
πονηρα εωσ αν εξολεθρευση υµασ απο τησ γησ τησ αγαθησ ταυτησ ησ εδωκεν κυριοσ υµιν16εν τω πα
ραβηναι υµασ την διαθηκην κυριου του θεου υµων ην ενετειλατο υµιν και πορευθεντεσ λατρευσητε 
θεοισ ετεροισ και προσκυνησητε αυτοισ  
 
Chapter 24 
1και συνηγαγεν ιησουσ πασασ φυλασ ισραηλ εισ σηλω και συνεκαλεσεν τουσ πρεσβυτερουσ αυτων 
και τουσ γραµµατεισ αυτων και τουσ δικαστασ αυτων και εστησεν αυτουσ απεναντι του θεου2και ει
πεν ιησουσ προσ παντα τον λαον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ περαν του ποταµου κατωκησαν οι 
πατερεσ υµων το απ′ αρχησ θαρα ο πατηρ αβρααµ και ο πατηρ ναχωρ και ελατρευσαν θεοισ ετεροισ3

και ελαβον τον πατερα υµων τον αβρααµ εκ του περαν του ποταµου και ωδηγησα αυτον εν παση τη γ
η και επληθυνα αυτου σπερµα και εδωκα αυτω τον ισαακ4και τω ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ και ε
δωκα τω ησαυ το οροσ το σηιρ κληρονοµησαι αυτω και ιακωβ και οι υιοι αυτου κατεβησαν εισ αιγυ
πτον και εγενοντο εκει εισ εθνοσ µεγα και πολυ και κραταιον5και εκακωσαν αυτουσ οι αιγυπτιοι και 
επαταξεν κυριοσ την αιγυπτον εν οισ εποιησεν αυτοισ και µετα ταυτα εξηγαγεν υµασ6εξ αιγυπτου κα
ι εισηλθατε εισ την θαλασσαν την ερυθραν και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισω των πατερων υµων εν 
αρµασιν και εν ιπποισ εισ την θαλασσαν την ερυθραν7και ανεβοησαµεν προσ κυριον και εδωκεν νεφ
ελην και γνοφον ανα µεσον ηµων και ανα µεσον των αιγυπτιων και επηγαγεν επ′ αυτουσ την θαλασσ
αν και εκαλυψεν αυτουσ και ειδοσαν οι οφθαλµοι υµων οσα εποιησεν κυριοσ εν γη αιγυπτω και ητε ε
ν τη ερηµω ηµερασ πλειουσ8και ηγαγεν υµασ εισ γην αµορραιων των κατοικουντων περαν του ιορδα
νου και παρεταξαντο υµιν και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ τασ χειρασ υµων και κατεκληρονοµησ
ατε την γην αυτων και εξωλεθρευσατε αυτουσ απο προσωπου υµων9και ανεστη βαλακ ο του σεπφωρ 
βασιλευσ µωαβ και παρεταξατο τω ισραηλ και αποστειλασ εκαλεσεν τον βαλααµ αρασασθαι υµιν10

και ουκ ηθελησεν κυριοσ ο θεοσ σου απολεσαι σε και ευλογιαν ευλογησεν υµασ και εξειλατο υµασ ε
κ χειρων αυτων και παρεδωκεν αυτουσ11και διεβητε τον ιορδανην και παρεγενηθητε εισ ιεριχω και επ
ολεµησαν προσ υµασ οι κατοικουντεσ ιεριχω ο αµορραιοσ και ο χαναναιοσ και ο φερεζαιοσ και ο ευ
αιοσ και ο ιεβουσαιοσ και ο χετταιοσ και ο γεργεσαιοσ και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ τασ χειρα
σ υµων12και εξαπεστειλεν προτεραν υµων την σφηκιαν και εξεβαλεν αυτουσ απο προσωπου υµων δω
δεκα βασιλεισ των αµορραιων ουκ εν τη ροµφαια σου ουδε εν τω τοξω σου13και εδωκεν υµιν γην εφ′ η
ν ουκ εκοπιασατε επ′ αυτησ και πολεισ ασ ουκ ωκοδοµησατε και κατωκισθητε εν αυταισ και αµπελω
νασ και ελαιωνασ ουσ ουκ εφυτευσατε υµεισ εδεσθε14και νυν φοβηθητε κυριον και λατρευσατε αυτω 
εν ευθυτητι και εν δικαιοσυνη και περιελεσθε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ οισ ελατρευσαν οι πατερ
εσ υµων εν τω περαν του ποταµου και εν αιγυπτω και λατρευετε κυριω15ει δε µη αρεσκει υµιν λατρευε
ιν κυριω ελεσθε υµιν εαυτοισ σηµερον τινι λατρευσητε ειτε τοισ θεοισ των πατερων υµων τοισ εν τω 
περαν του ποταµου ειτε τοισ θεοισ των αµορραιων εν οισ υµεισ κατοικειτε επι τησ γησ αυτων εγω δε 
και η οικια µου λατρευσοµεν κυριω οτι αγιοσ εστιν16και αποκριθεισ ο λαοσ ειπεν µη γενοιτο ηµιν κατ
αλιπειν κυριον ωστε λατρευειν θεοισ ετεροισ17κυριοσ ο θεοσ ηµων αυτοσ θεοσ εστιν αυτοσ ανηγαγεν
 ηµασ και τουσ πατερασ ηµων εξ αιγυπτου και διεφυλαξεν ηµασ εν παση τη οδω η επορευθηµεν εν α
υτη και εν πασιν τοισ εθνεσιν ουσ παρηλθοµεν δι′ αυτων18και εξεβαλεν κυριοσ τον αµορραιον και πα
ντα τα εθνη τα κατοικουντα την γην απο προσωπου ηµων αλλα και ηµεισ λατρευσοµεν κυριω ουτοσ 
γαρ θεοσ ηµων εστιν19και ειπεν ιησουσ προσ τον λαον ου µη δυνησθε λατρευειν κυριω οτι θεοσ αγιοσ
 εστιν και ζηλωσασ ουτοσ ουκ ανησει υµων τα αµαρτηµατα και τα ανοµηµατα υµων20ηνικα εαν εγκ
αταλιπητε κυριον και λατρευσητε θεοισ ετεροισ και επελθων κακωσει υµασ και εξαναλωσει υµασ αν
θ′ ων ευ εποιησεν υµασ21και ειπεν ο λαοσ προσ ιησουν ουχι αλλα κυριω λατρευσοµεν22και ειπεν ιησο
υσ προσ τον λαον µαρτυρεσ υµεισ καθ′ υµων οτι υµεισ εξελεξασθε κυριον λατρευειν αυτω23και νυν π
εριελεσθε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ τουσ εν υµιν και ευθυνατε την καρδιαν υµων προσ κυριον θε
ον ισραηλ24και ειπεν ο λαοσ προσ ιησουν κυριω λατρευσοµεν και τησ φωνησ αυτου ακουσοµεθα25κα
ι διεθετο ιησουσ διαθηκην προσ τον λαον εν τη ηµερα εκεινη και εδωκεν αυτω νοµον και κρισιν εν σ
ηλω ενωπιον τησ σκηνησ του θεου ισραηλ26και εγραψεν τα ρηµατα ταυτα εισ βιβλιον νοµον του θεο
υ και ελαβεν λιθον µεγαν και εστησεν αυτον ιησουσ υπο την τερεµινθον απεναντι κυριου27και ειπεν ι
ησουσ προσ τον λαον ιδου ο λιθοσ ουτοσ εσται εν υµιν εισ µαρτυριον οτι αυτοσ ακηκοεν παντα τα λ
εχθεντα αυτω υπο κυριου ο τι ελαλησεν προσ ηµασ σηµερον και εσται ουτοσ εν υµιν εισ µαρτυριον ε



π′ εσχατων των ηµερων ηνικα εαν ψευσησθε κυριω τω θεω µου28και απεστειλεν ιησουσ τον λαον και 
επορευθησαν εκαστοσ εισ τον τοπον αυτου29και ελατρευσεν ισραηλ τω κυριω πασασ τασ ηµερασ ιησ
ου και πασασ τασ ηµερασ των πρεσβυτερων οσοι εφειλκυσαν τον χρονον µετα ιησου και οσοι ειδοσα
ν παντα τα εργα κυριου οσα εποιησεν τω ισραηλ30και εγενετο µετ′ εκεινα και απεθανεν ιησουσ υιοσ ν
αυη δουλοσ κυριου εκατον δεκα ετων31και εθαψαν αυτον προσ τοισ οριοισ του κληρου αυτου εν θαµ
ναθασαχαρα εν τω ορει τω εφραιµ απο βορρα του ορουσ γαασ31εκει εθηκαν µετ′ αυτου εισ το µνηµα ε
ισ ο εθαψαν αυτον εκει τασ µαχαιρασ τασ πετρινασ εν αισ περιετεµεν τουσ υιουσ ισραηλ εν γαλγαλο
ισ οτε εξηγαγεν αυτουσ εξ αιγυπτου καθα συνεταξεν αυτοισ κυριοσ και εκει εισιν εωσ τησ σηµερον η
µερασ32και τα οστα ιωσηφ ανηγαγον οι υιοι ισραηλ εξ αιγυπτου και κατωρυξαν εν σικιµοισ εν τη µερ
ιδι του αγρου ου εκτησατο ιακωβ παρα των αµορραιων των κατοικουντων εν σικιµοισ αµναδων εκατ
ον και εδωκεν αυτην ιωσηφ εν µεριδι33και εγενετο µετα ταυτα και ελεαζαρ υιοσ ααρων ο αρχιερευσ ε
τελευτησεν και εταφη εν γαβααθ φινεεσ του υιου αυτου ην εδωκεν αυτω εν τω ορει τω εφραιµ33εν εκει
νη τη ηµερα λαβοντεσ οι υιοι ισραηλ την κιβωτον του θεου περιεφεροσαν εν εαυτοισ και φινεεσ ιερα
τευσεν αντι ελεαζαρ του πατροσ αυτου εωσ απεθανεν και κατωρυγη εν γαβααθ τη εαυτου33οι δε υιοι 
ισραηλ απηλθοσαν εκαστοσ εισ τον τοπον αυτων και εισ την εαυτων πολιν και εσεβοντο οι υιοι ισρα
ηλ την ασταρτην και ασταρωθ και τουσ θεουσ των εθνων των κυκλω αυτων και παρεδωκεν αυτουσ κ
υριοσ εισ χειρασ εγλωµ τω βασιλει µωαβ και εκυριευσεν αυτων ετη δεκα οκτω  


