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Chapter 1
1
εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην2η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο
τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ3και ειπεν ο θεοσ γενηθητω φω
σ και εγενετο φωσ4και ειδεν ο θεοσ το φωσ οτι καλον και διεχωρισεν ο θεοσ ανα µεσον του φωτοσ και
ανα µεσον του σκοτουσ5και εκαλεσεν ο θεοσ το φωσ ηµεραν και το σκοτοσ εκαλεσεν νυκτα και εγενε
το εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα µια6και ειπεν ο θεοσ γενηθητω στερεωµα εν µεσω του υδατοσ και ε
στω διαχωριζον ανα µεσον υδατοσ και υδατοσ και εγενετο ουτωσ7και εποιησεν ο θεοσ το στερεωµα κ
αι διεχωρισεν ο θεοσ ανα µεσον του υδατοσ ο ην υποκατω του στερεωµατοσ και ανα µεσον του υδατ
οσ του επανω του στερεωµατοσ8και εκαλεσεν ο θεοσ το στερεωµα ουρανον και ειδεν ο θεοσ οτι καλο
ν και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα δευτερα9και ειπεν ο θεοσ συναχθητω το υδωρ το υποκατ
ω του ουρανου εισ συναγωγην µιαν και οφθητω η ξηρα και εγενετο ουτωσ και συνηχθη το υδωρ το υπ
οκατω του ουρανου εισ τασ συναγωγασ αυτων και ωφθη η ξηρα10και εκαλεσεν ο θεοσ την ξηραν γην
και τα συστηµατα των υδατων εκαλεσεν θαλασσασ και ειδεν ο θεοσ οτι καλον11και ειπεν ο θεοσ βλα
στησατω η γη βοτανην χορτου σπειρον σπερµα κατα γενοσ και καθ′ οµοιοτητα και ξυλον καρπιµον π
οιουν καρπον ου το σπερµα αυτου εν αυτω κατα γενοσ επι τησ γησ και εγενετο ουτωσ12και εξηνεγκεν
η γη βοτανην χορτου σπειρον σπερµα κατα γενοσ και καθ′ οµοιοτητα και ξυλον καρπιµον ποιουν κα
ρπον ου το σπερµα αυτου εν αυτω κατα γενοσ επι τησ γησ και ειδεν ο θεοσ οτι καλον13και εγενετο εσπ
ερα και εγενετο πρωι ηµερα τριτη14και ειπεν ο θεοσ γενηθητωσαν φωστηρεσ εν τω στερεωµατι του ουρ
ανου εισ φαυσιν τησ γησ του διαχωριζειν ανα µεσον τησ ηµερασ και ανα µεσον τησ νυκτοσ και εστω
σαν εισ σηµεια και εισ καιρουσ και εισ ηµερασ και εισ ενιαυτουσ15και εστωσαν εισ φαυσιν εν τω στε
ρεωµατι του ουρανου ωστε φαινειν επι τησ γησ και εγενετο ουτωσ 16και εποιησεν ο θεοσ τουσ δυο φωσ
τηρασ τουσ µεγαλουσ τον φωστηρα τον µεγαν εισ αρχασ τησ ηµερασ και τον φωστηρα τον ελασσω ει
σ αρχασ τησ νυκτοσ και τουσ αστερασ17και εθετο αυτουσ ο θεοσ εν τω στερεωµατι του ουρανου ωστ
ε φαινειν επι τησ γησ18και αρχειν τησ ηµερασ και τησ νυκτοσ και διαχωριζειν ανα µεσον του φωτοσ
και ανα µεσον του σκοτουσ και ειδεν ο θεοσ οτι καλον19και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα τε
ταρτη20και ειπεν ο θεοσ εξαγαγετω τα υδατα ερπετα ψυχων ζωσων και πετεινα πετοµενα επι τησ γησ κ
ατα το στερεωµα του ουρανου και εγενετο ουτωσ21και εποιησεν ο θεοσ τα κητη τα µεγαλα και πασαν
ψυχην ζωων ερπετων α εξηγαγεν τα υδατα κατα γενη αυτων και παν πετεινον πτερωτον κατα γενοσ κ
αι ειδεν ο θεοσ οτι καλα22και ηυλογησεν αυτα ο θεοσ λεγων αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσα
τε τα υδατα εν ταισ θαλασσαισ και τα πετεινα πληθυνεσθωσαν επι τησ γησ23και εγενετο εσπερα και ε
γενετο πρωι ηµερα πεµπτη24και ειπεν ο θεοσ εξαγαγετω η γη ψυχην ζωσαν κατα γενοσ τετραποδα και
ερπετα και θηρια τησ γησ κατα γενοσ και εγενετο ουτωσ25και εποιησεν ο θεοσ τα θηρια τησ γησ κατα
γενοσ και τα κτηνη κατα γενοσ και παντα τα ερπετα τησ γησ κατα γενοσ αυτων και ειδεν ο θεοσ οτι
καλα26και ειπεν ο θεοσ ποιησωµεν ανθρωπον κατ′ εικονα ηµετεραν και καθ′ οµοιωσιν και αρχετωσαν
των ιχθυων τησ θαλασσησ και των πετεινων του ουρανου και των κτηνων και πασησ τησ γησ και πα
ντων των ερπετων των ερποντων επι τησ γησ27και εποιησεν ο θεοσ τον ανθρωπον κατ′ εικονα θεου επο
ιησεν αυτον αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτουσ28και ηυλογησεν αυτουσ ο θεοσ λεγων αυξανεσθε και π
ληθυνεσθε και πληρωσατε την γην και κατακυριευσατε αυτησ και αρχετε των ιχθυων τησ θαλασσησ
και των πετεινων του ουρανου και παντων των κτηνων και πασησ τησ γησ και παντων των ερπετων τ
ων ερποντων επι τησ γησ29και ειπεν ο θεοσ ιδου δεδωκα υµιν παν χορτον σποριµον σπειρον σπερµα ο
εστιν επανω πασησ τησ γησ και παν ξυλον ο εχει εν εαυτω καρπον σπερµατοσ σποριµου υµιν εσται ε
ισ βρωσιν30και πασι τοισ θηριοισ τησ γησ και πασι τοισ πετεινοισ του ουρανου και παντι ερπετω τω ε
ρποντι επι τησ γησ ο εχει εν εαυτω ψυχην ζωησ παντα χορτον χλωρον εισ βρωσιν και εγενετο ουτωσ31
και ειδεν ο θεοσ τα παντα οσα εποιησεν και ιδου καλα λιαν και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµε
ρα εκτη
Chapter 2
1
και συνετελεσθησαν ο ουρανοσ και η γη και πασ ο κοσµοσ αυτων2και συνετελεσεν ο θεοσ εν τη ηµε
ρα τη εκτη τα εργα αυτου α εποιησεν και κατεπαυσεν τη ηµερα τη εβδοµη απο παντων των εργων αυτ
ου ων εποιησεν3και ηυλογησεν ο θεοσ την ηµεραν την εβδοµην και ηγιασεν αυτην οτι εν αυτη κατεπ
αυσεν απο παντων των εργων αυτου ων ηρξατο ο θεοσ ποιησαι 4αυτη η βιβλοσ γενεσεωσ ουρανου και
γησ οτε εγενετο η ηµερα εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην5και παν χλωρον αγρου προ του γε
νεσθαι επι τησ γησ και παντα χορτον αγρου προ του ανατειλαι ου γαρ εβρεξεν ο θεοσ επι την γην και

ανθρωποσ ουκ ην εργαζεσθαι την γην6πηγη δε ανεβαινεν εκ τησ γησ και εποτιζεν παν το προσωπον τη
σ γησ7και επλασεν ο θεοσ τον ανθρωπον χουν απο τησ γησ και ενεφυσησεν εισ το προσωπον αυτου π
νοην ζωησ και εγενετο ο ανθρωποσ εισ ψυχην ζωσαν8και εφυτευσεν κυριοσ ο θεοσ παραδεισον εν εδε
µ κατα ανατολασ και εθετο εκει τον ανθρωπον ον επλασεν9και εξανετειλεν ο θεοσ ετι εκ τησ γησ παν
ξυλον ωραιον εισ ορασιν και καλον εισ βρωσιν και το ξυλον τησ ζωησ εν µεσω τω παραδεισω και το
ξυλον του ειδεναι γνωστον καλου και πονηρου10ποταµοσ δε εκπορευεται εξ εδεµ ποτιζειν τον παραδει
σον εκειθεν αφοριζεται εισ τεσσαρασ αρχασ11ονοµα τω ενι φισων ουτοσ ο κυκλων πασαν την γην ευι
λατ εκει ου εστιν το χρυσιον12το δε χρυσιον τησ γησ εκεινησ καλον και εκει εστιν ο ανθραξ και ο λιθ
οσ ο πρασινοσ13και ονοµα τω ποταµω τω δευτερω γηων ουτοσ ο κυκλων πασαν την γην αιθιοπιασ14κα
ι ο ποταµοσ ο τριτοσ τιγρισ ουτοσ ο πορευοµενοσ κατεναντι ασσυριων ο δε ποταµοσ ο τεταρτοσ ουτο
σ ευφρατησ15και ελαβεν κυριοσ ο θεοσ τον ανθρωπον ον επλασεν και εθετο αυτον εν τω παραδεισω ε
ργαζεσθαι αυτον και φυλασσειν16και ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ τω αδαµ λεγων απο παντοσ ξυλου του
εν τω παραδεισω βρωσει φαγη17απο δε του ξυλου του γινωσκειν καλον και πονηρον ου φαγεσθε απ′ α
υτου η δ′ αν ηµερα φαγητε απ′ αυτου θανατω αποθανεισθε18και ειπεν κυριοσ ο θεοσ ου καλον ειναι τ
ον ανθρωπον µονον ποιησωµεν αυτω βοηθον κατ′ αυτον19και επλασεν ο θεοσ ετι εκ τησ γησ παντα τα
θηρια του αγρου και παντα τα πετεινα του ουρανου και ηγαγεν αυτα προσ τον αδαµ ιδειν τι καλεσει
αυτα και παν ο εαν εκαλεσεν αυτο αδαµ ψυχην ζωσαν τουτο ονοµα αυτου20και εκαλεσεν αδαµ ονοµ
ατα πασιν τοισ κτηνεσιν και πασι τοισ πετεινοισ του ουρανου και πασι τοισ θηριοισ του αγρου τω δε
αδαµ ουχ ευρεθη βοηθοσ οµοιοσ αυτω21και επεβαλεν ο θεοσ εκστασιν επι τον αδαµ και υπνωσεν και
ελαβεν µιαν των πλευρων αυτου και ανεπληρωσεν σαρκα αντ′ αυτησ22και ωκοδοµησεν κυριοσ ο θεο
σ την πλευραν ην ελαβεν απο του αδαµ εισ γυναικα και ηγαγεν αυτην προσ τον αδαµ23και ειπεν αδαµ
τουτο νυν οστουν εκ των οστεων µου και σαρξ εκ τησ σαρκοσ µου αυτη κληθησεται γυνη οτι εκ του
ανδροσ αυτησ εληµφθη αυτη24ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωποσ τον πατερα αυτου και την µητερ
α αυτου και προσκολληθησεται προσ την γυναικα αυτου και εσονται οι δυο εισ σαρκα µιαν25και ησ
αν οι δυο γυµνοι ο τε αδαµ και η γυνη αυτου και ουκ ησχυνοντο
Chapter 3
ο δε οφισ ην φρονιµωτατοσ παντων των θηριων των επι τησ γησ ων εποιησεν κυριοσ ο θεοσ και ειπεν
ο οφισ τη γυναικι τι οτι ειπεν ο θεοσ ου µη φαγητε απο παντοσ ξυλου του εν τω παραδεισω2και ειπεν η
γυνη τω οφει απο καρπου ξυλου του παραδεισου φαγοµεθα3απο δε καρπου του ξυλου ο εστιν εν µεσω
του παραδεισου ειπεν ο θεοσ ου φαγεσθε απ′ αυτου ουδε µη αψησθε αυτου ινα µη αποθανητε4και ειπ
εν ο οφισ τη γυναικι ου θανατω αποθανεισθε5ηδει γαρ ο θεοσ οτι εν η αν ηµερα φαγητε απ′ αυτου δια
νοιχθησονται υµων οι οφθαλµοι και εσεσθε ωσ θεοι γινωσκοντεσ καλον και πονηρον6και ειδεν η γυνη
οτι καλον το ξυλον εισ βρωσιν και οτι αρεστον τοισ οφθαλµοισ ιδειν και ωραιον εστιν του κατανοησ
αι και λαβουσα του καρπου αυτου εφαγεν και εδωκεν και τω ανδρι αυτησ µετ′ αυτησ και εφαγον7και
διηνοιχθησαν οι οφθαλµοι των δυο και εγνωσαν οτι γυµνοι ησαν και ερραψαν φυλλα συκησ και εποι
ησαν εαυτοισ περιζωµατα8και ηκουσαν την φωνην κυριου του θεου περιπατουντοσ εν τω παραδεισω
το δειλινον και εκρυβησαν ο τε αδαµ και η γυνη αυτου απο προσωπου κυριου του θεου εν µεσω του ξ
υλου του παραδεισου9και εκαλεσεν κυριοσ ο θεοσ τον αδαµ και ειπεν αυτω αδαµ που ει10και ειπεν αυ
τω την φωνην σου ηκουσα περιπατουντοσ εν τω παραδεισω και εφοβηθην οτι γυµνοσ ειµι και εκρυβη
ν11και ειπεν αυτω τισ ανηγγειλεν σοι οτι γυµνοσ ει µη απο του ξυλου ου ενετειλαµην σοι τουτου µονο
υ µη φαγειν απ′ αυτου εφαγεσ12και ειπεν ο αδαµ η γυνη ην εδωκασ µετ′ εµου αυτη µοι εδωκεν απο του
ξυλου και εφαγον13και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τη γυναικι τι τουτο εποιησασ και ειπεν η γυνη ο οφισ ηπα
τησεν µε και εφαγον14και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τω οφει οτι εποιησασ τουτο επικαταρατοσ συ απο παντ
ων των κτηνων και απο παντων των θηριων τησ γησ επι τω στηθει σου και τη κοιλια πορευση και γην
φαγη πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου15και εχθραν θησω ανα µεσον σου και ανα µεσον τησ γυναικ
οσ και ανα µεσον του σπερµατοσ σου και ανα µεσον του σπερµατοσ αυτησ αυτοσ σου τηρησει κεφα
λην και συ τηρησεισ αυτου πτερναν16και τη γυναικι ειπεν πληθυνων πληθυνω τασ λυπασ σου και το
ν στεναγµον σου εν λυπαισ τεξη τεκνα και προσ τον ανδρα σου η αποστροφη σου και αυτοσ σου κυρ
ιευσει17τω δε αδαµ ειπεν οτι ηκουσασ τησ φωνησ τησ γυναικοσ σου και εφαγεσ απο του ξυλου ου ενε
τειλαµην σοι τουτου µονου µη φαγειν απ′ αυτου επικαταρατοσ η γη εν τοισ εργοισ σου εν λυπαισ φαγ
η αυτην πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου18ακανθασ και τριβολουσ ανατελει σοι και φαγη τον χορτο
ν του αγρου19εν ιδρωτι του προσωπου σου φαγη τον αρτον σου εωσ του αποστρεψαι σε εισ την γην εξ
ησ εληµφθησ οτι γη ει και εισ γην απελευση20και εκαλεσεν αδαµ το ονοµα τησ γυναικοσ αυτου ζωη ο
τι αυτη µητηρ παντων των ζωντων21και εποιησεν κυριοσ ο θεοσ τω αδαµ και τη γυναικι αυτου χιτων
ασ δερµατινουσ και ενεδυσεν αυτουσ22και ειπεν ο θεοσ ιδου αδαµ γεγονεν ωσ εισ εξ ηµων του γινωσκ
ειν καλον και πονηρον και νυν µηποτε εκτεινη την χειρα και λαβη του ξυλου τησ ζωησ και φαγη και
ζησεται εισ τον αιωνα23και εξαπεστειλεν αυτον κυριοσ ο θεοσ εκ του παραδεισου τησ τρυφησ εργαζε
1

σθαι την γην εξ ησ εληµφθη24και εξεβαλεν τον αδαµ και κατωκισεν αυτον απεναντι του παραδεισου τ
ησ τρυφησ και εταξεν τα χερουβιµ και την φλογινην ροµφαιαν την στρεφοµενην φυλασσειν την οδον
του ξυλου τησ ζωησ
Chapter 4
αδαµ δε εγνω ευαν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν τον καιν και ειπεν εκτησαµην ανθρω
πον δια του θεου2και προσεθηκεν τεκειν τον αδελφον αυτου τον αβελ και εγενετο αβελ ποιµην προβατ
ων καιν δε ην εργαζοµενοσ την γην3και εγενετο µεθ′ ηµερασ ηνεγκεν καιν απο των καρπων τησ γησ θ
υσιαν τω κυριω4και αβελ ηνεγκεν και αυτοσ απο των πρωτοτοκων των προβατων αυτου και απο των
στεατων αυτων και επειδεν ο θεοσ επι αβελ και επι τοισ δωροισ αυτου5επι δε καιν και επι ταισ θυσιαι
σ αυτου ου προσεσχεν και ελυπησεν τον καιν λιαν και συνεπεσεν τω προσωπω6και ειπεν κυριοσ ο θε
οσ τω καιν ινα τι περιλυποσ εγενου και ινα τι συνεπεσεν το προσωπον σου7ουκ εαν ορθωσ προσενεγκ
ησ ορθωσ δε µη διελησ ηµαρτεσ ησυχασον προσ σε η αποστροφη αυτου και συ αρξεισ αυτου8και ειπ
εν καιν προσ αβελ τον αδελφον αυτου διελθωµεν εισ το πεδιον και εγενετο εν τω ειναι αυτουσ εν τω π
εδιω και ανεστη καιν επι αβελ τον αδελφον αυτου και απεκτεινεν αυτον9και ειπεν ο θεοσ προσ καιν π
ου εστιν αβελ ο αδελφοσ σου ο δε ειπεν ου γινωσκω µη φυλαξ του αδελφου µου ειµι εγω10και ειπεν ο θ
εοσ τι εποιησασ φωνη αιµατοσ του αδελφου σου βοα προσ µε εκ τησ γησ11και νυν επικαταρατοσ συ α
πο τησ γησ η εχανεν το στοµα αυτησ δεξασθαι το αιµα του αδελφου σου εκ τησ χειροσ σου12οτι εργα
την γην και ου προσθησει την ισχυν αυτησ δουναι σοι στενων και τρεµων εση επι τησ γησ13και ειπεν
καιν προσ τον κυριον µειζων η αιτια µου του αφεθηναι µε14ει εκβαλλεισ µε σηµερον απο προσωπου τ
ησ γησ και απο του προσωπου σου κρυβησοµαι και εσοµαι στενων και τρεµων επι τησ γησ και εσται
πασ ο ευρισκων µε αποκτενει µε15και ειπεν αυτω κυριοσ ο θεοσ ουχ ουτωσ πασ ο αποκτεινασ καιν επ
τα εκδικουµενα παραλυσει και εθετο κυριοσ ο θεοσ σηµειον τω καιν του µη ανελειν αυτον παντα τον
ευρισκοντα αυτον16εξηλθεν δε καιν απο προσωπου του θεου και ωκησεν εν γη ναιδ κατεναντι εδεµ17κ
αι εγνω καιν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν τον ενωχ και ην οικοδοµων πολιν και επωνο
µασεν την πολιν επι τω ονοµατι του υιου αυτου ενωχ 18εγενηθη δε τω ενωχ γαιδαδ και γαιδαδ εγεννησε
ν τον µαιηλ και µαιηλ εγεννησεν τον µαθουσαλα και µαθουσαλα εγεννησεν τον λαµεχ19και ελαβεν ε
αυτω λαµεχ δυο γυναικασ ονοµα τη µια αδα και ονοµα τη δευτερα σελλα20και ετεκεν αδα τον ιωβελ
ουτοσ ην ο πατηρ οικουντων εν σκηναισ κτηνοτροφων 21και ονοµα τω αδελφω αυτου ιουβαλ ουτοσ ην
ο καταδειξασ ψαλτηριον και κιθαραν22σελλα δε ετεκεν και αυτη τον θοβελ και ην σφυροκοποσ χαλκ
ευσ χαλκου και σιδηρου αδελφη δε θοβελ νοεµα23ειπεν δε λαµεχ ταισ εαυτου γυναιξιν αδα και σελλα
ακουσατε µου τησ φωνησ γυναικεσ λαµεχ ενωτισασθε µου τουσ λογουσ οτι ανδρα απεκτεινα εισ τρα
υµα εµοι και νεανισκον εισ µωλωπα εµοι24οτι επτακισ εκδεδικηται εκ καιν εκ δε λαµεχ εβδοµηκοντακ
ισ επτα25εγνω δε αδαµ ευαν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν υιον και επωνοµασεν το ονοµ
α αυτου σηθ λεγουσα εξανεστησεν γαρ µοι ο θεοσ σπερµα ετερον αντι αβελ ον απεκτεινεν καιν26και τ
ω σηθ εγενετο υιοσ επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου ενωσ ουτοσ ηλπισεν επικαλεισθαι το ονοµα κυριο
υ του θεου
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Chapter 5
1
αυτη η βιβλοσ γενεσεωσ ανθρωπων η ηµερα εποιησεν ο θεοσ τον αδαµ κατ′ εικονα θεου εποιησεν αυ
τον2αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτουσ και ευλογησεν αυτουσ και επωνοµασεν το ονοµα αυτων αδαµ
η ηµερα εποιησεν αυτουσ3εζησεν δε αδαµ διακοσια και τριακοντα ετη και εγεννησεν κατα την ιδεαν
αυτου και κατα την εικονα αυτου και επωνοµασεν το ονοµα αυτου σηθ4εγενοντο δε αι ηµεραι αδαµ µ
ετα το γεννησαι αυτον τον σηθ επτακοσια ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ5και εγενοντο πασα
ι αι ηµεραι αδαµ ασ εζησεν εννακοσια και τριακοντα ετη και απεθανεν6εζησεν δε σηθ διακοσια και
πεντε ετη και εγεννησεν τον ενωσ7και εζησεν σηθ µετα το γεννησαι αυτον τον ενωσ επτακοσια και επ
τα ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ8και εγενοντο πασαι αι ηµεραι σηθ εννακοσια και δωδεκα
ετη και απεθανεν9και εζησεν ενωσ εκατον ενενηκοντα ετη και εγεννησεν τον καιναν10και εζησεν ενω
σ µετα το γεννησαι αυτον τον καιναν επτακοσια και δεκα πεντε ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερ
ασ11και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ενωσ εννακοσια και πεντε ετη και απεθανεν12και εζησεν καιναν εκ
ατον εβδοµηκοντα ετη και εγεννησεν τον µαλελεηλ13και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι αυτον τον µ
αλελεηλ επτακοσια και τεσσαρακοντα ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ14και εγενοντο πασαι
αι ηµεραι καιναν εννακοσια και δεκα ετη και απεθανεν15και εζησεν µαλελεηλ εκατον και εξηκοντα
πεντε ετη και εγεννησεν τον ιαρεδ16και εζησεν µαλελεηλ µετα το γεννησαι αυτον τον ιαρεδ επτακοσι
α και τριακοντα ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ17και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαλελεηλ οκ
τακοσια και ενενηκοντα πεντε ετη και απεθανεν18και εζησεν ιαρεδ εκατον και εξηκοντα δυο ετη και
εγεννησεν τον ενωχ19και εζησεν ιαρεδ µετα το γεννησαι αυτον τον ενωχ οκτακοσια ετη και εγεννησεν
υιουσ και θυγατερασ20και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ιαρεδ εννακοσια και εξηκοντα δυο ετη και απεθ

ανεν21και εζησεν ενωχ εκατον και εξηκοντα πεντε ετη και εγεννησεν τον µαθουσαλα22ευηρεστησεν δ
ε ενωχ τω θεω µετα το γεννησαι αυτον τον µαθουσαλα διακοσια ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερ
ασ23και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ενωχ τριακοσια εξηκοντα πεντε ετη24και ευηρεστησεν ενωχ τω θεω
και ουχ ηυρισκετο οτι µετεθηκεν αυτον ο θεοσ25και εζησεν µαθουσαλα εκατον και εξηκοντα επτα ετ
η και εγεννησεν τον λαµεχ26και εζησεν µαθουσαλα µετα το γεννησαι αυτον τον λαµεχ οκτακοσια δυ
ο ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ27και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαθουσαλα ασ εζησεν εννα
κοσια και εξηκοντα εννεα ετη και απεθανεν28και εζησεν λαµεχ εκατον ογδοηκοντα οκτω ετη και εγεν
νησεν υιον29και επωνοµασεν το ονοµα αυτου νωε λεγων ουτοσ διαναπαυσει ηµασ απο των εργων ηµ
ων και απο των λυπων των χειρων ηµων και απο τησ γησ ησ κατηρασατο κυριοσ ο θεοσ30και εζησεν
λαµεχ µετα το γεννησαι αυτον τον νωε πεντακοσια και εξηκοντα πεντε ετη και εγεννησεν υιουσ και θ
υγατερασ31και εγενοντο πασαι αι ηµεραι λαµεχ επτακοσια και πεντηκοντα τρια ετη και απεθανεν32κ
αι ην νωε ετων πεντακοσιων και εγεννησεν νωε τρεισ υιουσ τον σηµ τον χαµ τον ιαφεθ
Chapter 6
και εγενετο ηνικα ηρξαντο οι ανθρωποι πολλοι γινεσθαι επι τησ γησ και θυγατερεσ εγενηθησαν αυτο
ισ2ιδοντεσ δε οι υιοι του θεου τασ θυγατερασ των ανθρωπων οτι καλαι εισιν ελαβον εαυτοισ γυναικα
σ απο πασων ων εξελεξαντο3και ειπεν κυριοσ ο θεοσ ου µη καταµεινη το πνευµα µου εν τοισ ανθρωπ
οισ τουτοισ εισ τον αιωνα δια το ειναι αυτουσ σαρκασ εσονται δε αι ηµεραι αυτων εκατον εικοσι ετη
4
οι δε γιγαντεσ ησαν επι τησ γησ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και µετ′ εκεινο ωσ αν εισεπορευοντο οι υιο
ι του θεου προσ τασ θυγατερασ των ανθρωπων και εγεννωσαν εαυτοισ εκεινοι ησαν οι γιγαντεσ οι απ′
αιωνοσ οι ανθρωποι οι ονοµαστοι5ιδων δε κυριοσ ο θεοσ οτι επληθυνθησαν αι κακιαι των ανθρωπων
επι τησ γησ και πασ τισ διανοειται εν τη καρδια αυτου επιµελωσ επι τα πονηρα πασασ τασ ηµερασ6κ
αι ενεθυµηθη ο θεοσ οτι εποιησεν τον ανθρωπον επι τησ γησ και διενοηθη7και ειπεν ο θεοσ απαλειψω
τον ανθρωπον ον εποιησα απο προσωπου τησ γησ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ και απο ερπετων εωσ
των πετεινων του ουρανου οτι εθυµωθην οτι εποιησα αυτουσ8νωε δε ευρεν χαριν εναντιον κυριου το
υ θεου9αυται δε αι γενεσεισ νωε νωε ανθρωποσ δικαιοσ τελειοσ ων εν τη γενεα αυτου τω θεω ευηρεστ
ησεν νωε10εγεννησεν δε νωε τρεισ υιουσ τον σηµ τον χαµ τον ιαφεθ11εφθαρη δε η γη εναντιον του θεου
και επλησθη η γη αδικιασ12και ειδεν κυριοσ ο θεοσ την γην και ην κατεφθαρµενη οτι κατεφθειρεν πα
σα σαρξ την οδον αυτου επι τησ γησ13και ειπεν ο θεοσ προσ νωε καιροσ παντοσ ανθρωπου ηκει εναντ
ιον µου οτι επλησθη η γη αδικιασ απ′ αυτων και ιδου εγω καταφθειρω αυτουσ και την γην14ποιησον ο
υν σεαυτω κιβωτον εκ ξυλων τετραγωνων νοσσιασ ποιησεισ την κιβωτον και ασφαλτωσεισ αυτην εσ
ωθεν και εξωθεν τη ασφαλτω15και ουτωσ ποιησεισ την κιβωτον τριακοσιων πηχεων το µηκοσ τησ κιβ
ωτου και πεντηκοντα πηχεων το πλατοσ και τριακοντα πηχεων το υψοσ αυτησ16επισυναγων ποιησεισ
την κιβωτον και εισ πηχυν συντελεσεισ αυτην ανωθεν την δε θυραν τησ κιβωτου ποιησεισ εκ πλαγιω
ν καταγαια διωροφα και τριωροφα ποιησεισ αυτην17εγω δε ιδου επαγω τον κατακλυσµον υδωρ επι την
γην καταφθειραι πασαν σαρκα εν η εστιν πνευµα ζωησ υποκατω του ουρανου και οσα εαν η επι τησ
γησ τελευτησει18και στησω την διαθηκην µου προσ σε εισελευση δε εισ την κιβωτον συ και οι υιοι σο
υ και η γυνη σου και αι γυναικεσ των υιων σου µετα σου19και απο παντων των κτηνων και απο παντ
ων των ερπετων και απο παντων των θηριων και απο πασησ σαρκοσ δυο δυο απο παντων εισαξεισ ει
σ την κιβωτον ινα τρεφησ µετα σεαυτου αρσεν και θηλυ εσονται20απο παντων των ορνεων των πετειν
ων κατα γενοσ και απο παντων των κτηνων κατα γενοσ και απο παντων των ερπετων των ερποντων επ
ι τησ γησ κατα γενοσ αυτων δυο δυο απο παντων εισελευσονται προσ σε τρεφεσθαι µετα σου αρσεν κ
αι θηλυ21συ δε ληµψη σεαυτω απο παντων των βρωµατων α εδεσθε και συναξεισ προσ σεαυτον και ε
σται σοι και εκεινοισ φαγειν22και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριοσ ο θεοσ ουτωσ επο
ιησεν
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Chapter 7
και ειπεν κυριοσ ο θεοσ προσ νωε εισελθε συ και πασ ο οικοσ σου εισ την κιβωτον οτι σε ειδον δικαι
ον εναντιον µου εν τη γενεα ταυτη2απο δε των κτηνων των καθαρων εισαγαγε προσ σε επτα επτα αρσε
ν και θηλυ απο δε των κτηνων των µη καθαρων δυο δυο αρσεν και θηλυ3και απο των πετεινων του ου
ρανου των καθαρων επτα επτα αρσεν και θηλυ και απο των πετεινων των µη καθαρων δυο δυο αρσεν
και θηλυ διαθρεψαι σπερµα επι πασαν την γην4ετι γαρ ηµερων επτα εγω επαγω υετον επι την γην τεσ
σαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ και εξαλειψω πασαν την εξαναστασιν ην εποιησα απ
ο προσωπου τησ γησ5και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριοσ ο θεοσ6νωε δε ην ετων εξα
κοσιων και ο κατακλυσµοσ εγενετο υδατοσ επι τησ γησ7εισηλθεν δε νωε και οι υιοι αυτου και η γυνη
αυτου και αι γυναικεσ των υιων αυτου µετ′ αυτου εισ την κιβωτον δια το υδωρ του κατακλυσµου8και
απο των πετεινων και απο των κτηνων των καθαρων και απο των κτηνων των µη καθαρων και απο π
αντων των ερπετων των επι τησ γησ9δυο δυο εισηλθον προσ νωε εισ την κιβωτον αρσεν και θηλυ καθ
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α ενετειλατο αυτω ο θεοσ10και εγενετο µετα τασ επτα ηµερασ και το υδωρ του κατακλυσµου εγενετο ε
πι τησ γησ11εν τω εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του δευτερου µηνοσ εβδοµη και εικαδι του µην
οσ τη ηµερα ταυτη ερραγησαν πασαι αι πηγαι τησ αβυσσου και οι καταρρακται του ουρανου ηνεωχ
θησαν12και εγενετο ο υετοσ επι τησ γησ τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ13εν τη ηµε
ρα ταυτη εισηλθεν νωε σηµ χαµ ιαφεθ υιοι νωε και η γυνη νωε και αι τρεισ γυναικεσ των υιων αυτου
µετ′ αυτου εισ την κιβωτον14και παντα τα θηρια κατα γενοσ και παντα τα κτηνη κατα γενοσ και παν
ερπετον κινουµενον επι τησ γησ κατα γενοσ και παν πετεινον κατα γενοσ15εισηλθον προσ νωε εισ την
κιβωτον δυο δυο απο πασησ σαρκοσ εν ω εστιν πνευµα ζωησ16και τα εισπορευοµενα αρσεν και θηλυ
απο πασησ σαρκοσ εισηλθεν καθα ενετειλατο ο θεοσ τω νωε και εκλεισεν κυριοσ ο θεοσ εξωθεν αυτο
υ την κιβωτον17και εγενετο ο κατακλυσµοσ τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ επι τησ
γησ και επληθυνθη το υδωρ και επηρεν την κιβωτον και υψωθη απο τησ γησ18και επεκρατει το υδωρ
και επληθυνετο σφοδρα επι τησ γησ και επεφερετο η κιβωτοσ επανω του υδατοσ19το δε υδωρ επεκρατε
ι σφοδρα σφοδρωσ επι τησ γησ και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα υψηλα α ην υποκατω του ουρανου20
δεκα πεντε πηχεισ επανω υψωθη το υδωρ και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα υψηλα21και απεθανεν πασ
α σαρξ κινουµενη επι τησ γησ των πετεινων και των κτηνων και των θηριων και παν ερπετον κινουµε
νον επι τησ γησ και πασ ανθρωποσ22και παντα οσα εχει πνοην ζωησ και πασ οσ ην επι τησ ξηρασ απ
εθανεν23και εξηλειψεν παν το αναστηµα ο ην επι προσωπου πασησ τησ γησ απο ανθρωπου εωσ κτηνο
υσ και ερπετων και των πετεινων του ουρανου και εξηλειφθησαν απο τησ γησ και κατελειφθη µονοσ
νωε και οι µετ′ αυτου εν τη κιβωτω24και υψωθη το υδωρ επι τησ γησ ηµερασ εκατον πεντηκοντα
Chapter 8
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και εµνησθη ο θεοσ του νωε και παντων των θηριων και παντων των κτηνων και παντων των πετεινω
ν και παντων των ερπετων οσα ην µετ′ αυτου εν τη κιβωτω και επηγαγεν ο θεοσ πνευµα επι την γην κα
ι εκοπασεν το υδωρ2και επεκαλυφθησαν αι πηγαι τησ αβυσσου και οι καταρρακται του ουρανου και
συνεσχεθη ο υετοσ απο του ουρανου3και ενεδιδου το υδωρ πορευοµενον απο τησ γησ ενεδιδου και ηλ
αττονουτο το υδωρ µετα πεντηκοντα και εκατον ηµερασ 4και εκαθισεν η κιβωτοσ εν µηνι τω εβδοµω ε
βδοµη και εικαδι του µηνοσ επι τα ορη τα αραρατ5το δε υδωρ πορευοµενον ηλαττονουτο εωσ του δεκ
ατου µηνοσ εν δε τω ενδεκατω µηνι τη πρωτη του µηνοσ ωφθησαν αι κεφαλαι των ορεων6και εγενετο
µετα τεσσαρακοντα ηµερασ ηνεωξεν νωε την θυριδα τησ κιβωτου ην εποιησεν7και απεστειλεν τον κο
ρακα του ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εωσ του ξηρανθηναι το υδωρ απο τ
ησ γησ8και απεστειλεν την περιστεραν οπισω αυτου ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ απο προσωπου τησ γ
ησ9και ουχ ευρουσα η περιστερα αναπαυσιν τοισ ποσιν αυτησ υπεστρεψεν προσ αυτον εισ την κιβωτ
ον οτι υδωρ ην επι παντι προσωπω πασησ τησ γησ και εκτεινασ την χειρα αυτου ελαβεν αυτην και ει
σηγαγεν αυτην προσ εαυτον εισ την κιβωτον10και επισχων ετι ηµερασ επτα ετερασ παλιν εξαπεστειλε
ν την περιστεραν εκ τησ κιβωτου11και ανεστρεψεν προσ αυτον η περιστερα το προσ εσπεραν και ειχε
ν φυλλον ελαιασ καρφοσ εν τω στοµατι αυτησ και εγνω νωε οτι κεκοπακεν το υδωρ απο τησ γησ12και
επισχων ετι ηµερασ επτα ετερασ παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν και ου προσεθετο του επιστρεψα
ι προσ αυτον ετι13και εγενετο εν τω ενι και εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του πρωτου µηνοσ µια
του µηνοσ εξελιπεν το υδωρ απο τησ γησ και απεκαλυψεν νωε την στεγην τησ κιβωτου ην εποιησεν κ
αι ειδεν οτι εξελιπεν το υδωρ απο προσωπου τησ γησ14εν δε τω µηνι τω δευτερω εβδοµη και εικαδι του
µηνοσ εξηρανθη η γη15και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τω νωε λεγων16εξελθε εκ τησ κιβωτου συ και η γυνη σ
ου και οι υιοι σου και αι γυναικεσ των υιων σου µετα σου17και παντα τα θηρια οσα εστιν µετα σου κ
αι πασα σαρξ απο πετεινων εωσ κτηνων και παν ερπετον κινουµενον επι τησ γησ εξαγαγε µετα σεαυτ
ου και αυξανεσθε και πληθυνεσθε επι τησ γησ18και εξηλθεν νωε και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου κ
αι αι γυναικεσ των υιων αυτου µετ′ αυτου19και παντα τα θηρια και παντα τα κτηνη και παν πετεινον
και παν ερπετον κινουµενον επι τησ γησ κατα γενοσ αυτων εξηλθοσαν εκ τησ κιβωτου20και ωκοδοµη
σεν νωε θυσιαστηριον τω θεω και ελαβεν απο παντων των κτηνων των καθαρων και απο παντων των
πετεινων των καθαρων και ανηνεγκεν ολοκαρπωσεισ επι το θυσιαστηριον21και ωσφρανθη κυριοσ ο θ
εοσ οσµην ευωδιασ και ειπεν κυριοσ ο θεοσ διανοηθεισ ου προσθησω ετι του καταρασασθαι την γην
δια τα εργα των ανθρωπων οτι εγκειται η διανοια του ανθρωπου επιµελωσ επι τα πονηρα εκ νεοτητοσ
ου προσθησω ουν ετι παταξαι πασαν σαρκα ζωσαν καθωσ εποιησα22πασασ τασ ηµερασ τησ γησ σπε
ρµα και θερισµοσ ψυχοσ και καυµα θεροσ και εαρ ηµεραν και νυκτα ου καταπαυσουσιν
Chapter 9
και ηυλογησεν ο θεοσ τον νωε και τουσ υιουσ αυτου και ειπεν αυτοισ αυξανεσθε και πληθυνεσθε κα
ι πληρωσατε την γην και κατακυριευσατε αυτησ2και ο τροµοσ υµων και ο φοβοσ εσται επι πασιν τοι
σ θηριοισ τησ γησ και επι παντα τα ορνεα του ουρανου και επι παντα τα κινουµενα επι τησ γησ και ε
πι παντασ τουσ ιχθυασ τησ θαλασσησ υπο χειρασ υµιν δεδωκα3και παν ερπετον ο εστιν ζων υµιν εστ
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αι εισ βρωσιν ωσ λαχανα χορτου δεδωκα υµιν τα παντα4πλην κρεασ εν αιµατι ψυχησ ου φαγεσθε5και
γαρ το υµετερον αιµα των ψυχων υµων εκζητησω εκ χειροσ παντων των θηριων εκζητησω αυτο και ε
κ χειροσ ανθρωπου αδελφου εκζητησω την ψυχην του ανθρωπου6ο εκχεων αιµα ανθρωπου αντι του
αιµατοσ αυτου εκχυθησεται οτι εν εικονι θεου εποιησα τον ανθρωπον7υµεισ δε αυξανεσθε και πληθυ
νεσθε και πληρωσατε την γην και πληθυνεσθε επ′ αυτησ8και ειπεν ο θεοσ τω νωε και τοισ υιοισ αυτο
υ µετ′ αυτου λεγων9εγω ιδου ανιστηµι την διαθηκην µου υµιν και τω σπερµατι υµων µεθ′ υµασ10και π
αση ψυχη τη ζωση µεθ′ υµων απο ορνεων και απο κτηνων και πασι τοισ θηριοισ τησ γησ οσα µεθ′ υµ
ων απο παντων των εξελθοντων εκ τησ κιβωτου11και στησω την διαθηκην µου προσ υµασ και ουκ απ
οθανειται πασα σαρξ ετι απο του υδατοσ του κατακλυσµου και ουκ εσται ετι κατακλυσµοσ υδατοσ τ
ου καταφθειραι πασαν την γην12και ειπεν κυριοσ ο θεοσ προσ νωε τουτο το σηµειον τησ διαθηκησ ο ε
γω διδωµι ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον πασησ ψυχησ ζωσησ η εστιν µεθ′ υµων εισ γενεα
σ αιωνιουσ13το τοξον µου τιθηµι εν τη νεφελη και εσται εισ σηµειον διαθηκησ ανα µεσον εµου και τη
σ γησ14και εσται εν τω συννεφειν µε νεφελασ επι την γην οφθησεται το τοξον µου εν τη νεφελη15και µν
ησθησοµαι τησ διαθηκησ µου η εστιν ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον πασησ ψυχησ ζωσησ
εν παση σαρκι και ουκ εσται ετι το υδωρ εισ κατακλυσµον ωστε εξαλειψαι πασαν σαρκα16και εσται τ
ο τοξον µου εν τη νεφελη και οψοµαι του µνησθηναι διαθηκην αιωνιον ανα µεσον εµου και ανα µεσο
ν πασησ ψυχησ ζωσησ εν παση σαρκι η εστιν επι τησ γησ17και ειπεν ο θεοσ τω νωε τουτο το σηµειον
τησ διαθηκησ ησ διεθεµην ανα µεσον εµου και ανα µεσον πασησ σαρκοσ η εστιν επι τησ γησ18ησαν
δε οι υιοι νωε οι εξελθοντεσ εκ τησ κιβωτου σηµ χαµ ιαφεθ χαµ ην πατηρ χανααν19τρεισ ουτοι εισιν ο
ι υιοι νωε απο τουτων διεσπαρησαν επι πασαν την γην20και ηρξατο νωε ανθρωποσ γεωργοσ γησ και ε
φυτευσεν αµπελωνα21και επιεν εκ του οινου και εµεθυσθη και εγυµνωθη εν τω οικω αυτου22και ειδεν
χαµ ο πατηρ χανααν την γυµνωσιν του πατροσ αυτου και εξελθων ανηγγειλεν τοισ δυσιν αδελφοισ α
υτου εξω23και λαβοντεσ σηµ και ιαφεθ το ιµατιον επεθεντο επι τα δυο νωτα αυτων και επορευθησαν ο
πισθοφανωσ και συνεκαλυψαν την γυµνωσιν του πατροσ αυτων και το προσωπον αυτων οπισθοφανε
σ και την γυµνωσιν του πατροσ αυτων ουκ ειδον24εξενηψεν δε νωε απο του οινου και εγνω οσα εποιη
σεν αυτω ο υιοσ αυτου ο νεωτεροσ25και ειπεν επικαταρατοσ χανααν παισ οικετησ εσται τοισ αδελφοι
σ αυτου26και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ του σηµ και εσται χανααν παισ αυτου27πλατυναι ο θεοσ
τω ιαφεθ και κατοικησατω εν τοισ οικοισ του σηµ και γενηθητω χανααν παισ αυτων28εζησεν δε νωε
µετα τον κατακλυσµον τριακοσια πεντηκοντα ετη29και εγενοντο πασαι αι ηµεραι νωε εννακοσια πεντ
ηκοντα ετη και απεθανεν
Chapter 10
αυται δε αι γενεσεισ των υιων νωε σηµ χαµ ιαφεθ και εγενηθησαν αυτοισ υιοι µετα τον κατακλυσµο
ν2υιοι ιαφεθ γαµερ και µαγωγ και µαδαι και ιωυαν και ελισα και θοβελ και µοσοχ και θιρασ3και υιοι
γαµερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαµα4και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσισ κιτιοι ροδιοι5εκ τουτων αφω
ρισθησαν νησοι των εθνων εν τη γη αυτων εκαστοσ κατα γλωσσαν εν ταισ φυλαισ αυτων και εν τοισ
εθνεσιν αυτων6υιοι δε χαµ χουσ και µεσραιµ φουδ και χανααν7υιοι δε χουσ σαβα και ευιλα και σαβα
θα και ρεγµα και σαβακαθα υιοι δε ρεγµα σαβα και δαδαν8χουσ δε εγεννησεν τον νεβρωδ ουτοσ ηρξα
το ειναι γιγασ επι τησ γησ9ουτοσ ην γιγασ κυνηγοσ εναντιον κυριου του θεου δια τουτο ερουσιν ωσ ν
εβρωδ γιγασ κυνηγοσ εναντιον κυριου10και εγενετο αρχη τησ βασιλειασ αυτου βαβυλων και ορεχ και
αρχαδ και χαλαννη εν τη γη σεννααρ11εκ τησ γησ εκεινησ εξηλθεν ασσουρ και ωκοδοµησεν την νινε
υη και την ροωβωθ πολιν και την χαλαχ12και την δασεµ ανα µεσον νινευη και ανα µεσον χαλαχ αυτ
η η πολισ η µεγαλη13και µεσραιµ εγεννησεν τουσ λουδιιµ και τουσ ενεµετιιµ και τουσ λαβιιµ και του
σ νεφθαλιιµ14και τουσ πατροσωνιιµ και τουσ χασλωνιιµ οθεν εξηλθεν εκειθεν φυλιστιιµ και τουσ καφ
θοριιµ15χανααν δε εγεννησεν τον σιδωνα πρωτοτοκον και τον χετταιον16και τον ιεβουσαιον και τον α
µορραιον και τον γεργεσαιον17και τον ευαιον και τον αρουκαιον και τον ασενναιον18και τον αραδιον
και τον σαµαραιον και τον αµαθι και µετα τουτο διεσπαρησαν αι φυλαι των χαναναιων19και εγενοντ
ο τα ορια των χαναναιων απο σιδωνοσ εωσ ελθειν εισ γεραρα και γαζαν εωσ ελθειν σοδοµων και γοµ
ορρασ αδαµα και σεβωιµ εωσ λασα20ουτοι υιοι χαµ εν ταισ φυλαισ αυτων κατα γλωσσασ αυτων εν τ
αισ χωραισ αυτων και εν τοισ εθνεσιν αυτων21και τω σηµ εγενηθη και αυτω πατρι παντων των υιων ε
βερ αδελφω ιαφεθ του µειζονοσ22υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και αρφαξαδ και λουδ και αραµ και και
ναν23και υιοι αραµ ωσ και ουλ και γαθερ και µοσοχ24και αρφαξαδ εγεννησεν τον καιναν και καιναν ε
γεννησεν τον σαλα σαλα δε εγεννησεν τον εβερ25και τω εβερ εγενηθησαν δυο υιοι ονοµα τω ενι φαλεκ
οτι εν ταισ ηµεραισ αυτου διεµερισθη η γη και ονοµα τω αδελφω αυτου ιεκταν26ιεκταν δε εγεννησεν
τον ελµωδαδ και τον σαλεφ και ασαρµωθ και ιαραχ27και οδορρα και αιζηλ και δεκλα28και αβιµεηλ κ
αι σαβευ29και ουφιρ και ευιλα και ιωβαβ παντεσ ουτοι υιοι ιεκταν30και εγενετο η κατοικησισ αυτων
απο µασση εωσ ελθειν εισ σωφηρα οροσ ανατολων31ουτοι υιοι σηµ εν ταισ φυλαισ αυτων κατα γλωσ
σασ αυτων εν ταισ χωραισ αυτων και εν τοισ εθνεσιν αυτων32αυται αι φυλαι υιων νωε κατα γενεσεισ
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αυτων κατα τα εθνη αυτων απο τουτων διεσπαρησαν νησοι των εθνων επι τησ γησ µετα τον κατακλυ
σµον
Chapter 11
1
και ην πασα η γη χειλοσ εν και φωνη µια πασιν2και εγενετο εν τω κινησαι αυτουσ απο ανατολων ευ
ρον πεδιον εν γη σεννααρ και κατωκησαν εκει3και ειπεν ανθρωποσ τω πλησιον δευτε πλινθευσωµεν π
λινθουσ και οπτησωµεν αυτασ πυρι και εγενετο αυτοισ η πλινθοσ εισ λιθον και ασφαλτοσ ην αυτοισ
ο πηλοσ4και ειπαν δευτε οικοδοµησωµεν εαυτοισ πολιν και πυργον ου η κεφαλη εσται εωσ του ουραν
ου και ποιησωµεν εαυτοισ ονοµα προ του διασπαρηναι επι προσωπου πασησ τησ γησ5και κατεβη κυρ
ιοσ ιδειν την πολιν και τον πυργον ον ωκοδοµησαν οι υιοι των ανθρωπων6και ειπεν κυριοσ ιδου γενο
σ εν και χειλοσ εν παντων και τουτο ηρξαντο ποιησαι και νυν ουκ εκλειψει εξ αυτων παντα οσα αν ε
πιθωνται ποιειν7δευτε και καταβαντεσ συγχεωµεν εκει αυτων την γλωσσαν ινα µη ακουσωσιν εκαστο
σ την φωνην του πλησιον8και διεσπειρεν αυτουσ κυριοσ εκειθεν επι προσωπον πασησ τησ γησ και επ
αυσαντο οικοδοµουντεσ την πολιν και τον πυργον9δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτησ συγχυσισ οτι εκ
ει συνεχεεν κυριοσ τα χειλη πασησ τησ γησ και εκειθεν διεσπειρεν αυτουσ κυριοσ ο θεοσ επι προσωπ
ον πασησ τησ γησ10και αυται αι γενεσεισ σηµ σηµ υιοσ εκατον ετων οτε εγεννησεν τον αρφαξαδ δευτ
ερου ετουσ µετα τον κατακλυσµον11και εζησεν σηµ µετα το γεννησαι αυτον τον αρφαξαδ πεντακοσια
ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν12και εζησεν αρφαξαδ εκατον τριακοντα πεντε
ετη και εγεννησεν τον καιναν13και εζησεν αρφαξαδ µετα το γεννησαι αυτον τον καιναν ετη τετρακοσ
ια τριακοντα και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν και εζησεν καιναν εκατον τριακοντα
ετη και εγεννησεν τον σαλα και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι αυτον τον σαλα ετη τριακοσια τρια
κοντα και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν14και εζησεν σαλα εκατον τριακοντα ετη και
εγεννησεν τον εβερ15και εζησεν σαλα µετα το γεννησαι αυτον τον εβερ τριακοσια τριακοντα ετη και
εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν16και εζησεν εβερ εκατον τριακοντα τεσσαρα ετη και εγ
εννησεν τον φαλεκ17και εζησεν εβερ µετα το γεννησαι αυτον τον φαλεκ ετη τριακοσια εβδοµηκοντα κ
αι εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν18και εζησεν φαλεκ εκατον τριακοντα ετη και εγεννη
σεν τον ραγαυ19και εζησεν φαλεκ µετα το γεννησαι αυτον τον ραγαυ διακοσια εννεα ετη και εγεννησε
ν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν20και εζησεν ραγαυ εκατον τριακοντα δυο ετη και εγεννησεν τον
σερουχ21και εζησεν ραγαυ µετα το γεννησαι αυτον τον σερουχ διακοσια επτα ετη και εγεννησεν υιο
υσ και θυγατερασ και απεθανεν22και εζησεν σερουχ εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν τον ναχωρ2
3
και εζησεν σερουχ µετα το γεννησαι αυτον τον ναχωρ ετη διακοσια και εγεννησεν υιουσ και θυγατε
ρασ και απεθανεν24και εζησεν ναχωρ ετη εβδοµηκοντα εννεα και εγεννησεν τον θαρα25και εζησεν να
χωρ µετα το γεννησαι αυτον τον θαρα ετη εκατον εικοσι εννεα και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ κ
αι απεθανεν26και εζησεν θαρα εβδοµηκοντα ετη και εγεννησεν τον αβραµ και τον ναχωρ και τον αρρ
αν27αυται δε αι γενεσεισ θαρα θαρα εγεννησεν τον αβραµ και τον ναχωρ και τον αρραν και αρραν εγ
εννησεν τον λωτ28και απεθανεν αρραν ενωπιον θαρα του πατροσ αυτου εν τη γη η εγενηθη εν τη χωρ
α των χαλδαιων29και ελαβον αβραµ και ναχωρ εαυτοισ γυναικασ ονοµα τη γυναικι αβραµ σαρα και
ονοµα τη γυναικι ναχωρ µελχα θυγατηρ αρραν πατηρ µελχα και πατηρ ιεσχα30και ην σαρα στειρα κ
αι ουκ ετεκνοποιει31και ελαβεν θαρα τον αβραµ υιον αυτου και τον λωτ υιον αρραν υιον του υιου αυ
του και την σαραν την νυµφην αυτου γυναικα αβραµ του υιου αυτου και εξηγαγεν αυτουσ εκ τησ χω
ρασ των χαλδαιων πορευθηναι εισ την γην χανααν και ηλθεν εωσ χαρραν και κατωκησεν εκει32και ε
γενοντο αι ηµεραι θαρα εν χαρραν διακοσια πεντε ετη και απεθανεν θαρα εν χαρραν
Chapter 12
και ειπεν κυριοσ τω αβραµ εξελθε εκ τησ γησ σου και εκ τησ συγγενειασ σου και εκ του οικου του π
ατροσ σου εισ την γην ην αν σοι δειξω2και ποιησω σε εισ εθνοσ µεγα και ευλογησω σε και µεγαλυνω
το ονοµα σου και εση ευλογητοσ3και ευλογησω τουσ ευλογουντασ σε και τουσ καταρωµενουσ σε κατ
αρασοµαι και ενευλογηθησονται εν σοι πασαι αι φυλαι τησ γησ4και επορευθη αβραµ καθαπερ ελαλη
σεν αυτω κυριοσ και ωχετο µετ′ αυτου λωτ αβραµ δε ην ετων εβδοµηκοντα πεντε οτε εξηλθεν εκ χαρρ
αν5και ελαβεν αβραµ την σαραν γυναικα αυτου και τον λωτ υιον του αδελφου αυτου και παντα τα υ
παρχοντα αυτων οσα εκτησαντο και πασαν ψυχην ην εκτησαντο εν χαρραν και εξηλθοσαν πορευθη
ναι εισ γην χανααν και ηλθον εισ γην χανααν6και διωδευσεν αβραµ την γην εισ το µηκοσ αυτησ εωσ
του τοπου συχεµ επι την δρυν την υψηλην οι δε χαναναιοι τοτε κατωκουν την γην7και ωφθη κυριοσ τ
ω αβραµ και ειπεν αυτω τω σπερµατι σου δωσω την γην ταυτην και ωκοδοµησεν εκει αβραµ θυσιαστ
ηριον κυριω τω οφθεντι αυτω8και απεστη εκειθεν εισ το οροσ κατ′ ανατολασ βαιθηλ και εστησεν εκει
την σκηνην αυτου βαιθηλ κατα θαλασσαν και αγγαι κατ′ ανατολασ και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστη
ριον τω κυριω και επεκαλεσατο επι τω ονοµατι κυριου9και απηρεν αβραµ και πορευθεισ εστρατοπεδε
υσεν εν τη ερηµω10και εγενετο λιµοσ επι τησ γησ και κατεβη αβραµ εισ αιγυπτον παροικησαι εκει οτι
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ενισχυσεν ο λιµοσ επι τησ γησ11εγενετο δε ηνικα ηγγισεν αβραµ εισελθειν εισ αιγυπτον ειπεν αβραµ σ
αρα τη γυναικι αυτου γινωσκω εγω οτι γυνη ευπροσωποσ ει12εσται ουν ωσ αν ιδωσιν σε οι αιγυπτιοι ε
ρουσιν οτι γυνη αυτου αυτη και αποκτενουσιν µε σε δε περιποιησονται13ειπον ουν οτι αδελφη αυτου
ειµι οπωσ αν ευ µοι γενηται δια σε και ζησεται η ψυχη µου ενεκεν σου14εγενετο δε ηνικα εισηλθεν αβ
ραµ εισ αιγυπτον ιδοντεσ οι αιγυπτιοι την γυναικα οτι καλη ην σφοδρα15και ειδον αυτην οι αρχοντεσ
φαραω και επηνεσαν αυτην προσ φαραω και εισηγαγον αυτην εισ τον οικον φαραω16και τω αβραµ ευ
εχρησαντο δι′ αυτην και εγενοντο αυτω προβατα και µοσχοι και ονοι παιδεσ και παιδισκαι ηµιονοι κ
αι καµηλοι17και ητασεν ο θεοσ τον φαραω ετασµοισ µεγαλοισ και πονηροισ και τον οικον αυτου περι
σαρασ τησ γυναικοσ αβραµ18καλεσασ δε φαραω τον αβραµ ειπεν τι τουτο εποιησασ µοι οτι ουκ απηγ
γειλασ µοι οτι γυνη σου εστιν19ινα τι ειπασ οτι αδελφη µου εστιν και ελαβον αυτην εµαυτω εισ γυναι
κα και νυν ιδου η γυνη σου εναντιον σου λαβων αποτρεχε20και ενετειλατο φαραω ανδρασιν περι αβρ
αµ συµπροπεµψαι αυτον και την γυναικα αυτου και παντα οσα ην αυτω και λωτ µετ′ αυτου
Chapter 13
1
ανεβη δε αβραµ εξ αιγυπτου αυτοσ και η γυνη αυτου και παντα τα αυτου και λωτ µετ′ αυτου εισ την
ερηµον2αβραµ δε ην πλουσιοσ σφοδρα κτηνεσιν και αργυριω και χρυσιω3και επορευθη οθεν ηλθεν ει
σ την ερηµον εωσ βαιθηλ εωσ του τοπου ου ην η σκηνη αυτου το προτερον ανα µεσον βαιθηλ και αν
α µεσον αγγαι4εισ τον τοπον του θυσιαστηριου ου εποιησεν εκει την αρχην και επεκαλεσατο εκει αβρ
αµ το ονοµα κυριου5και λωτ τω συµπορευοµενω µετα αβραµ ην προβατα και βοεσ και σκηναι6και ου
κ εχωρει αυτουσ η γη κατοικειν αµα οτι ην τα υπαρχοντα αυτων πολλα και ουκ εδυναντο κατοικειν
αµα7και εγενετο µαχη ανα µεσον των ποιµενων των κτηνων του αβραµ και ανα µεσον των ποιµενων τ
ων κτηνων του λωτ οι δε χαναναιοι και οι φερεζαιοι τοτε κατωκουν την γην8ειπεν δε αβραµ τω λωτ µη
εστω µαχη ανα µεσον εµου και σου και ανα µεσον των ποιµενων µου και ανα µεσον των ποιµενων σ
ου οτι ανθρωποι αδελφοι ηµεισ εσµεν9ουκ ιδου πασα η γη εναντιον σου εστιν διαχωρισθητι απ′ εµου
ει συ εισ αριστερα εγω εισ δεξια ει δε συ εισ δεξια εγω εισ αριστερα10και επαρασ λωτ τουσ οφθαλµου
σ αυτου ειδεν πασαν την περιχωρον του ιορδανου οτι πασα ην ποτιζοµενη προ του καταστρεψαι τον
θεον σοδοµα και γοµορρα ωσ ο παραδεισοσ του θεου και ωσ η γη αιγυπτου εωσ ελθειν εισ ζογορα11κα
ι εξελεξατο εαυτω λωτ πασαν την περιχωρον του ιορδανου και απηρεν λωτ απο ανατολων και διεχωρ
ισθησαν εκαστοσ απο του αδελφου αυτου12αβραµ δε κατωκησεν εν γη χανααν λωτ δε κατωκησεν εν π
ολει των περιχωρων και εσκηνωσεν εν σοδοµοισ13οι δε ανθρωποι οι εν σοδοµοισ πονηροι και αµαρτω
λοι εναντιον του θεου σφοδρα14ο δε θεοσ ειπεν τω αβραµ µετα το διαχωρισθηναι τον λωτ απ′ αυτου α
ναβλεψασ τοισ οφθαλµοισ σου ιδε απο του τοπου ου νυν συ ει προσ βορραν και λιβα και ανατολασ κ
αι θαλασσαν15οτι πασαν την γην ην συ ορασ σοι δωσω αυτην και τω σπερµατι σου εωσ του αιωνοσ16
και ποιησω το σπερµα σου ωσ την αµµον τησ γησ ει δυναται τισ εξαριθµησαι την αµµον τησ γησ και
το σπερµα σου εξαριθµηθησεται17αναστασ διοδευσον την γην εισ τε το µηκοσ αυτησ και εισ το πλατ
οσ οτι σοι δωσω αυτην18και αποσκηνωσασ αβραµ ελθων κατωκησεν παρα την δρυν την µαµβρη η ην
εν χεβρων και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον κυριω
Chapter 14
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εγενετο δε εν τη βασιλεια τη αµαρφαλ βασιλεωσ σεννααρ αριωχ βασιλευσ ελλασαρ και χοδολλογοµ
ορ βασιλευσ αιλαµ και θαργαλ βασιλευσ εθνων2εποιησαν πολεµον µετα βαλλα βασιλεωσ σοδοµων κ
αι µετα βαρσα βασιλεωσ γοµορρασ και σεννααρ βασιλεωσ αδαµα και συµοβορ βασιλεωσ σεβωιµ και
βασιλεωσ βαλακ αυτη εστιν σηγωρ3παντεσ ουτοι συνεφωνησαν επι την φαραγγα την αλυκην αυτη η
θαλασσα των αλων4δωδεκα ετη εδουλευον τω χοδολλογοµορ τω δε τρισκαιδεκατω ετει απεστησαν5εν
δε τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει ηλθεν χοδολλογοµορ και οι βασιλεισ οι µετ′ αυτου και κατεκοψαν του
σ γιγαντασ τουσ εν ασταρωθ καρναιν και εθνη ισχυρα αµα αυτοισ και τουσ οµµαιουσ τουσ εν σαυη
τη πολει6και τουσ χορραιουσ τουσ εν τοισ ορεσιν σηιρ εωσ τησ τερεµινθου τησ φαραν η εστιν εν τη ε
ρηµω7και αναστρεψαντεσ ηλθοσαν επι την πηγην τησ κρισεωσ αυτη εστιν καδησ και κατεκοψαν παν
τασ τουσ αρχοντασ αµαληκ και τουσ αµορραιουσ τουσ κατοικουντασ εν ασασανθαµαρ8εξηλθεν δε
βασιλευσ σοδοµων και βασιλευσ γοµορρασ και βασιλευσ αδαµα και βασιλευσ σεβωιµ και βασιλευσ
βαλακ αυτη εστιν σηγωρ και παρεταξαντο αυτοισ εισ πολεµον εν τη κοιλαδι τη αλυκη9προσ χοδολλο
γοµορ βασιλεα αιλαµ και θαργαλ βασιλεα εθνων και αµαρφαλ βασιλεα σεννααρ και αριωχ βασιλεα
ελλασαρ οι τεσσαρεσ βασιλεισ προσ τουσ πεντε10η δε κοιλασ η αλυκη φρεατα φρεατα ασφαλτου εφυγ
εν δε βασιλευσ σοδοµων και βασιλευσ γοµορρασ και ενεπεσαν εκει οι δε καταλειφθεντεσ εισ την ορει
νην εφυγον11ελαβον δε την ιππον πασαν την σοδοµων και γοµορρασ και παντα τα βρωµατα αυτων κα
ι απηλθον12ελαβον δε και τον λωτ υιον του αδελφου αβραµ και την αποσκευην αυτου και απωχοντο
ην γαρ κατοικων εν σοδοµοισ13παραγενοµενοσ δε των ανασωθεντων τισ απηγγειλεν αβραµ τω περατη
αυτοσ δε κατωκει προσ τη δρυι τη µαµβρη ο αµορισ του αδελφου εσχωλ και αδελφου αυναν οι ησαν

συνωµοται του αβραµ14ακουσασ δε αβραµ οτι ηχµαλωτευται λωτ ο αδελφοσ αυτου ηριθµησεν τουσ ι
διουσ οικογενεισ αυτου τριακοσιουσ δεκα και οκτω και κατεδιωξεν οπισω αυτων εωσ δαν15και επεπε
σεν επ′ αυτουσ την νυκτα αυτοσ και οι παιδεσ αυτου και επαταξεν αυτουσ και εδιωξεν αυτουσ εωσ χ
ωβα η εστιν εν αριστερα δαµασκου16και απεστρεψεν πασαν την ιππον σοδοµων και λωτ τον αδελφον
αυτου απεστρεψεν και τα υπαρχοντα αυτου και τασ γυναικασ και τον λαον17εξηλθεν δε βασιλευσ σο
δοµων εισ συναντησιν αυτω µετα το αναστρεψαι αυτον απο τησ κοπησ του χοδολλογοµορ και των β
ασιλεων των µετ′ αυτου εισ την κοιλαδα την σαυη τουτο ην το πεδιον βασιλεωσ18και µελχισεδεκ βασ
ιλευσ σαληµ εξηνεγκεν αρτουσ και οινον ην δε ιερευσ του θεου του υψιστου19και ηυλογησεν τον αβρ
αµ και ειπεν ευλογηµενοσ αβραµ τω θεω τω υψιστω οσ εκτισεν τον ουρανον και την γην20και ευλογητ
οσ ο θεοσ ο υψιστοσ οσ παρεδωκεν τουσ εχθρουσ σου υποχειριουσ σοι και εδωκεν αυτω δεκατην απο
παντων21ειπεν δε βασιλευσ σοδοµων προσ αβραµ δοσ µοι τουσ ανδρασ την δε ιππον λαβε σεαυτω22ει
πεν δε αβραµ προσ βασιλεα σοδοµων εκτενω την χειρα µου προσ τον θεον τον υψιστον οσ εκτισεν το
ν ουρανον και την γην23ει απο σπαρτιου εωσ σφαιρωτηροσ υποδηµατοσ ληµψοµαι απο παντων των σ
ων ινα µη ειπησ οτι εγω επλουτισα τον αβραµ24πλην ων εφαγον οι νεανισκοι και τησ µεριδοσ των ανδ
ρων των συµπορευθεντων µετ′ εµου εσχωλ αυναν µαµβρη ουτοι ληµψονται µεριδα
Chapter 15
1
µετα δε τα ρηµατα ταυτα εγενηθη ρηµα κυριου προσ αβραµ εν οραµατι λεγων µη φοβου αβραµ εγω υ
περασπιζω σου ο µισθοσ σου πολυσ εσται σφοδρα2λεγει δε αβραµ δεσποτα τι µοι δωσεισ εγω δε απολ
υοµαι ατεκνοσ ο δε υιοσ µασεκ τησ οικογενουσ µου ουτοσ δαµασκοσ ελιεζερ3και ειπεν αβραµ επειδη
εµοι ουκ εδωκασ σπερµα ο δε οικογενησ µου κληρονοµησει µε4και ευθυσ φωνη κυριου εγενετο προσ
αυτον λεγων ου κληρονοµησει σε ουτοσ αλλ′ οσ εξελευσεται εκ σου ουτοσ κληρονοµησει σε5εξηγαγε
ν δε αυτον εξω και ειπεν αυτω αναβλεψον δη εισ τον ουρανον και αριθµησον τουσ αστερασ ει δυνησ
η εξαριθµησαι αυτουσ και ειπεν ουτωσ εσται το σπερµα σου6και επιστευσεν αβραµ τω θεω και ελογι
σθη αυτω εισ δικαιοσυνην7ειπεν δε προσ αυτον εγω ο θεοσ ο εξαγαγων σε εκ χωρασ χαλδαιων ωστε δ
ουναι σοι την γην ταυτην κληρονοµησαι8ειπεν δε δεσποτα κυριε κατα τι γνωσοµαι οτι κληρονοµησω
αυτην9ειπεν δε αυτω λαβε µοι δαµαλιν τριετιζουσαν και αιγα τριετιζουσαν και κριον τριετιζοντα και
τρυγονα και περιστεραν10ελαβεν δε αυτω παντα ταυτα και διειλεν αυτα µεσα και εθηκεν αυτα αντιπ
ροσωπα αλληλοισ τα δε ορνεα ου διειλεν11κατεβη δε ορνεα επι τα σωµατα τα διχοτοµηµατα αυτων κ
αι συνεκαθισεν αυτοισ αβραµ12περι δε ηλιου δυσµασ εκστασισ επεπεσεν τω αβραµ και ιδου φοβοσ σ
κοτεινοσ µεγασ επιπιπτει αυτω13και ερρεθη προσ αβραµ γινωσκων γνωση οτι παροικον εσται το σπερ
µα σου εν γη ουκ ιδια και δουλωσουσιν αυτουσ και κακωσουσιν αυτουσ και ταπεινωσουσιν αυτουσ
τετρακοσια ετη14το δε εθνοσ ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω µετα δε ταυτα εξελευσονται ωδε µετα απο
σκευησ πολλησ15συ δε απελευση προσ τουσ πατερασ σου µετ′ ειρηνησ ταφεισ εν γηρει καλω16τεταρτ
η δε γενεα αποστραφησονται ωδε ουπω γαρ αναπεπληρωνται αι αµαρτιαι των αµορραιων εωσ του νυ
ν17επει δε εγινετο ο ηλιοσ προσ δυσµαισ φλοξ εγενετο και ιδου κλιβανοσ καπνιζοµενοσ και λαµπαδεσ
πυροσ αι διηλθον ανα µεσον των διχοτοµηµατων τουτων18εν τη ηµερα εκεινη διεθετο κυριοσ τω αβρα
µ διαθηκην λεγων τω σπερµατι σου δωσω την γην ταυτην απο του ποταµου αιγυπτου εωσ του ποταµο
υ του µεγαλου ποταµου ευφρατου19τουσ καιναιουσ και τουσ κενεζαιουσ και τουσ κεδµωναιουσ20και
τουσ χετταιουσ και τουσ φερεζαιουσ και τουσ ραφαι+ν21και τουσ αµορραιουσ και τουσ χαναναιουσ
και τουσ ευαιουσ και τουσ γεργεσαιουσ και τουσ ιεβουσαιουσ
Chapter 16
σαρα δε η γυνη αβραµ ουκ ετικτεν αυτω ην δε αυτη παιδισκη αιγυπτια η ονοµα αγαρ2ειπεν δε σαρα
προσ αβραµ ιδου συνεκλεισεν µε κυριοσ του µη τικτειν εισελθε ουν προσ την παιδισκην µου ινα τεκν
οποιησησ εξ αυτησ υπηκουσεν δε αβραµ τησ φωνησ σαρασ3και λαβουσα σαρα η γυνη αβραµ αγαρ τ
ην αιγυπτιαν την εαυτησ παιδισκην µετα δεκα ετη του οικησαι αβραµ εν γη χανααν και εδωκεν αυτη
ν αβραµ τω ανδρι αυτησ αυτω γυναικα4και εισηλθεν προσ αγαρ και συνελαβεν και ειδεν οτι εν γαστρ
ι εχει και ητιµασθη η κυρια εναντιον αυτησ5ειπεν δε σαρα προσ αβραµ αδικουµαι εκ σου εγω δεδωκα
την παιδισκην µου εισ τον κολπον σου ιδουσα δε οτι εν γαστρι εχει ητιµασθην εναντιον αυτησ κρινα
ι ο θεοσ ανα µεσον εµου και σου6ειπεν δε αβραµ προσ σαραν ιδου η παιδισκη σου εν ταισ χερσιν σου
χρω αυτη ωσ αν σοι αρεστον η και εκακωσεν αυτην σαρα και απεδρα απο προσωπου αυτησ7ευρεν δ
ε αυτην αγγελοσ κυριου επι τησ πηγησ του υδατοσ εν τη ερηµω επι τησ πηγησ εν τη οδω σουρ8και ειπ
εν αυτη ο αγγελοσ κυριου αγαρ παιδισκη σαρασ ποθεν ερχη και που πορευη και ειπεν απο προσωπου
σαρασ τησ κυριασ µου εγω αποδιδρασκω9ειπεν δε αυτη ο αγγελοσ κυριου αποστραφητι προσ την κυρ
ιαν σου και ταπεινωθητι υπο τασ χειρασ αυτησ10και ειπεν αυτη ο αγγελοσ κυριου πληθυνων πληθυν
ω το σπερµα σου και ουκ αριθµηθησεται απο του πληθουσ11και ειπεν αυτη ο αγγελοσ κυριου ιδου συ
εν γαστρι εχεισ και τεξη υιον και καλεσεισ το ονοµα αυτου ισµαηλ οτι επηκουσεν κυριοσ τη ταπεινω
1

σει σου12ουτοσ εσται αγροικοσ ανθρωποσ αι χειρεσ αυτου επι παντασ και αι χειρεσ παντων επ′ αυτο
ν και κατα προσωπον παντων των αδελφων αυτου κατοικησει 13και εκαλεσεν αγαρ το ονοµα κυριου τ
ου λαλουντοσ προσ αυτην συ ο θεοσ ο επιδων µε οτι ειπεν και γαρ ενωπιον ειδον οφθεντα µοι14ενεκεν
τουτου εκαλεσεν το φρεαρ φρεαρ ου ενωπιον ειδον ιδου ανα µεσον καδησ και ανα µεσον βαραδ15και
ετεκεν αγαρ τω αβραµ υιον και εκαλεσεν αβραµ το ονοµα του υιου αυτου ον ετεκεν αυτω αγαρ ισµαη
λ16αβραµ δε ην ογδοηκοντα εξ ετων ηνικα ετεκεν αγαρ τον ισµαηλ τω αβραµ
Chapter 17
1
εγενετο δε αβραµ ετων ενενηκοντα εννεα και ωφθη κυριοσ τω αβραµ και ειπεν αυτω εγω ειµι ο θεοσ
σου ευαρεστει εναντιον εµου και γινου αµεµπτοσ2και θησοµαι την διαθηκην µου ανα µεσον εµου και
ανα µεσον σου και πληθυνω σε σφοδρα3και επεσεν αβραµ επι προσωπον αυτου και ελαλησεν αυτω ο
θεοσ λεγων4και εγω ιδου η διαθηκη µου µετα σου και εση πατηρ πληθουσ εθνων5και ου κληθησεται ε
τι το ονοµα σου αβραµ αλλ′ εσται το ονοµα σου αβρααµ οτι πατερα πολλων εθνων τεθεικα σε6και αυ
ξανω σε σφοδρα σφοδρα και θησω σε εισ εθνη και βασιλεισ εκ σου εξελευσονται7και στησω την διαθ
ηκην µου ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του σπερµατοσ σου µετα σε εισ γενεασ
αυτων εισ διαθηκην αιωνιον ειναι σου θεοσ και του σπερµατοσ σου µετα σε8και δωσω σοι και τω σπε
ρµατι σου µετα σε την γην ην παροικεισ πασαν την γην χανααν εισ κατασχεσιν αιωνιον και εσοµαι
αυτοισ θεοσ9και ειπεν ο θεοσ προσ αβρααµ συ δε την διαθηκην µου διατηρησεισ συ και το σπερµα σ
ου µετα σε εισ τασ γενεασ αυτων10και αυτη η διαθηκη ην διατηρησεισ ανα µεσον εµου και υµων και
ανα µεσον του σπερµατοσ σου µετα σε εισ τασ γενεασ αυτων περιτµηθησεται υµων παν αρσενικον11κ
αι περιτµηθησεσθε την σαρκα τησ ακροβυστιασ υµων και εσται εν σηµειω διαθηκησ ανα µεσον εµου
και υµων12και παιδιον οκτω ηµερων περιτµηθησεται υµιν παν αρσενικον εισ τασ γενεασ υµων ο οικο
γενησ τησ οικιασ σου και ο αργυρωνητοσ απο παντοσ υιου αλλοτριου οσ ουκ εστιν εκ του σπερµατο
σ σου13περιτοµη περιτµηθησεται ο οικογενησ τησ οικιασ σου και ο αργυρωνητοσ και εσται η διαθηκ
η µου επι τησ σαρκοσ υµων εισ διαθηκην αιωνιον14και απεριτµητοσ αρσην οσ ου περιτµηθησεται τη
ν σαρκα τησ ακροβυστιασ αυτου τη ηµερα τη ογδοη εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του γενουσ
αυτησ οτι την διαθηκην µου διεσκεδασεν15ειπεν δε ο θεοσ τω αβρααµ σαρα η γυνη σου ου κληθησετα
ι το ονοµα αυτησ σαρα αλλα σαρρα εσται το ονοµα αυτησ16ευλογησω δε αυτην και δωσω σοι εξ αυτ
ησ τεκνον και ευλογησω αυτον και εσται εισ εθνη και βασιλεισ εθνων εξ αυτου εσονται17και επεσεν
αβρααµ επι προσωπον και εγελασεν και ειπεν εν τη διανοια αυτου λεγων ει τω εκατονταετει γενησετα
ι και ει σαρρα ενενηκοντα ετων ουσα τεξεται18ειπεν δε αβρααµ προσ τον θεον ισµαηλ ουτοσ ζητω εν
αντιον σου19ειπεν δε ο θεοσ τω αβρααµ ναι ιδου σαρρα η γυνη σου τεξεται σοι υιον και καλεσεισ το
ονοµα αυτου ισαακ και στησω την διαθηκην µου προσ αυτον εισ διαθηκην αιωνιον και τω σπερµατι
αυτου µετ′ αυτον20περι δε ισµαηλ ιδου επηκουσα σου ιδου ευλογησα αυτον και αυξανω αυτον και πλ
ηθυνω αυτον σφοδρα δωδεκα εθνη γεννησει και δωσω αυτον εισ εθνοσ µεγα21την δε διαθηκην µου στ
ησω προσ ισαακ ον τεξεται σοι σαρρα εισ τον καιρον τουτον εν τω ενιαυτω τω ετερω22συνετελεσεν δε
λαλων προσ αυτον και ανεβη ο θεοσ απο αβρααµ23και ελαβεν αβρααµ ισµαηλ τον υιον αυτου και π
αντασ τουσ οικογενεισ αυτου και παντασ τουσ αργυρωνητουσ και παν αρσεν των ανδρων των εν τω
οικω αβρααµ και περιετεµεν τασ ακροβυστιασ αυτων εν τω καιρω τησ ηµερασ εκεινησ καθα ελαλησ
εν αυτω ο θεοσ24αβρααµ δε ην ενενηκοντα εννεα ετων ηνικα περιετεµεν την σαρκα τησ ακροβυστιασ
αυτου25ισµαηλ δε ο υιοσ αυτου ετων δεκα τριων ην ηνικα περιετµηθη την σαρκα τησ ακροβυστιασ α
υτου26εν τω καιρω τησ ηµερασ εκεινησ περιετµηθη αβρααµ και ισµαηλ ο υιοσ αυτου27και παντεσ οι
ανδρεσ του οικου αυτου και οι οικογενεισ και οι αργυρωνητοι εξ αλλογενων εθνων περιετεµεν αυτου
σ
Chapter 18
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ωφθη δε αυτω ο θεοσ προσ τη δρυι τη µαµβρη καθηµενου αυτου επι τησ θυρασ τησ σκηνησ αυτου µε
σηµβριασ2αναβλεψασ δε τοισ οφθαλµοισ αυτου ειδεν και ιδου τρεισ ανδρεσ ειστηκεισαν επανω αυτο
υ και ιδων προσεδραµεν εισ συναντησιν αυτοισ απο τησ θυρασ τησ σκηνησ αυτου και προσεκυνησε
ν επι την γην3και ειπεν κυριε ει αρα ευρον χαριν εναντιον σου µη παρελθησ τον παιδα σου4ληµφθητω
δη υδωρ και νιψατωσαν τουσ ποδασ υµων και καταψυξατε υπο το δενδρον5και ληµψοµαι αρτον και
φαγεσθε και µετα τουτο παρελευσεσθε εισ την οδον υµων ου εινεκεν εξεκλινατε προσ τον παιδα υµων
και ειπαν ουτωσ ποιησον καθωσ ειρηκασ6και εσπευσεν αβρααµ επι την σκηνην προσ σαρραν και ει
πεν αυτη σπευσον και φυρασον τρια µετρα σεµιδαλεωσ και ποιησον εγκρυφιασ7και εισ τασ βοασ εδρ
αµεν αβρααµ και ελαβεν µοσχαριον απαλον και καλον και εδωκεν τω παιδι και εταχυνεν του ποιησα
ι αυτο8ελαβεν δε βουτυρον και γαλα και το µοσχαριον ο εποιησεν και παρεθηκεν αυτοισ και εφαγοσα
ν αυτοσ δε παρειστηκει αυτοισ υπο το δενδρον9ειπεν δε προσ αυτον που σαρρα η γυνη σου ο δε αποκ
ριθεισ ειπεν ιδου εν τη σκηνη10ειπεν δε επαναστρεφων ηξω προσ σε κατα τον καιρον τουτον εισ ωρασ

και εξει υιον σαρρα η γυνη σου σαρρα δε ηκουσεν προσ τη θυρα τησ σκηνησ ουσα οπισθεν αυτου11
αβρααµ δε και σαρρα πρεσβυτεροι προβεβηκοτεσ ηµερων εξελιπεν δε σαρρα γινεσθαι τα γυναικεια12ε
γελασεν δε σαρρα εν εαυτη λεγουσα ουπω µεν µοι γεγονεν εωσ του νυν ο δε κυριοσ µου πρεσβυτεροσ1
3
και ειπεν κυριοσ προσ αβρααµ τι οτι εγελασεν σαρρα εν εαυτη λεγουσα αρα γε αληθωσ τεξοµαι εγω
δε γεγηρακα14µη αδυνατει παρα τω θεω ρηµα εισ τον καιρον τουτον αναστρεψω προσ σε εισ ωρασ κα
ι εσται τη σαρρα υιοσ15ηρνησατο δε σαρρα λεγουσα ουκ εγελασα εφοβηθη γαρ και ειπεν ουχι αλλα ε
γελασασ16εξανασταντεσ δε εκειθεν οι ανδρεσ κατεβλεψαν επι προσωπον σοδοµων και γοµορρασ αβρ
ααµ δε συνεπορευετο µετ′ αυτων συµπροπεµπων αυτουσ17ο δε κυριοσ ειπεν µη κρυψω εγω απο αβραα
µ του παιδοσ µου α εγω ποιω18αβρααµ δε γινοµενοσ εσται εισ εθνοσ µεγα και πολυ και ενευλογηθησο
νται εν αυτω παντα τα εθνη τησ γησ19ηδειν γαρ οτι συνταξει τοισ υιοισ αυτου και τω οικω αυτου µετ′
αυτον και φυλαξουσιν τασ οδουσ κυριου ποιειν δικαιοσυνην και κρισιν οπωσ αν επαγαγη κυριοσ επ
ι αβρααµ παντα οσα ελαλησεν προσ αυτον20ειπεν δε κυριοσ κραυγη σοδοµων και γοµορρασ πεπληθυ
νται και αι αµαρτιαι αυτων µεγαλαι σφοδρα21καταβασ ουν οψοµαι ει κατα την κραυγην αυτων την ε
ρχοµενην προσ µε συντελουνται ει δε µη ινα γνω22και αποστρεψαντεσ εκειθεν οι ανδρεσ ηλθον εισ σο
δοµα αβρααµ δε ην εστηκωσ εναντιον κυριου23και εγγισασ αβρααµ ειπεν µη συναπολεσησ δικαιον µ
ετα ασεβουσ και εσται ο δικαιοσ ωσ ο ασεβησ24εαν ωσιν πεντηκοντα δικαιοι εν τη πολει απολεισ αυτ
ουσ ουκ ανησεισ παντα τον τοπον ενεκεν των πεντηκοντα δικαιων εαν ωσιν εν αυτη25µηδαµωσ συ πο
ιησεισ ωσ το ρηµα τουτο του αποκτειναι δικαιον µετα ασεβουσ και εσται ο δικαιοσ ωσ ο ασεβησ µηδ
αµωσ ο κρινων πασαν την γην ου ποιησεισ κρισιν26ειπεν δε κυριοσ εαν ευρω εν σοδοµοισ πεντηκοντα
δικαιουσ εν τη πολει αφησω παντα τον τοπον δι′ αυτουσ27και αποκριθεισ αβρααµ ειπεν νυν ηρξαµην
λαλησαι προσ τον κυριον εγω δε ειµι γη και σποδοσ28εαν δε ελαττονωθωσιν οι πεντηκοντα δικαιοι πε
ντε απολεισ ενεκεν των πεντε πασαν την πολιν και ειπεν ου µη απολεσω εαν ευρω εκει τεσσαρακοντα
πεντε29και προσεθηκεν ετι λαλησαι προσ αυτον και ειπεν εαν δε ευρεθωσιν εκει τεσσαρακοντα και ει
πεν ου µη απολεσω ενεκεν των τεσσαρακοντα30και ειπεν µη τι κυριε εαν λαλησω εαν δε ευρεθωσιν εκ
ει τριακοντα και ειπεν ου µη απολεσω εαν ευρω εκει τριακοντα31και ειπεν επειδη εχω λαλησαι προσ τ
ον κυριον εαν δε ευρεθωσιν εκει εικοσι και ειπεν ου µη απολεσω ενεκεν των εικοσι32και ειπεν µη τι κυ
ριε εαν λαλησω ετι απαξ εαν δε ευρεθωσιν εκει δεκα και ειπεν ου µη απολεσω ενεκεν των δεκα33απηλ
θεν δε κυριοσ ωσ επαυσατο λαλων τω αβρααµ και αβρααµ απεστρεψεν εισ τον τοπον αυτου
Chapter 19
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ηλθον δε οι δυο αγγελοι εισ σοδοµα εσπερασ λωτ δε εκαθητο παρα την πυλην σοδοµων ιδων δε λωτ ε
ξανεστη εισ συναντησιν αυτοισ και προσεκυνησεν τω προσωπω επι την γην2και ειπεν ιδου κυριοι εκκ
λινατε εισ τον οικον του παιδοσ υµων και καταλυσατε και νιψασθε τουσ ποδασ υµων και ορθρισαντε
σ απελευσεσθε εισ την οδον υµων ειπαν δε ουχι αλλ′ εν τη πλατεια καταλυσοµεν3και κατεβιαζετο αυ
τουσ και εξεκλιναν προσ αυτον και εισηλθον εισ την οικιαν αυτου και εποιησεν αυτοισ ποτον και αζ
υµουσ επεψεν αυτοισ και εφαγον4προ του κοιµηθηναι και οι ανδρεσ τησ πολεωσ οι σοδοµιται περιεκυ
κλωσαν την οικιαν απο νεανισκου εωσ πρεσβυτερου απασ ο λαοσ αµα5και εξεκαλουντο τον λωτ και
ελεγον προσ αυτον που εισιν οι ανδρεσ οι εισελθοντεσ προσ σε την νυκτα εξαγαγε αυτουσ προσ ηµασ
ινα συγγενωµεθα αυτοισ6εξηλθεν δε λωτ προσ αυτουσ προσ το προθυρον την δε θυραν προσεωξεν οπ
ισω αυτου7ειπεν δε προσ αυτουσ µηδαµωσ αδελφοι µη πονηρευσησθε8εισιν δε µοι δυο θυγατερεσ αι ο
υκ εγνωσαν ανδρα εξαξω αυτασ προσ υµασ και χρησασθε αυταισ καθα αν αρεσκη υµιν µονον εισ το
υσ ανδρασ τουτουσ µη ποιησητε µηδεν αδικον ου εινεκεν εισηλθον υπο την σκεπην των δοκων µου9ει
παν δε αποστα εκει εισ ηλθεσ παροικειν µη και κρισιν κρινειν νυν ουν σε κακωσοµεν µαλλον η εκειν
ουσ και παρεβιαζοντο τον ανδρα τον λωτ σφοδρα και ηγγισαν συντριψαι την θυραν10εκτειναντεσ δε ο
ι ανδρεσ τασ χειρασ εισεσπασαντο τον λωτ προσ εαυτουσ εισ τον οικον και την θυραν του οικου απε
κλεισαν11τουσ δε ανδρασ τουσ οντασ επι τησ θυρασ του οικου επαταξαν αορασια απο µικρου εωσ µε
γαλου και παρελυθησαν ζητουντεσ την θυραν12ειπαν δε οι ανδρεσ προσ λωτ εστιν τισ σοι ωδε γαµβρο
ι η υιοι η θυγατερεσ η ει τισ σοι αλλοσ εστιν εν τη πολει εξαγαγε εκ του τοπου τουτου13οτι απολλυµεν
ηµεισ τον τοπον τουτον οτι υψωθη η κραυγη αυτων εναντιον κυριου και απεστειλεν ηµασ κυριοσ εκ
τριψαι αυτην14εξηλθεν δε λωτ και ελαλησεν προσ τουσ γαµβρουσ αυτου τουσ ειληφοτασ τασ θυγατερ
ασ αυτου και ειπεν αναστητε και εξελθατε εκ του τοπου τουτου οτι εκτριβει κυριοσ την πολιν εδοξεν
δε γελοιαζειν εναντιον των γαµβρων αυτου15ηνικα δε ορθροσ εγινετο επεσπουδαζον οι αγγελοι τον λω
τ λεγοντεσ αναστασ λαβε την γυναικα σου και τασ δυο θυγατερασ σου ασ εχεισ και εξελθε ινα µη συ
ναπολη ταισ ανοµιαισ τησ πολεωσ16και εταραχθησαν και εκρατησαν οι αγγελοι τησ χειροσ αυτου κ
αι τησ χειροσ τησ γυναικοσ αυτου και των χειρων των δυο θυγατερων αυτου εν τω φεισασθαι κυριον
αυτου17και εγενετο ηνικα εξηγαγον αυτουσ εξω και ειπαν σωζων σωζε την σεαυτου ψυχην µη περιβλ
εψησ εισ τα οπισω µηδε στησ εν παση τη περιχωρω εισ το οροσ σωζου µηποτε συµπαραληµφθησ18ειπ
εν δε λωτ προσ αυτουσ δεοµαι κυριε19επειδη ευρεν ο παισ σου ελεοσ εναντιον σου και εµεγαλυνασ τη

ν δικαιοσυνην σου ο ποιεισ επ′ εµε του ζην την ψυχην µου εγω δε ου δυνησοµαι διασωθηναι εισ το ο
ροσ µη καταλαβη µε τα κακα και αποθανω20ιδου η πολισ αυτη εγγυσ του καταφυγειν µε εκει η εστιν
µικρα εκει σωθησοµαι ου µικρα εστιν και ζησεται η ψυχη µου21και ειπεν αυτω ιδου εθαυµασα σου τ
ο προσωπον και επι τω ρηµατι τουτω του µη καταστρεψαι την πολιν περι ησ ελαλησασ22σπευσον ουν
του σωθηναι εκει ου γαρ δυνησοµαι ποιησαι πραγµα εωσ του σε εισελθειν εκει δια τουτο εκαλεσεν τ
ο ονοµα τησ πολεωσ εκεινησ σηγωρ23ο ηλιοσ εξηλθεν επι την γην και λωτ εισηλθεν εισ σηγωρ24και κυ
ριοσ εβρεξεν επι σοδοµα και γοµορρα θειον και πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου25και κατεστρεψεν τ
ασ πολεισ ταυτασ και πασαν την περιοικον και παντασ τουσ κατοικουντασ εν ταισ πολεσιν και παντ
α τα ανατελλοντα εκ τησ γησ26και επεβλεψεν η γυνη αυτου εισ τα οπισω και εγενετο στηλη αλοσ27ωρ
θρισεν δε αβρααµ το πρωι εισ τον τοπον ου ειστηκει εναντιον κυριου28και επεβλεψεν επι προσωπον σ
οδοµων και γοµορρασ και επι προσωπον τησ γησ τησ περιχωρου και ειδεν και ιδου ανεβαινεν φλοξ τη
σ γησ ωσει ατµισ καµινου29και εγενετο εν τω εκτριψαι κυριον πασασ τασ πολεισ τησ περιοικου εµνησ
θη ο θεοσ του αβρααµ και εξαπεστειλεν τον λωτ εκ µεσου τησ καταστροφησ εν τω καταστρεψαι κυρι
ον τασ πολεισ εν αισ κατωκει εν αυταισ λωτ30ανεβη δε λωτ εκ σηγωρ και εκαθητο εν τω ορει και αι δυ
ο θυγατερεσ αυτου µετ′ αυτου εφοβηθη γαρ κατοικησαι εν σηγωρ και ωκησεν εν τω σπηλαιω αυτοσ κ
αι αι δυο θυγατερεσ αυτου µετ′ αυτου31ειπεν δε η πρεσβυτερα προσ την νεωτεραν ο πατηρ ηµων πρεσ
βυτεροσ και ουδεισ εστιν επι τησ γησ οσ εισελευσεται προσ ηµασ ωσ καθηκει παση τη γη32δευρο και
ποτισωµεν τον πατερα ηµων οινον και κοιµηθωµεν µετ′ αυτου και εξαναστησωµεν εκ του πατροσ ηµ
ων σπερµα33εποτισαν δε τον πατερα αυτων οινον εν τη νυκτι ταυτη και εισελθουσα η πρεσβυτερα εκο
ιµηθη µετα του πατροσ αυτησ την νυκτα εκεινην και ουκ ηδει εν τω κοιµηθηναι αυτην και αναστηνα
ι34εγενετο δε τη επαυριον και ειπεν η πρεσβυτερα προσ την νεωτεραν ιδου εκοιµηθην εχθεσ µετα του
πατροσ ηµων ποτισωµεν αυτον οινον και την νυκτα ταυτην και εισελθουσα κοιµηθητι µετ′ αυτου και
εξαναστησωµεν εκ του πατροσ ηµων σπερµα35εποτισαν δε και εν τη νυκτι εκεινη τον πατερα αυτων
οινον και εισελθουσα η νεωτερα εκοιµηθη µετα του πατροσ αυτησ και ουκ ηδει εν τω κοιµηθηναι αυ
την και αναστηναι36και συνελαβον αι δυο θυγατερεσ λωτ εκ του πατροσ αυτων 37και ετεκεν η πρεσβυ
τερα υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου µωαβ λεγουσα εκ του πατροσ µου ουτοσ πατηρ µωαβιτων εω
σ τησ σηµερον ηµερασ38ετεκεν δε και η νεωτερα υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αµµαν υιοσ του γ
ενουσ µου ουτοσ πατηρ αµµανιτων εωσ τησ σηµερον ηµερασ
Chapter 20
και εκινησεν εκειθεν αβρααµ εισ γην προσ λιβα και ωκησεν ανα µεσον καδησ και ανα µεσον σουρ κ
αι παρωκησεν εν γεραροισ2ειπεν δε αβρααµ περι σαρρασ τησ γυναικοσ αυτου οτι αδελφη µου εστιν ε
φοβηθη γαρ ειπειν οτι γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυτον οι ανδρεσ τησ πολεωσ δι′ αυτην απ
εστειλεν δε αβιµελεχ βασιλευσ γεραρων και ελαβεν την σαρραν3και εισηλθεν ο θεοσ προσ αβιµελεχ ε
ν υπνω την νυκτα και ειπεν ιδου συ αποθνησκεισ περι τησ γυναικοσ ησ ελαβεσ αυτη δε εστιν συνωκη
κυια ανδρι4αβιµελεχ δε ουχ ηψατο αυτησ και ειπεν κυριε εθνοσ αγνοουν και δικαιον απολεισ5ουκ αυ
τοσ µοι ειπεν αδελφη µου εστιν και αυτη µοι ειπεν αδελφοσ µου εστιν εν καθαρα καρδια και εν δικαι
οσυνη χειρων εποιησα τουτο6ειπεν δε αυτω ο θεοσ καθ′ υπνον καγω εγνων οτι εν καθαρα καρδια εποι
ησασ τουτο και εφεισαµην εγω σου του µη αµαρτειν σε εισ εµε ενεκεν τουτου ουκ αφηκα σε αψασθαι
αυτησ7νυν δε αποδοσ την γυναικα τω ανθρωπω οτι προφητησ εστιν και προσευξεται περι σου και ζη
ση ει δε µη αποδιδωσ γνωθι οτι αποθανη συ και παντα τα σα 8και ωρθρισεν αβιµελεχ το πρωι και εκαλ
εσεν παντασ τουσ παιδασ αυτου και ελαλησεν παντα τα ρηµατα ταυτα εισ τα ωτα αυτων εφοβηθησα
ν δε παντεσ οι ανθρωποι σφοδρα9και εκαλεσεν αβιµελεχ τον αβρααµ και ειπεν αυτω τι τουτο εποιησα
σ ηµιν µη τι ηµαρτοµεν εισ σε οτι επηγαγεσ επ′ εµε και επι την βασιλειαν µου αµαρτιαν µεγαλην εργο
ν ο ουδεισ ποιησει πεποιηκασ µοι10ειπεν δε αβιµελεχ τω αβρααµ τι ενιδων εποιησασ τουτο 11ειπεν δε α
βρααµ ειπα γαρ αρα ουκ εστιν θεοσεβεια εν τω τοπω τουτω εµε τε αποκτενουσιν ενεκεν τησ γυναικοσ
µου12και γαρ αληθωσ αδελφη µου εστιν εκ πατροσ αλλ′ ουκ εκ µητροσ εγενηθη δε µοι εισ γυναικα13εγ
ενετο δε ηνικα εξηγαγεν µε ο θεοσ εκ του οικου του πατροσ µου και ειπα αυτη ταυτην την δικαιοσυν
ην ποιησεισ επ′ εµε εισ παντα τοπον ου εαν εισελθωµεν εκει ειπον εµε οτι αδελφοσ µου εστιν14ελαβεν
δε αβιµελεχ χιλια διδραχµα προβατα και µοσχουσ και παιδασ και παιδισκασ και εδωκεν τω αβρααµ
και απεδωκεν αυτω σαρραν την γυναικα αυτου15και ειπεν αβιµελεχ τω αβρααµ ιδου η γη µου εναντιο
ν σου ου εαν σοι αρεσκη κατοικει16τη δε σαρρα ειπεν ιδου δεδωκα χιλια διδραχµα τω αδελφω σου τα
υτα εσται σοι εισ τιµην του προσωπου σου και πασαισ ταισ µετα σου και παντα αληθευσον17προσηυ
ξατο δε αβρααµ προσ τον θεον και ιασατο ο θεοσ τον αβιµελεχ και την γυναικα αυτου και τασ παιδι
σκασ αυτου και ετεκον18οτι συγκλειων συνεκλεισεν κυριοσ εξωθεν πασαν µητραν εν τω οικω του αβι
µελεχ ενεκεν σαρρασ τησ γυναικοσ αβρααµ
1
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και κυριοσ επεσκεψατο την σαρραν καθα ειπεν και εποιησεν κυριοσ τη σαρρα καθα ελαλησεν2και σ
υλλαβουσα ετεκεν σαρρα τω αβρααµ υιον εισ το γηρασ εισ τον καιρον καθα ελαλησεν αυτω κυριοσ3
και εκαλεσεν αβρααµ το ονοµα του υιου αυτου του γενοµενου αυτω ον ετεκεν αυτω σαρρα ισαακ4πε
ριετεµεν δε αβρααµ τον ισαακ τη ογδοη ηµερα καθα ενετειλατο αυτω ο θεοσ5αβρααµ δε ην εκατον ετ
ων ηνικα εγενετο αυτω ισαακ ο υιοσ αυτου6ειπεν δε σαρρα γελωτα µοι εποιησεν κυριοσ οσ γαρ αν ακ
ουση συγχαρειται µοι7και ειπεν τισ αναγγελει τω αβρααµ οτι θηλαζει παιδιον σαρρα οτι ετεκον υιον
εν τω γηρει µου8και ηυξηθη το παιδιον και απεγαλακτισθη και εποιησεν αβρααµ δοχην µεγαλην η ηµ
ερα απεγαλακτισθη ισαακ ο υιοσ αυτου9ιδουσα δε σαρρα τον υιον αγαρ τησ αιγυπτιασ οσ εγενετο τω
αβρααµ παιζοντα µετα ισαακ του υιου αυτησ10και ειπεν τω αβρααµ εκβαλε την παιδισκην ταυτην κ
αι τον υιον αυτησ ου γαρ κληρονοµησει ο υιοσ τησ παιδισκησ ταυτησ µετα του υιου µου ισαακ11σκλ
ηρον δε εφανη το ρηµα σφοδρα εναντιον αβρααµ περι του υιου αυτου12ειπεν δε ο θεοσ τω αβρααµ µη
σκληρον εστω το ρηµα εναντιον σου περι του παιδιου και περι τησ παιδισκησ παντα οσα εαν ειπη σο
ι σαρρα ακουε τησ φωνησ αυτησ οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερµα13και τον υιον δε τησ παιδισκη
σ ταυτησ εισ εθνοσ µεγα ποιησω αυτον οτι σπερµα σον εστιν14ανεστη δε αβρααµ το πρωι και ελαβεν
αρτουσ και ασκον υδατοσ και εδωκεν αγαρ και επεθηκεν επι τον ωµον και το παιδιον και απεστειλεν
αυτην απελθουσα δε επλανατο την ερηµον κατα το φρεαρ του ορκου15εξελιπεν δε το υδωρ εκ του ασκ
ου και ερριψεν το παιδιον υποκατω µιασ ελατησ16απελθουσα δε εκαθητο απεναντι αυτου µακροθεν
ωσει τοξου βολην ειπεν γαρ ου µη ιδω τον θανατον του παιδιου µου και εκαθισεν απεναντι αυτου αν
αβοησαν δε το παιδιον εκλαυσεν17εισηκουσεν δε ο θεοσ τησ φωνησ του παιδιου εκ του τοπου ου ην κ
αι εκαλεσεν αγγελοσ του θεου την αγαρ εκ του ουρανου και ειπεν αυτη τι εστιν αγαρ µη φοβου επακη
κοεν γαρ ο θεοσ τησ φωνησ του παιδιου σου εκ του τοπου ου εστιν18αναστηθι λαβε το παιδιον και κρ
ατησον τη χειρι σου αυτο εισ γαρ εθνοσ µεγα ποιησω αυτον19και ανεωξεν ο θεοσ τουσ οφθαλµουσ αυ
τησ και ειδεν φρεαρ υδατοσ ζωντοσ και επορευθη και επλησεν τον ασκον υδατοσ και εποτισεν το παι
διον20και ην ο θεοσ µετα του παιδιου και ηυξηθη και κατωκησεν εν τη ερηµω εγενετο δε τοξοτησ21και
κατωκησεν εν τη ερηµω τη φαραν και ελαβεν αυτω η µητηρ γυναικα εκ γησ αιγυπτου22εγενετο δε εν τ
ω καιρω εκεινω και ειπεν αβιµελεχ και οχοζαθ ο νυµφαγωγοσ αυτου και φικολ ο αρχιστρατηγοσ τησ
δυναµεωσ αυτου προσ αβρααµ λεγων ο θεοσ µετα σου εν πασιν οισ εαν ποιησ23νυν ουν οµοσον µοι τ
ον θεον µη αδικησειν µε µηδε το σπερµα µου µηδε το ονοµα µου αλλα κατα την δικαιοσυνην ην εποι
ησα µετα σου ποιησεισ µετ′ εµου και τη γη η συ παρωκησασ εν αυτη24και ειπεν αβρααµ εγω οµουµαι2
5
και ηλεγξεν αβρααµ τον αβιµελεχ περι των φρεατων του υδατοσ ων αφειλαντο οι παιδεσ του αβιµελε
χ26και ειπεν αυτω αβιµελεχ ουκ εγνων τισ εποιησεν το πραγµα τουτο ουδε συ µοι απηγγειλασ ουδε εγω
ηκουσα αλλ′ η σηµερον27και ελαβεν αβρααµ προβατα και µοσχουσ και εδωκεν τω αβιµελεχ και διεθ
εντο αµφοτεροι διαθηκην28και εστησεν αβρααµ επτα αµναδασ προβατων µονασ 29και ειπεν αβιµελεχ τ
ω αβρααµ τι εισιν αι επτα αµναδεσ των προβατων τουτων ασ εστησασ µονασ30και ειπεν αβρααµ οτι τ
ασ επτα αµναδασ ταυτασ ληµψη παρ′ εµου ινα ωσιν µοι εισ µαρτυριον οτι εγω ωρυξα το φρεαρ τουτο
31
δια τουτο επωνοµασεν το ονοµα του τοπου εκεινου φρεαρ ορκισµου οτι εκει ωµοσαν αµφοτεροι32και
διεθεντο διαθηκην εν τω φρεατι του ορκου ανεστη δε αβιµελεχ και οχοζαθ ο νυµφαγωγοσ αυτου και
φικολ ο αρχιστρατηγοσ τησ δυναµεωσ αυτου και επεστρεψαν εισ την γην των φυλιστιιµ33και εφυτευσ
εν αβρααµ αρουραν επι τω φρεατι του ορκου και επεκαλεσατο εκει το ονοµα κυριου θεοσ αιωνιοσ34π
αρωκησεν δε αβρααµ εν τη γη των φυλιστιιµ ηµερασ πολλασ
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και εγενετο µετα τα ρηµατα ταυτα ο θεοσ επειραζεν τον αβρααµ και ειπεν προσ αυτον αβρααµ αβρα
αµ ο δε ειπεν ιδου εγω2και ειπεν λαβε τον υιον σου τον αγαπητον ον ηγαπησασ τον ισαακ και πορευθ
ητι εισ την γην την υψηλην και ανενεγκον αυτον εκει εισ ολοκαρπωσιν εφ′ εν των ορεων ων αν σοι ει
πω3αναστασ δε αβρααµ το πρωι επεσαξεν την ονον αυτου παρελαβεν δε µεθ′ εαυτου δυο παιδασ και ι
σαακ τον υιον αυτου και σχισασ ξυλα εισ ολοκαρπωσιν αναστασ επορευθη και ηλθεν επι τον τοπον
ον ειπεν αυτω ο θεοσ4τη ηµερα τη τριτη και αναβλεψασ αβρααµ τοισ οφθαλµοισ ειδεν τον τοπον µακ
ροθεν5και ειπεν αβρααµ τοισ παισιν αυτου καθισατε αυτου µετα τησ ονου εγω δε και το παιδαριον δι
ελευσοµεθα εωσ ωδε και προσκυνησαντεσ αναστρεψωµεν προσ υµασ6ελαβεν δε αβρααµ τα ξυλα τησ
ολοκαρπωσεωσ και επεθηκεν ισαακ τω υιω αυτου ελαβεν δε και το πυρ µετα χειρα και την µαχαιραν
και επορευθησαν οι δυο αµα7ειπεν δε ισαακ προσ αβρααµ τον πατερα αυτου ειπασ πατερ ο δε ειπεν τ
ι εστιν τεκνον λεγων ιδου το πυρ και τα ξυλα που εστιν το προβατον το εισ ολοκαρπωσιν8ειπεν δε αβρ
ααµ ο θεοσ οψεται εαυτω προβατον εισ ολοκαρπωσιν τεκνον πορευθεντεσ δε αµφοτεροι αµα9ηλθον ε
πι τον τοπον ον ειπεν αυτω ο θεοσ και ωκοδοµησεν εκει αβρααµ θυσιαστηριον και επεθηκεν τα ξυλα
και συµποδισασ ισαακ τον υιον αυτου επεθηκεν αυτον επι το θυσιαστηριον επανω των ξυλων10και εξ
ετεινεν αβρααµ την χειρα αυτου λαβειν την µαχαιραν σφαξαι τον υιον αυτου11και εκαλεσεν αυτον α
γγελοσ κυριου εκ του ουρανου και ειπεν αυτω αβρααµ αβρααµ ο δε ειπεν ιδου εγω12και ειπεν µη επιβ

αλησ την χειρα σου επι το παιδαριον µηδε ποιησησ αυτω µηδεν νυν γαρ εγνων οτι φοβη τον θεον συ κ
αι ουκ εφεισω του υιου σου του αγαπητου δι′ εµε13και αναβλεψασ αβρααµ τοισ οφθαλµοισ αυτου ειδ
εν και ιδου κριοσ εισ κατεχοµενοσ εν φυτω σαβεκ των κερατων και επορευθη αβρααµ και ελαβεν τον
κριον και ανηνεγκεν αυτον εισ ολοκαρπωσιν αντι ισαακ του υιου αυτου14και εκαλεσεν αβρααµ το ον
οµα του τοπου εκεινου κυριοσ ειδεν ινα ειπωσιν σηµερον εν τω ορει κυριοσ ωφθη15και εκαλεσεν αγγε
λοσ κυριου τον αβρααµ δευτερον εκ του ουρανου16λεγων κατ′ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριοσ ου εινεκε
ν εποιησασ το ρηµα τουτο και ουκ εφεισω του υιου σου του αγαπητου δι′ εµε17η µην ευλογων ευλογη
σω σε και πληθυνων πληθυνω το σπερµα σου ωσ τουσ αστερασ του ουρανου και ωσ την αµµον την π
αρα το χειλοσ τησ θαλασσησ και κληρονοµησει το σπερµα σου τασ πολεισ των υπεναντιων18και ενε
υλογηθησονται εν τω σπερµατι σου παντα τα εθνη τησ γησ ανθ′ ων υπηκουσασ τησ εµησ φωνησ19απε
στραφη δε αβρααµ προσ τουσ παιδασ αυτου και ανασταντεσ επορευθησαν αµα επι το φρεαρ του ορκ
ου και κατωκησεν αβρααµ επι τω φρεατι του ορκου20εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα και ανηγγελη τ
ω αβρααµ λεγοντεσ ιδου τετοκεν µελχα και αυτη υιουσ ναχωρ τω αδελφω σου21τον ωξ πρωτοτοκον κ
αι τον βαυξ αδελφον αυτου και τον καµουηλ πατερα συρων22και τον χασαδ και τον αζαυ και τον φαλ
δασ και τον ιεδλαφ και τον βαθουηλ23και βαθουηλ εγεννησεν την ρεβεκκαν οκτω ουτοι υιοι ουσ ετεκε
ν µελχα τω ναχωρ τω αδελφω αβρααµ24και η παλλακη αυτου η ονοµα ρεηµα ετεκεν και αυτη τον ταβ
εκ και τον γααµ και τον τοχοσ και τον µωχα
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εγενετο δε η ζωη σαρρασ ετη εκατον εικοσι επτα2και απεθανεν σαρρα εν πολει αρβοκ η εστιν εν τω κ
οιλωµατι αυτη εστιν χεβρων εν γη χανααν ηλθεν δε αβρααµ κοψασθαι σαρραν και πενθησαι3και ανε
στη αβρααµ απο του νεκρου αυτου και ειπεν τοισ υιοισ χετ λεγων 4παροικοσ και παρεπιδηµοσ εγω ειµ
ι µεθ′ υµων δοτε ουν µοι κτησιν ταφου µεθ′ υµων και θαψω τον νεκρον µου απ′ εµου5απεκριθησαν δε
οι υιοι χετ προσ αβρααµ λεγοντεσ6µη κυριε ακουσον δε ηµων βασιλευσ παρα θεου ει συ εν ηµιν εν το
ισ εκλεκτοισ µνηµειοισ ηµων θαψον τον νεκρον σου ουδεισ γαρ ηµων το µνηµειον αυτου κωλυσει απ
ο σου του θαψαι τον νεκρον σου εκει7αναστασ δε αβρααµ προσεκυνησεν τω λαω τησ γησ τοισ υιοισ
χετ8και ελαλησεν προσ αυτουσ αβρααµ λεγων ει εχετε τη ψυχη υµων ωστε θαψαι τον νεκρον µου απο
προσωπου µου ακουσατε µου και λαλησατε περι εµου εφρων τω του σααρ9και δοτω µοι το σπηλαιον
το διπλουν ο εστιν αυτω το ον εν µερει του αγρου αυτου αργυριου του αξιου δοτω µοι αυτο εν υµιν ει
σ κτησιν µνηµειου10εφρων δε εκαθητο εν µεσω των υιων χετ αποκριθεισ δε εφρων ο χετταιοσ προσ αβ
ρααµ ειπεν ακουοντων των υιων χετ και παντων των εισπορευοµενων εισ την πολιν λεγων11παρ′ εµοι
γενου κυριε και ακουσον µου τον αγρον και το σπηλαιον το εν αυτω σοι διδωµι εναντιον παντων των
πολιτων µου δεδωκα σοι θαψον τον νεκρον σου12και προσεκυνησεν αβρααµ εναντιον του λαου τησ γ
ησ13και ειπεν τω εφρων εισ τα ωτα του λαου τησ γησ επειδη προσ εµου ει ακουσον µου το αργυριον το
υ αγρου λαβε παρ′ εµου και θαψω τον νεκρον µου εκει 14απεκριθη δε εφρων τω αβρααµ λεγων15ουχι κυ
ριε ακηκοα γη τετρακοσιων διδραχµων αργυριου ανα µεσον εµου και σου τι αν ειη τουτο συ δε τον νε
κρον σου θαψον16και ηκουσεν αβρααµ του εφρων και απεκατεστησεν αβρααµ τω εφρων το αργυριον
ο ελαλησεν εισ τα ωτα των υιων χετ τετρακοσια διδραχµα αργυριου δοκιµου εµποροισ17και εστη ο αγ
ροσ εφρων οσ ην εν τω διπλω σπηλαιω οσ εστιν κατα προσωπον µαµβρη ο αγροσ και το σπηλαιον ο η
ν εν αυτω και παν δενδρον ο ην εν τω αγρω ο εστιν εν τοισ οριοισ αυτου κυκλω18τω αβρααµ εισ κτησι
ν εναντιον των υιων χετ και παντων των εισπορευοµενων εισ την πολιν19µετα ταυτα εθαψεν αβρααµ
σαρραν την γυναικα αυτου εν τω σπηλαιω του αγρου τω διπλω ο εστιν απεναντι µαµβρη αυτη εστιν χ
εβρων εν τη γη χανααν20και εκυρωθη ο αγροσ και το σπηλαιον ο ην εν αυτω τω αβρααµ εισ κτησιν τα
φου παρα των υιων χετ
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και αβρααµ ην πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ ηµερων και κυριοσ ευλογησεν τον αβρααµ κατα παντα2κα
ι ειπεν αβρααµ τω παιδι αυτου τω πρεσβυτερω τησ οικιασ αυτου τω αρχοντι παντων των αυτου θεσ τ
ην χειρα σου υπο τον µηρον µου3και εξορκιω σε κυριον τον θεον του ουρανου και τον θεον τησ γησ ι
να µη λαβησ γυναικα τω υιω µου ισαακ απο των θυγατερων των χαναναιων µεθ′ ων εγω οικω εν αυτο
ισ4αλλα εισ την γην µου ου εγενοµην πορευση και εισ την φυλην µου και ληµψη γυναικα τω υιω µου
ισαακ εκειθεν5ειπεν δε προσ αυτον ο παισ µηποτε ου βουλεται η γυνη πορευθηναι µετ′ εµου οπισω ει
σ την γην ταυτην αποστρεψω τον υιον σου εισ την γην οθεν εξηλθεσ εκειθεν6ειπεν δε προσ αυτον αβρ
ααµ προσεχε σεαυτω µη αποστρεψησ τον υιον µου εκει7κυριοσ ο θεοσ του ουρανου και ο θεοσ τησ γ
ησ οσ ελαβεν µε εκ του οικου του πατροσ µου και εκ τησ γησ ησ εγενηθην οσ ελαλησεν µοι και ωµοσ
εν µοι λεγων σοι δωσω την γην ταυτην και τω σπερµατι σου αυτοσ αποστελει τον αγγελον αυτου εµπρ
οσθεν σου και ληµψη γυναικα τω υιω µου ισαακ εκειθεν8εαν δε µη θελη η γυνη πορευθηναι µετα σου
εισ την γην ταυτην καθαροσ εση απο του ορκου τουτου µονον τον υιον µου µη αποστρεψησ εκει9και
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εθηκεν ο παισ την χειρα αυτου υπο τον µηρον αβρααµ του κυριου αυτου και ωµοσεν αυτω περι του
ρηµατοσ τουτου10και ελαβεν ο παισ δεκα καµηλουσ απο των καµηλων του κυριου αυτου και απο πα
ντων των αγαθων του κυριου αυτου µεθ′ εαυτου και αναστασ επορευθη εισ την µεσοποταµιαν εισ τη
ν πολιν ναχωρ11και εκοιµισεν τασ καµηλουσ εξω τησ πολεωσ παρα το φρεαρ του υδατοσ το προσ οψε
ηνικα εκπορευονται αι υδρευοµεναι12και ειπεν κυριε ο θεοσ του κυριου µου αβρααµ ευοδωσον εναντ
ιον εµου σηµερον και ποιησον ελεοσ µετα του κυριου µου αβρααµ13ιδου εγω εστηκα επι τησ πηγησ το
υ υδατοσ αι δε θυγατερεσ των οικουντων την πολιν εκπορευονται αντλησαι υδωρ14και εσται η παρθε
νοσ η αν εγω ειπω επικλινον την υδριαν σου ινα πιω και ειπη µοι πιε και τασ καµηλουσ σου ποτιω εω
σ αν παυσωνται πινουσαι ταυτην ητοιµασασ τω παιδι σου ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι εποιησα
σ ελεοσ τω κυριω µου αβρααµ15και εγενετο προ του συντελεσαι αυτον λαλουντα εν τη διανοια και ιδ
ου ρεβεκκα εξεπορευετο η τεχθεισα βαθουηλ υιω µελχασ τησ γυναικοσ ναχωρ αδελφου δε αβρααµ εχ
ουσα την υδριαν επι των ωµων αυτησ16η δε παρθενοσ ην καλη τη οψει σφοδρα παρθενοσ ην ανηρ ου
κ εγνω αυτην καταβασα δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη17επεδραµεν δε ο παισ εισ συν
αντησιν αυτησ και ειπεν ποτισον µε µικρον υδωρ εκ τησ υδριασ σου18η δε ειπεν πιε κυριε και εσπευσ
εν και καθειλεν την υδριαν επι τον βραχιονα αυτησ και εποτισεν αυτον19εωσ επαυσατο πινων και ειπ
εν και ταισ καµηλοισ σου υδρευσοµαι εωσ αν πασαι πιωσιν20και εσπευσεν και εξεκενωσεν την υδρια
ν εισ το ποτιστηριον και εδραµεν ετι επι το φρεαρ αντλησαι και υδρευσατο πασαισ ταισ καµηλοισ21ο
δε ανθρωποσ κατεµανθανεν αυτην και παρεσιωπα του γνωναι ει ευοδωκεν κυριοσ την οδον αυτου η
ου22εγενετο δε ηνικα επαυσαντο πασαι αι καµηλοι πινουσαι ελαβεν ο ανθρωποσ ενωτια χρυσα ανα δ
ραχµην ολκησ και δυο ψελια επι τασ χειρασ αυτησ δεκα χρυσων ολκη αυτων23και επηρωτησεν αυτη
ν και ειπεν θυγατηρ τινοσ ει αναγγειλον µοι ει εστιν παρα τω πατρι σου τοποσ ηµιν καταλυσαι24και ει
πεν αυτω θυγατηρ βαθουηλ ειµι εγω του µελχασ ον ετεκεν τω ναχωρ 25και ειπεν αυτω και αχυρα και χ
ορτασµατα πολλα παρ′ ηµιν και τοποσ του καταλυσαι26και ευδοκησασ ο ανθρωποσ προσεκυνησεν κ
υριω27και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ του κυριου µου αβρααµ οσ ουκ εγκατελιπεν την δικαιοσυν
ην αυτου και την αληθειαν απο του κυριου µου εµε ευοδωκεν κυριοσ εισ οικον του αδελφου του κυρι
ου µου28και δραµουσα η παισ απηγγειλεν εισ τον οικον τησ µητροσ αυτησ κατα τα ρηµατα ταυτα29τη
δε ρεβεκκα αδελφοσ ην ω ονοµα λαβαν και εδραµεν λαβαν προσ τον ανθρωπον εξω επι την πηγην30κ
αι εγενετο ηνικα ειδεν τα ενωτια και τα ψελια επι τασ χειρασ τησ αδελφησ αυτου και οτε ηκουσεν τα
ρηµατα ρεβεκκασ τησ αδελφησ αυτου λεγουσησ ουτωσ λελαληκεν µοι ο ανθρωποσ και ηλθεν προσ τ
ον ανθρωπον εστηκοτοσ αυτου επι των καµηλων επι τησ πηγησ31και ειπεν αυτω δευρο εισελθε ευλογη
τοσ κυριοσ ινα τι εστηκασ εξω εγω δε ητοιµακα την οικιαν και τοπον ταισ καµηλοισ32εισηλθεν δε ο α
νθρωποσ εισ την οικιαν και απεσαξεν τασ καµηλουσ και εδωκεν αχυρα και χορτασµατα ταισ καµηλ
οισ και υδωρ νιψασθαι τοισ ποσιν αυτου και τοισ ποσιν των ανδρων των µετ′ αυτου33και παρεθηκεν
αυτοισ αρτουσ φαγειν και ειπεν ου µη φαγω εωσ του λαλησαι µε τα ρηµατα µου και ειπαν λαλησον34
και ειπεν παισ αβρααµ εγω ειµι35κυριοσ δε ευλογησεν τον κυριον µου σφοδρα και υψωθη και εδωκεν
αυτω προβατα και µοσχουσ αργυριον και χρυσιον παιδασ και παιδισκασ καµηλουσ και ονουσ36και ε
τεκεν σαρρα η γυνη του κυριου µου υιον ενα τω κυριω µου µετα το γηρασαι αυτον και εδωκεν αυτω ο
σα ην αυτω37και ωρκισεν µε ο κυριοσ µου λεγων ου ληµψη γυναικα τω υιω µου απο των θυγατερων τ
ων χαναναιων εν οισ εγω παροικω εν τη γη αυτων38αλλ′ η εισ τον οικον του πατροσ µου πορευση και
εισ την φυλην µου και ληµψη γυναικα τω υιω µου εκειθεν39ειπα δε τω κυριω µου µηποτε ου πορευσετ
αι η γυνη µετ′ εµου40και ειπεν µοι κυριοσ ω ευηρεστησα εναντιον αυτου αυτοσ αποστελει τον αγγελο
ν αυτου µετα σου και ευοδωσει την οδον σου και ληµψη γυναικα τω υιω µου εκ τησ φυλησ µου και ε
κ του οικου του πατροσ µου41τοτε αθωοσ εση απο τησ αρασ µου ηνικα γαρ εαν ελθησ εισ την εµην φυ
λην και µη σοι δωσιν και εση αθωοσ απο του ορκισµου µου42και ελθων σηµερον επι την πηγην ειπα κ
υριε ο θεοσ του κυριου µου αβρααµ ει συ ευοδοισ την οδον µου ην νυν εγω πορευοµαι επ′ αυτην43ιδο
υ εγω εφεστηκα επι τησ πηγησ του υδατοσ και αι θυγατερεσ των ανθρωπων τησ πολεωσ εξελευσονται
υδρευσασθαι υδωρ και εσται η παρθενοσ η αν εγω ειπω ποτισον µε µικρον υδωρ εκ τησ υδριασ σου44
και ειπη µοι και συ πιε και ταισ καµηλοισ σου υδρευσοµαι αυτη η γυνη ην ητοιµασεν κυριοσ τω εαυ
του θεραποντι ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι πεποιηκασ ελεοσ τω κυριω µου αβρααµ45και εγενετο
προ του συντελεσαι µε λαλουντα εν τη διανοια ευθυσ ρεβεκκα εξεπορευετο εχουσα την υδριαν επι τ
ων ωµων και κατεβη επι την πηγην και υδρευσατο ειπα δε αυτη ποτισον µε46και σπευσασα καθειλεν τ
ην υδριαν αυτησ αφ′ εαυτησ και ειπεν πιε συ και τασ καµηλουσ σου ποτιω και επιον και τασ καµηλο
υσ µου εποτισεν47και ηρωτησα αυτην και ειπα τινοσ ει θυγατηρ η δε εφη θυγατηρ βαθουηλ ειµι του υ
ιου ναχωρ ον ετεκεν αυτω µελχα και περιεθηκα αυτη τα ενωτια και τα ψελια περι τασ χειρασ αυτησ4
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και ευδοκησασ προσεκυνησα κυριω και ευλογησα κυριον τον θεον του κυριου µου αβρααµ οσ ευοδ
ωσεν µοι εν οδω αληθειασ λαβειν την θυγατερα του αδελφου του κυριου µου τω υιω αυτου49ει ουν πο
ιειτε υµεισ ελεοσ και δικαιοσυνην προσ τον κυριον µου απαγγειλατε µοι ει δε µη απαγγειλατε µοι ινα
επιστρεψω εισ δεξιαν η εισ αριστεραν50αποκριθεισ δε λαβαν και βαθουηλ ειπαν παρα κυριου εξηλθε

ν το προσταγµα τουτο ου δυνησοµεθα ουν σοι αντειπειν κακον καλω51ιδου ρεβεκκα ενωπιον σου λαβ
ων αποτρεχε και εστω γυνη τω υιω του κυριου σου καθα ελαλησεν κυριοσ52εγενετο δε εν τω ακουσαι
τον παιδα τον αβρααµ των ρηµατων τουτων προσεκυνησεν επι την γην κυριω53και εξενεγκασ ο παισ
σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον εδωκεν ρεβεκκα και δωρα εδωκεν τω αδελφω αυτησ και τη µ
ητρι αυτησ54και εφαγον και επιον αυτοσ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου οντεσ και εκοιµηθησαν και ανα
στασ πρωι ειπεν εκπεµψατε µε ινα απελθω προσ τον κυριον µου 55ειπαν δε οι αδελφοι αυτησ και η µητ
ηρ µεινατω η παρθενοσ µεθ′ ηµων ηµερασ ωσει δεκα και µετα ταυτα απελευσεται56ο δε ειπεν προσ αυ
τουσ µη κατεχετε µε και κυριοσ ευοδωσεν την οδον µου εκπεµψατε µε ινα απελθω προσ τον κυριον µ
ου57οι δε ειπαν καλεσωµεν την παιδα και ερωτησωµεν το στοµα αυτησ58και εκαλεσαν ρεβεκκαν και ε
ιπαν αυτη πορευση µετα του ανθρωπου τουτου η δε ειπεν πορευσοµαι59και εξεπεµψαν ρεβεκκαν την
αδελφην αυτων και τα υπαρχοντα αυτησ και τον παιδα τον αβρααµ και τουσ µετ′ αυτου60και ευλογη
σαν ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και ειπαν αυτη αδελφη ηµων ει γινου εισ χιλιαδασ µυριαδων και κ
ληρονοµησατω το σπερµα σου τασ πολεισ των υπεναντιων61αναστασα δε ρεβεκκα και αι αβραι αυτη
σ επεβησαν επι τασ καµηλουσ και επορευθησαν µετα του ανθρωπου και αναλαβων ο παισ την ρεβεκ
καν απηλθεν62ισαακ δε επορευετο δια τησ ερηµου κατα το φρεαρ τησ ορασεωσ αυτοσ δε κατωκει εν τ
η γη τη προσ λιβα63και εξηλθεν ισαακ αδολεσχησαι εισ το πεδιον το προσ δειλησ και αναβλεψασ τοι
σ οφθαλµοισ ειδεν καµηλουσ ερχοµενασ64και αναβλεψασα ρεβεκκα τοισ οφθαλµοισ ειδεν τον ισαακ
και κατεπηδησεν απο τησ καµηλου65και ειπεν τω παιδι τισ εστιν ο ανθρωποσ εκεινοσ ο πορευοµενοσ
εν τω πεδιω εισ συναντησιν ηµιν ειπεν δε ο παισ ουτοσ εστιν ο κυριοσ µου η δε λαβουσα το θεριστρο
ν περιεβαλετο66και διηγησατο ο παισ τω ισαακ παντα τα ρηµατα α εποιησεν67εισηλθεν δε ισαακ εισ τ
ον οικον τησ µητροσ αυτου και ελαβεν την ρεβεκκαν και εγενετο αυτου γυνη και ηγαπησεν αυτην κα
ι παρεκληθη ισαακ περι σαρρασ τησ µητροσ αυτου
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προσθεµενοσ δε αβρααµ ελαβεν γυναικα η ονοµα χεττουρα2ετεκεν δε αυτω τον ζεµραν και τον ιεξαν
και τον µαδαν και τον µαδιαµ και τον ιεσβοκ και τον σωυε3ιεξαν δε εγεννησεν τον σαβα και τον θαι
µαν και τον δαιδαν υιοι δε δαιδαν εγενοντο ραγουηλ και ναβδεηλ και ασσουριιµ και λατουσιιµ και λ
οωµιµ4υιοι δε µαδιαµ γαιφα και αφερ και ενωχ και αβιρα και ελραγα παντεσ ουτοι ησαν υιοι χεττουρ
ασ5εδωκεν δε αβρααµ παντα τα υπαρχοντα αυτου ισαακ τω υιω αυτου 6και τοισ υιοισ των παλλακων
αυτου εδωκεν αβρααµ δοµατα και εξαπεστειλεν αυτουσ απο ισαακ του υιου αυτου ετι ζωντοσ αυτου
προσ ανατολασ εισ γην ανατολων7ταυτα δε τα ετη ηµερων ζωησ αβρααµ οσα εζησεν εκατον εβδοµη
κοντα πεντε ετη8και εκλιπων απεθανεν αβρααµ εν γηρει καλω πρεσβυτησ και πληρησ ηµερων και πρ
οσετεθη προσ τον λαον αυτου9και εθαψαν αυτον ισαακ και ισµαηλ οι υιοι αυτου εισ το σπηλαιον το
διπλουν εισ τον αγρον εφρων του σααρ του χετταιου ο εστιν απεναντι µαµβρη10τον αγρον και το σπηλ
αιον ο εκτησατο αβρααµ παρα των υιων χετ εκει εθαψαν αβρααµ και σαρραν την γυναικα αυτου11εγε
νετο δε µετα το αποθανειν αβρααµ ευλογησεν ο θεοσ ισαακ τον υιον αυτου και κατωκησεν ισαακ πα
ρα το φρεαρ τησ ορασεωσ12αυται δε αι γενεσεισ ισµαηλ του υιου αβρααµ ον ετεκεν αγαρ η παιδισκη
σαρρασ τω αβρααµ13και ταυτα τα ονοµατα των υιων ισµαηλ κατ′ ονοµα των γενεων αυτου πρωτοτοκ
οσ ισµαηλ ναβαιωθ και κηδαρ και ναβδεηλ και µασσαµ14και µασµα και ιδουµα και µασση15και χοδδ
αδ και θαιµαν και ιετουρ και ναφεσ και κεδµα16ουτοι εισιν οι υιοι ισµαηλ και ταυτα τα ονοµατα αυτ
ων εν ταισ σκηναισ αυτων και εν ταισ επαυλεσιν αυτων δωδεκα αρχοντεσ κατα εθνη αυτων17και ταυ
τα τα ετη τησ ζωησ ισµαηλ εκατον τριακοντα επτα ετη και εκλιπων απεθανεν και προσετεθη προσ το
γενοσ αυτου18κατωκησεν δε απο ευιλατ εωσ σουρ η εστιν κατα προσωπον αιγυπτου εωσ ελθειν προσ
ασσυριουσ κατα προσωπον παντων των αδελφων αυτου κατωκησεν 19και αυται αι γενεσεισ ισαακ του
υιου αβρααµ αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ20ην δε ισαακ ετων τεσσαρακοντα οτε ελαβεν την ρεβεκκα
ν θυγατερα βαθουηλ του συρου εκ τησ µεσοποταµιασ αδελφην λαβαν του συρου εαυτω γυναικα21εδει
το δε ισαακ κυριου περι ρεβεκκασ τησ γυναικοσ αυτου οτι στειρα ην επηκουσεν δε αυτου ο θεοσ και
ελαβεν εν γαστρι ρεβεκκα η γυνη αυτου22εσκιρτων δε τα παιδια εν αυτη ειπεν δε ει ουτωσ µοι µελλει γ
ινεσθαι ινα τι µοι τουτο επορευθη δε πυθεσθαι παρα κυριου23και ειπεν κυριοσ αυτη δυο εθνη εν τη γα
στρι σου εισιν και δυο λαοι εκ τησ κοιλιασ σου διασταλησονται και λαοσ λαου υπερεξει και ο µειζω
ν δουλευσει τω ελασσονι24και επληρωθησαν αι ηµεραι του τεκειν αυτην και τηδε ην διδυµα εν τη κοι
λια αυτησ25εξηλθεν δε ο υιοσ ο πρωτοτοκοσ πυρρακησ ολοσ ωσει δορα δασυσ επωνοµασεν δε το ονο
µα αυτου ησαυ26και µετα τουτο εξηλθεν ο αδελφοσ αυτου και η χειρ αυτου επειληµµενη τησ πτερνησ
ησαυ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιακωβ ισαακ δε ην ετων εξηκοντα οτε ετεκεν αυτουσ ρεβεκκα27η
υξηθησαν δε οι νεανισκοι και ην ησαυ ανθρωποσ ειδωσ κυνηγειν αγροικοσ ιακωβ δε ην ανθρωποσ α
πλαστοσ οικων οικιαν28ηγαπησεν δε ισαακ τον ησαυ οτι η θηρα αυτου βρωσισ αυτω ρεβεκκα δε ηγαπ
α τον ιακωβ29ηψησεν δε ιακωβ εψεµα ηλθεν δε ησαυ εκ του πεδιου εκλειπων 30και ειπεν ησαυ τω ιακω
β γευσον µε απο του εψεµατοσ του πυρρου τουτου οτι εκλειπω δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτου εδω
1

µ31ειπεν δε ιακωβ τω ησαυ αποδου µοι σηµερον τα πρωτοτοκια σου εµοι32ειπεν δε ησαυ ιδου εγω πορε
υοµαι τελευταν και ινα τι µοι ταυτα τα πρωτοτοκια33και ειπεν αυτω ιακωβ οµοσον µοι σηµερον και ω
µοσεν αυτω απεδοτο δε ησαυ τα πρωτοτοκια τω ιακωβ34ιακωβ δε εδωκεν τω ησαυ αρτον και εψεµα φα
κου και εφαγεν και επιεν και αναστασ ωχετο και εφαυλισεν ησαυ τα πρωτοτοκια
Chapter 26
1
εγενετο δε λιµοσ επι τησ γησ χωρισ του λιµου του προτερον οσ εγενετο εν τω χρονω τω αβρααµ επορε
υθη δε ισαακ προσ αβιµελεχ βασιλεα φυλιστιιµ εισ γεραρα2ωφθη δε αυτω κυριοσ και ειπεν µη καταβ
ησ εισ αιγυπτον κατοικησον δε εν τη γη η αν σοι ειπω3και παροικει εν τη γη ταυτη και εσοµαι µετα σ
ου και ευλογησω σε σοι γαρ και τω σπερµατι σου δωσω πασαν την γην ταυτην και στησω τον ορκον µ
ου ον ωµοσα αβρααµ τω πατρι σου4και πληθυνω το σπερµα σου ωσ τουσ αστερασ του ουρανου και δ
ωσω τω σπερµατι σου πασαν την γην ταυτην και ενευλογηθησονται εν τω σπερµατι σου παντα τα εθν
η τησ γησ5ανθ′ ων υπηκουσεν αβρααµ ο πατηρ σου τησ εµησ φωνησ και εφυλαξεν τα προσταγµατα µ
ου και τασ εντολασ µου και τα δικαιωµατα µου και τα νοµιµα µου6και κατωκησεν ισαακ εν γεραροι
σ7επηρωτησαν δε οι ανδρεσ του τοπου περι ρεβεκκασ τησ γυναικοσ αυτου και ειπεν αδελφη µου εστι
ν εφοβηθη γαρ ειπειν οτι γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυτον οι ανδρεσ του τοπου περι ρεβεκκ
ασ οτι ωραια τη οψει ην8εγενετο δε πολυχρονιοσ εκει παρακυψασ δε αβιµελεχ ο βασιλευσ γεραρων δι
α τησ θυριδοσ ειδεν τον ισαακ παιζοντα µετα ρεβεκκασ τησ γυναικοσ αυτου9εκαλεσεν δε αβιµελεχ τ
ον ισαακ και ειπεν αυτω αρα γε γυνη σου εστιν τι οτι ειπασ αδελφη µου εστιν ειπεν δε αυτω ισαακ ειπ
α γαρ µηποτε αποθανω δι′ αυτην10ειπεν δε αυτω αβιµελεχ τι τουτο εποιησασ ηµιν µικρου εκοιµηθη τι
σ του γενουσ µου µετα τησ γυναικοσ σου και επηγαγεσ εφ′ ηµασ αγνοιαν11συνεταξεν δε αβιµελεχ παν
τι τω λαω αυτου λεγων πασ ο απτοµενοσ του ανθρωπου τουτου η τησ γυναικοσ αυτου θανατου ενοχο
σ εσται12εσπειρεν δε ισαακ εν τη γη εκεινη και ευρεν εν τω ενιαυτω εκεινω εκατοστευουσαν κριθην ε
υλογησεν δε αυτον κυριοσ13και υψωθη ο ανθρωποσ και προβαινων µειζων εγινετο εωσ ου µεγασ εγενε
το σφοδρα14εγενετο δε αυτω κτηνη προβατων και κτηνη βοων και γεωργια πολλα εζηλωσαν δε αυτον
οι φυλιστιιµ15και παντα τα φρεατα α ωρυξαν οι παιδεσ του πατροσ αυτου εν τω χρονω του πατροσ αυ
του ενεφραξαν αυτα οι φυλιστιιµ και επλησαν αυτα γησ16ειπεν δε αβιµελεχ προσ ισαακ απελθε αφ′ η
µων οτι δυνατωτεροσ ηµων εγενου σφοδρα17και απηλθεν εκειθεν ισαακ και κατελυσεν εν τη φαραγγι γ
εραρων και κατωκησεν εκει18και παλιν ισαακ ωρυξεν τα φρεατα του υδατοσ α ωρυξαν οι παιδεσ αβρ
ααµ του πατροσ αυτου και ενεφραξαν αυτα οι φυλιστιιµ µετα το αποθανειν αβρααµ τον πατερα αυτο
υ και επωνοµασεν αυτοισ ονοµατα κατα τα ονοµατα α επωνοµασεν αβρααµ ο πατηρ αυτου19και ωρυ
ξαν οι παιδεσ ισαακ εν τη φαραγγι γεραρων και ευρον εκει φρεαρ υδατοσ ζωντοσ20και εµαχεσαντο οι
ποιµενεσ γεραρων µετα των ποιµενων ισαακ φασκοντεσ αυτων ειναι το υδωρ και εκαλεσεν το ονοµα
του φρεατοσ αδικια ηδικησαν γαρ αυτον21απαρασ δε ισαακ εκειθεν ωρυξεν φρεαρ ετερον εκρινοντο δ
ε και περι εκεινου και επωνοµασεν το ονοµα αυτου εχθρια22απαρασ δε εκειθεν ωρυξεν φρεαρ ετερον
και ουκ εµαχεσαντο περι αυτου και επωνοµασεν το ονοµα αυτου ευρυχωρια λεγων διοτι νυν επλατυν
εν κυριοσ ηµιν και ηυξησεν ηµασ επι τησ γησ23ανεβη δε εκειθεν επι το φρεαρ του ορκου24και ωφθη αυ
τω κυριοσ εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν εγω ειµι ο θεοσ αβρααµ του πατροσ σου µη φοβου µετα σου γα
ρ ειµι και ηυλογηκα σε και πληθυνω το σπερµα σου δια αβρααµ τον πατερα σου25και ωκοδοµησεν εκ
ει θυσιαστηριον και επεκαλεσατο το ονοµα κυριου και επηξεν εκει την σκηνην αυτου ωρυξαν δε εκει
οι παιδεσ ισαακ φρεαρ26και αβιµελεχ επορευθη προσ αυτον απο γεραρων και οχοζαθ ο νυµφαγωγοσ
αυτου και φικολ ο αρχιστρατηγοσ τησ δυναµεωσ αυτου27και ειπεν αυτοισ ισαακ ινα τι ηλθατε προσ
µε υµεισ δε εµισησατε µε και απεστειλατε µε αφ′ υµων28και ειπαν ιδοντεσ εωρακαµεν οτι ην κυριοσ µ
ετα σου και ειπαµεν γενεσθω αρα ανα µεσον ηµων και ανα µεσον σου και διαθησοµεθα µετα σου δια
θηκην29µη ποιησειν µεθ′ ηµων κακον καθοτι ηµεισ σε ουκ εβδελυξαµεθα και ον τροπον εχρησαµεθα
σοι καλωσ και εξαπεστειλαµεν σε µετ′ ειρηνησ και νυν συ ευλογητοσ υπο κυριου30και εποιησεν αυτο
ισ δοχην και εφαγον και επιον31και ανασταντεσ το πρωι ωµοσαν ανθρωποσ τω πλησιον αυτου και εξ
απεστειλεν αυτουσ ισαακ και απωχοντο απ′ αυτου µετα σωτηριασ 32εγενετο δε εν τη ηµερα εκεινη και
παραγενοµενοι οι παιδεσ ισαακ απηγγειλαν αυτω περι του φρεατοσ ου ωρυξαν και ειπαν ουχ ευροµε
ν υδωρ33και εκαλεσεν αυτο ορκοσ δια τουτο ονοµα τη πολει φρεαρ ορκου εωσ τησ σηµερον ηµερασ34
ην δε ησαυ ετων τεσσαρακοντα και ελαβεν γυναικα ιουδιν την θυγατερα βεηρ του χετταιου και την β
ασεµµαθ θυγατερα αιλων του ευαιου35και ησαν εριζουσαι τω ισαακ και τη ρεβεκκα
Chapter 27
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εγενετο δε µετα το γηρασαι ισαακ και ηµβλυνθησαν οι οφθαλµοι αυτου του οραν και εκαλεσεν ησαυ
τον υιον αυτου τον πρεσβυτερον και ειπεν αυτω υιε µου και ειπεν ιδου εγω2και ειπεν ιδου γεγηρακα κ
αι ου γινωσκω την ηµεραν τησ τελευτησ µου3νυν ουν λαβε το σκευοσ σου την τε φαρετραν και το τοξ
ον και εξελθε εισ το πεδιον και θηρευσον µοι θηραν4και ποιησον µοι εδεσµατα ωσ φιλω εγω και ενεγκ

ε µοι ινα φαγω οπωσ ευλογηση σε η ψυχη µου πριν αποθανειν µε5ρεβεκκα δε ηκουσεν λαλουντοσ ισα
ακ προσ ησαυ τον υιον αυτου επορευθη δε ησαυ εισ το πεδιον θηρευσαι θηραν τω πατρι αυτου6ρεβεκ
κα δε ειπεν προσ ιακωβ τον υιον αυτησ τον ελασσω ιδε εγω ηκουσα του πατροσ σου λαλουντοσ προσ
ησαυ τον αδελφον σου λεγοντοσ7ενεγκον µοι θηραν και ποιησον µοι εδεσµατα και φαγων ευλογησω
σε εναντιον κυριου προ του αποθανειν µε8νυν ουν υιε ακουσον µου καθα εγω σοι εντελλοµαι9και πορ
ευθεισ εισ τα προβατα λαβε µοι εκειθεν δυο εριφουσ απαλουσ και καλουσ και ποιησω αυτουσ εδεσµ
ατα τω πατρι σου ωσ φιλει10και εισοισεισ τω πατρι σου και φαγεται οπωσ ευλογηση σε ο πατηρ σου π
ρο του αποθανειν αυτον11ειπεν δε ιακωβ προσ ρεβεκκαν την µητερα αυτου εστιν ησαυ ο αδελφοσ µου
ανηρ δασυσ εγω δε ανηρ λειοσ12µηποτε ψηλαφηση µε ο πατηρ µου και εσοµαι εναντιον αυτου ωσ κα
ταφρονων και επαξω επ′ εµαυτον καταραν και ουκ ευλογιαν13ειπεν δε αυτω η µητηρ επ′ εµε η καταρα
σου τεκνον µονον υπακουσον τησ φωνησ µου και πορευθεισ ενεγκε µοι14πορευθεισ δε ελαβεν και ηνε
γκεν τη µητρι και εποιησεν η µητηρ αυτου εδεσµατα καθα εφιλει ο πατηρ αυτου15και λαβουσα ρεβεκ
κα την στολην ησαυ του υιου αυτησ του πρεσβυτερου την καλην η ην παρ′ αυτη εν τω οικω ενεδυσεν
ιακωβ τον υιον αυτησ τον νεωτερον16και τα δερµατα των εριφων περιεθηκεν επι τουσ βραχιονασ αυτ
ου και επι τα γυµνα του τραχηλου αυτου17και εδωκεν τα εδεσµατα και τουσ αρτουσ ουσ εποιησεν εισ
τασ χειρασ ιακωβ του υιου αυτησ18και εισηνεγκεν τω πατρι αυτου ειπεν δε πατερ ο δε ειπεν ιδου εγω
τισ ει συ τεκνον19και ειπεν ιακωβ τω πατρι αυτου εγω ησαυ ο πρωτοτοκοσ σου εποιησα καθα ελαλησ
ασ µοι αναστασ καθισον και φαγε τησ θηρασ µου οπωσ ευλογηση µε η ψυχη σου20ειπεν δε ισαακ τω
υιω αυτου τι τουτο ο ταχυ ευρεσ ω τεκνον ο δε ειπεν ο παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ σου εναντιον µου21ει
πεν δε ισαακ τω ιακωβ εγγισον µοι και ψηλαφησω σε τεκνον ει συ ει ο υιοσ µου ησαυ η ου22ηγγισεν δε
ιακωβ προσ ισαακ τον πατερα αυτου και εψηλαφησεν αυτον και ειπεν η µεν φωνη φωνη ιακωβ αι δε
χειρεσ χειρεσ ησαυ23και ουκ επεγνω αυτον ησαν γαρ αι χειρεσ αυτου ωσ αι χειρεσ ησαυ του αδελφου
αυτου δασειαι και ηυλογησεν αυτον24και ειπεν συ ει ο υιοσ µου ησαυ ο δε ειπεν εγω25και ειπεν προσ
αγαγε µοι και φαγοµαι απο τησ θηρασ σου τεκνον ινα ευλογηση σε η ψυχη µου και προσηγαγεν αυτω
και εφαγεν και εισηνεγκεν αυτω οινον και επιεν26και ειπεν αυτω ισαακ ο πατηρ αυτου εγγισον µοι και
φιλησον µε τεκνον27και εγγισασ εφιλησεν αυτον και ωσφρανθη την οσµην των ιµατιων αυτου και ηυ
λογησεν αυτον και ειπεν ιδου οσµη του υιου µου ωσ οσµη αγρου πληρουσ ον ηυλογησεν κυριοσ28και
δωη σοι ο θεοσ απο τησ δροσου του ουρανου και απο τησ πιοτητοσ τησ γησ και πληθοσ σιτου και οι
νου29και δουλευσατωσαν σοι εθνη και προσκυνησουσιν σοι αρχοντεσ και γινου κυριοσ του αδελφου
σου και προσκυνησουσιν σοι οι υιοι του πατροσ σου ο καταρωµενοσ σε επικαταρατοσ ο δε ευλογων
σε ευλογηµενοσ30και εγενετο µετα το παυσασθαι ισαακ ευλογουντα ιακωβ τον υιον αυτου και εγενετ
ο ωσ εξηλθεν ιακωβ απο προσωπου ισαακ του πατροσ αυτου και ησαυ ο αδελφοσ αυτου ηλθεν απο τ
ησ θηρασ31και εποιησεν και αυτοσ εδεσµατα και προσηνεγκεν τω πατρι αυτου και ειπεν τω πατρι αν
αστητω ο πατηρ µου και φαγετω τησ θηρασ του υιου αυτου οπωσ ευλογηση µε η ψυχη σου32και ειπεν
αυτω ισαακ ο πατηρ αυτου τισ ει συ ο δε ειπεν εγω ειµι ο υιοσ σου ο πρωτοτοκοσ ησαυ33εξεστη δε ισ
αακ εκστασιν µεγαλην σφοδρα και ειπεν τισ ουν ο θηρευσασ µοι θηραν και εισενεγκασ µοι και εφαγο
ν απο παντων προ του σε ελθειν και ηυλογησα αυτον και ευλογηµενοσ εστω34εγενετο δε ηνικα ηκουσ
εν ησαυ τα ρηµατα ισαακ του πατροσ αυτου ανεβοησεν φωνην µεγαλην και πικραν σφοδρα και ειπεν
ευλογησον δη καµε πατερ35ειπεν δε αυτω ελθων ο αδελφοσ σου µετα δολου ελαβεν την ευλογιαν σου3
6
και ειπεν δικαιωσ εκληθη το ονοµα αυτου ιακωβ επτερνικεν γαρ µε ηδη δευτερον τουτο τα τε πρωτοτ
οκια µου ειληφεν και νυν ειληφεν την ευλογιαν µου και ειπεν ησαυ τω πατρι αυτου ουχ υπελιπω µοι ε
υλογιαν πατερ37αποκριθεισ δε ισαακ ειπεν τω ησαυ ει κυριον αυτον εποιησα σου και παντασ τουσ αδ
ελφουσ αυτου εποιησα αυτου οικετασ σιτω και οινω εστηρισα αυτον σοι δε τι ποιησω τεκνον38ειπεν δ
ε ησαυ προσ τον πατερα αυτου µη ευλογια µια σοι εστιν πατερ ευλογησον δη καµε πατερ κατανυχθεν
τοσ δε ισαακ ανεβοησεν φωνην ησαυ και εκλαυσεν39αποκριθεισ δε ισαακ ο πατηρ αυτου ειπεν αυτω ι
δου απο τησ πιοτητοσ τησ γησ εσται η κατοικησισ σου και απο τησ δροσου του ουρανου ανωθεν40κα
ι επι τη µαχαιρη σου ζηση και τω αδελφω σου δουλευσεισ εσται δε ηνικα εαν καθελησ και εκλυσεισ
τον ζυγον αυτου απο του τραχηλου σου41και ενεκοτει ησαυ τω ιακωβ περι τησ ευλογιασ ησ ευλογησε
ν αυτον ο πατηρ αυτου ειπεν δε ησαυ εν τη διανοια εγγισατωσαν αι ηµεραι του πενθουσ του πατροσ
µου ινα αποκτεινω ιακωβ τον αδελφον µου42απηγγελη δε ρεβεκκα τα ρηµατα ησαυ του υιου αυτησ το
υ πρεσβυτερου και πεµψασα εκαλεσεν ιακωβ τον υιον αυτησ τον νεωτερον και ειπεν αυτω ιδου ησαυ
ο αδελφοσ σου απειλει σοι του αποκτειναι σε43νυν ουν τεκνον ακουσον µου τησ φωνησ και αναστασ
αποδραθι εισ την µεσοποταµιαν προσ λαβαν τον αδελφον µου εισ χαρραν44και οικησον µετ′ αυτου η
µερασ τινασ εωσ του αποστρεψαι τον θυµον45και την οργην του αδελφου σου απο σου και επιλαθητα
ι α πεποιηκασ αυτω και αποστειλασα µεταπεµψοµαι σε εκειθεν µηποτε ατεκνωθω απο των δυο υµων
εν ηµερα µια46ειπεν δε ρεβεκκα προσ ισαακ προσωχθικα τη ζωη µου δια τασ θυγατερασ των υιων χετ
ει ληµψεται ιακωβ γυναικα απο των θυγατερων τησ γησ ταυτησ ινα τι µοι ζην

Chapter 28
1
προσκαλεσαµενοσ δε ισαακ τον ιακωβ ευλογησεν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου ληµψη γυναι
κα εκ των θυγατερων χανααν2αναστασ αποδραθι εισ την µεσοποταµιαν εισ τον οικον βαθουηλ του π
ατροσ τησ µητροσ σου και λαβε σεαυτω εκειθεν γυναικα εκ των θυγατερων λαβαν του αδελφου τησ µ
ητροσ σου3ο δε θεοσ µου ευλογησαι σε και αυξησαι σε και πληθυναι σε και εση εισ συναγωγασ εθνω
ν4και δωη σοι την ευλογιαν αβρααµ του πατροσ µου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε κληρονοµησαι
την γην τησ παροικησεωσ σου ην εδωκεν ο θεοσ τω αβρααµ5και απεστειλεν ισαακ τον ιακωβ και επο
ρευθη εισ την µεσοποταµιαν προσ λαβαν τον υιον βαθουηλ του συρου αδελφον δε ρεβεκκασ τησ µητ
ροσ ιακωβ και ησαυ6ειδεν δε ησαυ οτι ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και απωχετο εισ την µεσοποταµια
ν συριασ λαβειν εαυτω εκειθεν γυναικα εν τω ευλογειν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου ληµψη γ
υναικα απο των θυγατερων χανααν7και ηκουσεν ιακωβ του πατροσ και τησ µητροσ αυτου και επορε
υθη εισ την µεσοποταµιαν συριασ8και ειδεν ησαυ οτι πονηραι εισιν αι θυγατερεσ χανααν εναντιον ι
σαακ του πατροσ αυτου9και επορευθη ησαυ προσ ισµαηλ και ελαβεν την µαελεθ θυγατερα ισµαηλ τ
ου υιου αβρααµ αδελφην ναβαιωθ προσ ταισ γυναιξιν αυτου γυναικα10και εξηλθεν ιακωβ απο του φρ
εατοσ του ορκου και επορευθη εισ χαρραν11και απηντησεν τοπω και εκοιµηθη εκει εδυ γαρ ο ηλιοσ κ
αι ελαβεν απο των λιθων του τοπου και εθηκεν προσ κεφαλησ αυτου και εκοιµηθη εν τω τοπω εκεινω1
2
και ενυπνιασθη και ιδου κλιµαξ εστηριγµενη εν τη γη ησ η κεφαλη αφικνειτο εισ τον ουρανον και οι
αγγελοι του θεου ανεβαινον και κατεβαινον επ′ αυτησ13ο δε κυριοσ επεστηρικτο επ′ αυτησ και ειπεν ε
γω κυριοσ ο θεοσ αβρααµ του πατροσ σου και ο θεοσ ισαακ µη φοβου η γη εφ′ ησ συ καθευδεισ επ′ α
υτησ σοι δωσω αυτην και τω σπερµατι σου14και εσται το σπερµα σου ωσ η αµµοσ τησ γησ και πλατυ
νθησεται επι θαλασσαν και επι λιβα και επι βορραν και επ′ ανατολασ και ενευλογηθησονται εν σοι π
ασαι αι φυλαι τησ γησ και εν τω σπερµατι σου15και ιδου εγω µετα σου διαφυλασσων σε εν τη οδω πα
ση ου εαν πορευθησ και αποστρεψω σε εισ την γην ταυτην οτι ου µη σε εγκαταλιπω εωσ του ποιησαι
µε παντα οσα ελαλησα σοι16και εξηγερθη ιακωβ απο του υπνου αυτου και ειπεν οτι εστιν κυριοσ εν τ
ω τοπω τουτω εγω δε ουκ ηδειν17και εφοβηθη και ειπεν ωσ φοβεροσ ο τοποσ ουτοσ ουκ εστιν τουτο αλ
λ′ η οικοσ θεου και αυτη η πυλη του ουρανου18και ανεστη ιακωβ το πρωι και ελαβεν τον λιθον ον υπ
εθηκεν εκει προσ κεφαλησ αυτου και εστησεν αυτον στηλην και επεχεεν ελαιον επι το ακρον αυτησ19
και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εκεινου οικοσ θεου και ουλαµλουσ ην ονοµα τη πολει το πρ
οτερον20και ηυξατο ιακωβ ευχην λεγων εαν η κυριοσ ο θεοσ µετ′ εµου και διαφυλαξη µε εν τη οδω τα
υτη η εγω πορευοµαι και δω µοι αρτον φαγειν και ιµατιον περιβαλεσθαι21και αποστρεψη µε µετα σωτ
ηριασ εισ τον οικον του πατροσ µου και εσται µοι κυριοσ εισ θεον22και ο λιθοσ ουτοσ ον εστησα στη
λην εσται µοι οικοσ θεου και παντων ων εαν µοι δωσ δεκατην αποδεκατωσω αυτα σοι .
Chapter 29
1
και εξαρασ ιακωβ τουσ ποδασ επορευθη εισ γην ανατολων προσ λαβαν τον υιον βαθουηλ του συρου
αδελφον δε ρεβεκκασ µητροσ ιακωβ και ησαυ2και ορα και ιδου φρεαρ εν τω πεδιω ησαν δε εκει τρια
ποιµνια προβατων αναπαυοµενα επ′ αυτου εκ γαρ του φρεατοσ εκεινου εποτιζον τα ποιµνια λιθοσ δε
ην µεγασ επι τω στοµατι του φρεατοσ3και συνηγοντο εκει παντα τα ποιµνια και απεκυλιον τον λιθον
απο του στοµατοσ του φρεατοσ και εποτιζον τα προβατα και απεκαθιστων τον λιθον επι το στοµα το
υ φρεατοσ εισ τον τοπον αυτου4ειπεν δε αυτοισ ιακωβ αδελφοι ποθεν εστε υµεισ οι δε ειπαν εκ χαρρα
ν εσµεν5ειπεν δε αυτοισ γινωσκετε λαβαν τον υιον ναχωρ οι δε ειπαν γινωσκοµεν6ειπεν δε αυτοισ υγια
ινει οι δε ειπαν υγιαινει και ιδου ραχηλ η θυγατηρ αυτου ηρχετο µετα των προβατων7και ειπεν ιακωβ
ετι εστιν ηµερα πολλη ουπω ωρα συναχθηναι τα κτηνη ποτισαντεσ τα προβατα απελθοντεσ βοσκετε8
οι δε ειπαν ου δυνησοµεθα εωσ του συναχθηναι παντασ τουσ ποιµενασ και αποκυλισωσιν τον λιθον
απο του στοµατοσ του φρεατοσ και ποτιουµεν τα προβατα9ετι αυτου λαλουντοσ αυτοισ και ραχηλ η
θυγατηρ λαβαν ηρχετο µετα των προβατων του πατροσ αυτησ αυτη γαρ εβοσκεν τα προβατα του πατ
ροσ αυτησ10εγενετο δε ωσ ειδεν ιακωβ την ραχηλ θυγατερα λαβαν αδελφου τησ µητροσ αυτου και τα
προβατα λαβαν αδελφου τησ µητροσ αυτου και προσελθων ιακωβ απεκυλισεν τον λιθον απο του στο
µατοσ του φρεατοσ και εποτισεν τα προβατα λαβαν του αδελφου τησ µητροσ αυτου11και εφιλησεν ια
κωβ την ραχηλ και βοησασ τη φωνη αυτου εκλαυσεν12και ανηγγειλεν τη ραχηλ οτι αδελφοσ του πατρ
οσ αυτησ εστιν και οτι υιοσ ρεβεκκασ εστιν και δραµουσα απηγγειλεν τω πατρι αυτησ κατα τα ρηµα
τα ταυτα13εγενετο δε ωσ ηκουσεν λαβαν το ονοµα ιακωβ του υιου τησ αδελφησ αυτου εδραµεν εισ συ
ναντησιν αυτω και περιλαβων αυτον εφιλησεν και εισηγαγεν αυτον εισ τον οικον αυτου και διηγησα
το τω λαβαν παντασ τουσ λογουσ τουτουσ14και ειπεν αυτω λαβαν εκ των οστων µου και εκ τησ σαρκ
οσ µου ει συ και ην µετ′ αυτου µηνα ηµερων15ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ οτι γαρ αδελφοσ µου ει ου δου
λευσεισ µοι δωρεαν απαγγειλον µοι τισ ο µισθοσ σου εστιν16τω δε λαβαν δυο θυγατερεσ ονοµα τη µει
ζονι λεια και ονοµα τη νεωτερα ραχηλ17οι δε οφθαλµοι λειασ ασθενεισ ραχηλ δε καλη τω ειδει και ω
ραια τη οψει18ηγαπησεν δε ιακωβ την ραχηλ και ειπεν δουλευσω σοι επτα ετη περι ραχηλ τησ θυγατρ

οσ σου τησ νεωτερασ19ειπεν δε αυτω λαβαν βελτιον δουναι µε αυτην σοι η δουναι µε αυτην ανδρι ετε
ρω οικησον µετ′ εµου20και εδουλευσεν ιακωβ περι ραχηλ ετη επτα και ησαν εναντιον αυτου ωσ ηµερ
αι ολιγαι παρα το αγαπαν αυτον αυτην21ειπεν δε ιακωβ προσ λαβαν αποδοσ την γυναικα µου πεπληρ
ωνται γαρ αι ηµεραι µου οπωσ εισελθω προσ αυτην22συνηγαγεν δε λαβαν παντασ τουσ ανδρασ του τ
οπου και εποιησεν γαµον23και εγενετο εσπερα και λαβων λαβαν λειαν την θυγατερα αυτου εισηγαγεν
αυτην προσ ιακωβ και εισηλθεν προσ αυτην ιακωβ 24εδωκεν δε λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου ζελφαν τ
ην παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην25εγενετο δε πρωι και ιδου ην λεια ειπεν δε ιακωβ τω λαβαν τι το
υτο εποιησασ µοι ου περι ραχηλ εδουλευσα παρα σοι και ινα τι παρελογισω µε26ειπεν δε λαβαν ουκ ε
στιν ουτωσ εν τω τοπω ηµων δουναι την νεωτεραν πριν η την πρεσβυτεραν27συντελεσον ουν τα εβδοµ
α ταυτησ και δωσω σοι και ταυτην αντι τησ εργασιασ ησ εργα παρ′ εµοι ετι επτα ετη ετερα28εποιησεν
δε ιακωβ ουτωσ και ανεπληρωσεν τα εβδοµα ταυτησ και εδωκεν αυτω λαβαν ραχηλ την θυγατερα α
υτου αυτω γυναικα29εδωκεν δε λαβαν ραχηλ τη θυγατρι αυτου βαλλαν την παιδισκην αυτου αυτη πα
ιδισκην30και εισηλθεν προσ ραχηλ ηγαπησεν δε ραχηλ µαλλον η λειαν και εδουλευσεν αυτω επτα ετ
η ετερα31ιδων δε κυριοσ οτι µισειται λεια ηνοιξεν την µητραν αυτησ ραχηλ δε ην στειρα32και συνελα
βεν λεια και ετεκεν υιον τω ιακωβ εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου ρουβην λεγουσα διοτι ειδεν µου κυριο
σ την ταπεινωσιν νυν µε αγαπησει ο ανηρ µου33και συνελαβεν παλιν λεια και ετεκεν υιον δευτερον τ
ω ιακωβ και ειπεν οτι ηκουσεν κυριοσ οτι µισουµαι και προσεδωκεν µοι και τουτον εκαλεσεν δε το ον
οµα αυτου συµεων34και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον και ειπεν εν τω νυν καιρω προσ εµου εσται ο α
νηρ µου ετεκον γαρ αυτω τρεισ υιουσ δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου λευι35και συλλαβουσα ετι
ετεκεν υιον και ειπεν νυν ετι τουτο εξοµολογησοµαι κυριω δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιουδα
και εστη του τικτειν
Chapter 30
ιδουσα δε ραχηλ οτι ου τετοκεν τω ιακωβ και εζηλωσεν ραχηλ την αδελφην αυτησ και ειπεν τω ιακω
β δοσ µοι τεκνα ει δε µη τελευτησω εγω2εθυµωθη δε ιακωβ τη ραχηλ και ειπεν αυτη µη αντι θεου εγω
ειµι οσ εστερησεν σε καρπον κοιλιασ3ειπεν δε ραχηλ τω ιακωβ ιδου η παιδισκη µου βαλλα εισελθε πρ
οσ αυτην και τεξεται επι των γονατων µου και τεκνοποιησοµαι καγω εξ αυτησ4και εδωκεν αυτω βαλλ
αν την παιδισκην αυτησ αυτω γυναικα εισηλθεν δε προσ αυτην ιακωβ5και συνελαβεν βαλλα η παιδι
σκη ραχηλ και ετεκεν τω ιακωβ υιον6και ειπεν ραχηλ εκρινεν µοι ο θεοσ και επηκουσεν τησ φωνησ µ
ου και εδωκεν µοι υιον δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου δαν7και συνελαβεν ετι βαλλα η παιδισκη
ραχηλ και ετεκεν υιον δευτερον τω ιακωβ8και ειπεν ραχηλ συνελαβετο µοι ο θεοσ και συνανεστραφη
ν τη αδελφη µου και ηδυνασθην και εκαλεσεν το ονοµα αυτου νεφθαλι9ειδεν δε λεια οτι εστη του τικτ
ειν και ελαβεν ζελφαν την παιδισκην αυτησ και εδωκεν αυτην τω ιακωβ γυναικα10εισηλθεν δε προσ α
υτην ιακωβ και συνελαβεν ζελφα η παιδισκη λειασ και ετεκεν τω ιακωβ υιον11και ειπεν λεια εν τυχη
και επωνοµασεν το ονοµα αυτου γαδ12και συνελαβεν ζελφα η παιδισκη λειασ και ετεκεν ετι τω ιακωβ
υιον δευτερον13και ειπεν λεια µακαρια εγω οτι µακαριζουσιν µε αι γυναικεσ και εκαλεσεν το ονοµα
αυτου ασηρ14επορευθη δε ρουβην εν ηµεραισ θερισµου πυρων και ευρεν µηλα µανδραγορου εν τω αγ
ρω και ηνεγκεν αυτα προσ λειαν την µητερα αυτου ειπεν δε ραχηλ τη λεια δοσ µοι των µανδραγορων
του υιου σου15ειπεν δε λεια ουχ ικανον σοι οτι ελαβεσ τον ανδρα µου µη και τουσ µανδραγορασ του
υιου µου ληµψη ειπεν δε ραχηλ ουχ ουτωσ κοιµηθητω µετα σου την νυκτα ταυτην αντι των µανδραγ
ορων του υιου σου16εισηλθεν δε ιακωβ εξ αγρου εσπερασ και εξηλθεν λεια εισ συναντησιν αυτω και
ειπεν προσ µε εισελευση σηµερον µεµισθωµαι γαρ σε αντι των µανδραγορων του υιου µου και εκοιµη
θη µετ′ αυτησ την νυκτα εκεινην17και επηκουσεν ο θεοσ λειασ και συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον
πεµπτον18και ειπεν λεια εδωκεν ο θεοσ τον µισθον µου ανθ′ ου εδωκα την παιδισκην µου τω ανδρι µο
υ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ισσαχαρ ο εστιν µισθοσ19και συνελαβεν ετι λεια και ετεκεν υιον εκτο
ν τω ιακωβ20και ειπεν λεια δεδωρηται µοι ο θεοσ δωρον καλον εν τω νυν καιρω αιρετιει µε ο ανηρ µο
υ ετεκον γαρ αυτω υιουσ εξ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ζαβουλων 21και µετα τουτο ετεκεν θυγατερ
α και εκαλεσεν το ονοµα αυτησ δινα22εµνησθη δε ο θεοσ τησ ραχηλ και επηκουσεν αυτησ ο θεοσ και
ανεωξεν αυτησ την µητραν23και συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον ειπεν δε ραχηλ αφειλεν ο θεοσ µ
ου το ονειδοσ24και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιωσηφ λεγουσα προσθετω ο θεοσ µοι υιον ετερον25εγενετ
ο δε ωσ ετεκεν ραχηλ τον ιωσηφ ειπεν ιακωβ τω λαβαν αποστειλον µε ινα απελθω εισ τον τοπον µου κ
αι εισ την γην µου26αποδοσ τασ γυναικασ µου και τα παιδια περι ων δεδουλευκα σοι ινα απελθω συ γ
αρ γινωσκεισ την δουλειαν ην δεδουλευκα σοι27ειπεν δε αυτω λαβαν ει ευρον χαριν εναντιον σου οιω
νισαµην αν ευλογησεν γαρ µε ο θεοσ τη ση εισοδω28διαστειλον τον µισθον σου προσ µε και δωσω29ειπ
εν δε αυτω ιακωβ συ γινωσκεισ α δεδουλευκα σοι και οσα ην κτηνη σου µετ′ εµου30µικρα γαρ ην οσα
σοι ην εναντιον εµου και ηυξηθη εισ πληθοσ και ηυλογησεν σε κυριοσ επι τω ποδι µου νυν ουν ποτε
ποιησω καγω εµαυτω οικον31και ειπεν αυτω λαβαν τι σοι δωσω ειπεν δε αυτω ιακωβ ου δωσεισ µοι ου
θεν εαν ποιησησ µοι το ρηµα τουτο παλιν ποιµανω τα προβατα σου και φυλαξω32παρελθατω παντα τ
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α προβατα σου σηµερον και διαχωρισον εκειθεν παν προβατον φαιον εν τοισ αρνασιν και παν διαλευ
κον και ραντον εν ταισ αιξιν εσται µοι µισθοσ33και επακουσεται µοι η δικαιοσυνη µου εν τη ηµερα τ
η αυριον οτι εστιν ο µισθοσ µου ενωπιον σου παν ο εαν µη η ραντον και διαλευκον εν ταισ αιξιν και
φαιον εν τοισ αρνασιν κεκλεµµενον εσται παρ′ εµοι34ειπεν δε αυτω λαβαν εστω κατα το ρηµα σου35κ
αι διεστειλεν εν τη ηµερα εκεινη τουσ τραγουσ τουσ ραντουσ και τουσ διαλευκουσ και πασασ τασ αι
γασ τασ ραντασ και τασ διαλευκουσ και παν ο ην λευκον εν αυτοισ και παν ο ην φαιον εν τοισ αρνα
σιν και εδωκεν δια χειροσ των υιων αυτου36και απεστησεν οδον τριων ηµερων ανα µεσον αυτων και
ανα µεσον ιακωβ ιακωβ δε εποιµαινεν τα προβατα λαβαν τα υπολειφθεντα37ελαβεν δε εαυτω ιακωβ ρ
αβδον στυρακινην χλωραν και καρυινην και πλατανου και ελεπισεν αυτασ ιακωβ λεπισµατα λευκα
περισυρων το χλωρον εφαινετο δε επι ταισ ραβδοισ το λευκον ο ελεπισεν ποικιλον38και παρεθηκεν τα
σ ραβδουσ ασ ελεπισεν εν ταισ ληνοισ των ποτιστηριων του υδατοσ ινα ωσ αν ελθωσιν τα προβατα π
ιειν ενωπιον των ραβδων ελθοντων αυτων εισ το πιειν39εγκισσησωσιν τα προβατα εισ τασ ραβδουσ κ
αι ετικτον τα προβατα διαλευκα και ποικιλα και σποδοειδη ραντα 40τουσ δε αµνουσ διεστειλεν ιακωβ
και εστησεν εναντιον των προβατων κριον διαλευκον και παν ποικιλον εν τοισ αµνοισ και διεχωρισε
ν εαυτω ποιµνια καθ′ εαυτον και ουκ εµιξεν αυτα εισ τα προβατα λαβαν41εγενετο δε εν τω καιρω ω εν
εκισσησεν τα προβατα εν γαστρι λαµβανοντα εθηκεν ιακωβ τασ ραβδουσ εναντιον των προβατων εν
ταισ ληνοισ του εγκισσησαι αυτα κατα τασ ραβδουσ42ηνικα δ′ αν ετεκον τα προβατα ουκ ετιθει εγενε
το δε τα ασηµα του λαβαν τα δε επισηµα του ιακωβ43και επλουτησεν ο ανθρωποσ σφοδρα σφοδρα και
εγενετο αυτω κτηνη πολλα και βοεσ και παιδεσ και παιδισκαι και καµηλοι και ονοι
Chapter 31
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ηκουσεν δε ιακωβ τα ρηµατα των υιων λαβαν λεγοντων ειληφεν ιακωβ παντα τα του πατροσ ηµων κ
αι εκ των του πατροσ ηµων πεποιηκεν πασαν την δοξαν ταυτην 2και ειδεν ιακωβ το προσωπον του λα
βαν και ιδου ουκ ην προσ αυτον ωσ εχθεσ και τριτην ηµεραν3ειπεν δε κυριοσ προσ ιακωβ αποστρεφο
υ εισ την γην του πατροσ σου και εισ την γενεαν σου και εσοµαι µετα σου4αποστειλασ δε ιακωβ εκαλ
εσεν ραχηλ και λειαν εισ το πεδιον ου τα ποιµνια5και ειπεν αυταισ ορω εγω το προσωπον του πατροσ
υµων οτι ουκ εστιν προσ εµου ωσ εχθεσ και τριτην ηµεραν ο δε θεοσ του πατροσ µου ην µετ′ εµου6και
αυται δε οιδατε οτι εν παση τη ισχυι µου δεδουλευκα τω πατρι υµων7ο δε πατηρ υµων παρεκρουσατο
µε και ηλλαξεν τον µισθον µου των δεκα αµνων και ουκ εδωκεν αυτω ο θεοσ κακοποιησαι µε8εαν ου
τωσ ειπη τα ποικιλα εσται σου µισθοσ και τεξεται παντα τα προβατα ποικιλα εαν δε ειπη τα λευκα εσ
ται σου µισθοσ και τεξεται παντα τα προβατα λευκα9και αφειλατο ο θεοσ παντα τα κτηνη του πατρο
σ υµων και εδωκεν µοι αυτα10και εγενετο ηνικα ενεκισσων τα προβατα και ειδον τοισ οφθαλµοισ αυτ
α εν τω υπνω και ιδου οι τραγοι και οι κριοι αναβαινοντεσ ησαν επι τα προβατα και τασ αιγασ διαλε
υκοι και ποικιλοι και σποδοειδεισ ραντοι11και ειπεν µοι ο αγγελοσ του θεου καθ′ υπνον ιακωβ εγω δε
ειπα τι εστιν12και ειπεν αναβλεψον τοισ οφθαλµοισ σου και ιδε τουσ τραγουσ και τουσ κριουσ αναβα
ινοντασ επι τα προβατα και τασ αιγασ διαλευκουσ και ποικιλουσ και σποδοειδεισ ραντουσ εωρακα γ
αρ οσα σοι λαβαν ποιει13εγω ειµι ο θεοσ ο οφθεισ σοι εν τοπω θεου ου ηλειψασ µοι εκει στηλην και η
υξω µοι εκει ευχην νυν ουν αναστηθι και εξελθε εκ τησ γησ ταυτησ και απελθε εισ την γην τησ γενεσ
εωσ σου και εσοµαι µετα σου14και αποκριθεισα ραχηλ και λεια ειπαν αυτω µη εστιν ηµιν ετι µερισ η
κληρονοµια εν τω οικω του πατροσ ηµων15ουχ ωσ αι αλλοτριαι λελογισµεθα αυτω πεπρακεν γαρ ηµα
σ και κατεφαγεν καταβρωσει το αργυριον ηµων16παντα τον πλουτον και την δοξαν ην αφειλατο ο θεο
σ του πατροσ ηµων ηµιν εσται και τοισ τεκνοισ ηµων νυν ουν οσα ειρηκεν σοι ο θεοσ ποιει17αναστασ
δε ιακωβ ελαβεν τασ γυναικασ αυτου και τα παιδια αυτου επι τασ καµηλουσ18και απηγαγεν παντα τ
α υπαρχοντα αυτου και πασαν την αποσκευην αυτου ην περιεποιησατο εν τη µεσοποταµια και παντ
α τα αυτου απελθειν προσ ισαακ τον πατερα αυτου εισ γην χανααν19λαβαν δε ωχετο κειραι τα προβα
τα αυτου εκλεψεν δε ραχηλ τα ειδωλα του πατροσ αυτησ20εκρυψεν δε ιακωβ λαβαν τον συρον του µη
αναγγειλαι αυτω οτι αποδιδρασκει21και απεδρα αυτοσ και παντα τα αυτου και διεβη τον ποταµον κα
ι ωρµησεν εισ το οροσ γαλααδ22ανηγγελη δε λαβαν τω συρω τη τριτη ηµερα οτι απεδρα ιακωβ 23και πα
ραλαβων παντασ τουσ αδελφουσ αυτου µεθ′ εαυτου εδιωξεν οπισω αυτου οδον ηµερων επτα και κατε
λαβεν αυτον εν τω ορει τω γαλααδ24ηλθεν δε ο θεοσ προσ λαβαν τον συρον καθ′ υπνον την νυκτα και
ειπεν αυτω φυλαξαι σεαυτον µηποτε λαλησησ µετα ιακωβ πονηρα25και κατελαβεν λαβαν τον ιακωβ ι
ακωβ δε επηξεν την σκηνην αυτου εν τω ορει λαβαν δε εστησεν τουσ αδελφουσ αυτου εν τω ορει γαλ
ααδ26ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ τι εποιησασ ινα τι κρυφη απεδρασ και εκλοποφορησασ µε και απηγαγε
σ τασ θυγατερασ µου ωσ αιχµαλωτιδασ µαχαιρα27και ει ανηγγειλασ µοι εξαπεστειλα αν σε µετ′ ευφρ
οσυνησ και µετα µουσικων τυµπανων και κιθαρασ28ουκ ηξιωθην καταφιλησαι τα παιδια µου και τασ
θυγατερασ µου νυν δε αφρονωσ επραξασ29και νυν ισχυει η χειρ µου κακοποιησαι σε ο δε θεοσ του π
ατροσ σου εχθεσ ειπεν προσ µε λεγων φυλαξαι σεαυτον µηποτε λαλησησ µετα ιακωβ πονηρα30νυν ου
ν πεπορευσαι επιθυµια γαρ επεθυµησασ απελθειν εισ τον οικον του πατροσ σου ινα τι εκλεψασ τουσ

θεουσ µου31αποκριθεισ δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν ειπα γαρ µηποτε αφελησ τασ θυγατερασ σου απ′ εµο
υ και παντα τα εµα32επιγνωθι τι εστιν των σων παρ′ εµοι και λαβε και ουκ επεγνω παρ′ αυτω ουθεν κα
ι ειπεν αυτω ιακωβ παρ′ ω εαν ευρησ τουσ θεουσ σου ου ζησεται εναντιον των αδελφων ηµων ουκ ηδ
ει δε ιακωβ οτι ραχηλ η γυνη αυτου εκλεψεν αυτουσ33εισελθων δε λαβαν ηρευνησεν εισ τον οικον λει
ασ και ουχ ευρεν και εξελθων εκ του οικου λειασ ηρευνησεν τον οικον ιακωβ και εν τω οικω των δυο
παιδισκων και ουχ ευρεν εισηλθεν δε και εισ τον οικον ραχηλ34ραχηλ δε ελαβεν τα ειδωλα και ενεβα
λεν αυτα εισ τα σαγµατα τησ καµηλου και επεκαθισεν αυτοισ35και ειπεν τω πατρι αυτησ µη βαρεωσ
φερε κυριε ου δυναµαι αναστηναι ενωπιον σου οτι το κατ′ εθισµον των γυναικων µοι εστιν ηρευνησε
ν δε λαβαν εν ολω τω οικω και ουχ ευρεν τα ειδωλα36ωργισθη δε ιακωβ και εµαχεσατο τω λαβαν απο
κριθεισ δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν τι το αδικηµα µου και τι το αµαρτηµα µου οτι κατεδιωξασ οπισω µο
υ37και οτι ηρευνησασ παντα τα σκευη µου τι ευρεσ απο παντων των σκευων του οικου σου θεσ ωδε ε
ναντιον των αδελφων µου και των αδελφων σου και ελεγξατωσαν ανα µεσον των δυο ηµων38ταυτα µο
ι εικοσι ετη εγω ειµι µετα σου τα προβατα σου και αι αιγεσ σου ουκ ητεκνωθησαν κριουσ των προβατ
ων σου ου κατεφαγον39θηριαλωτον ουκ ανενηνοχα σοι εγω απετιννυον παρ′ εµαυτου κλεµµατα ηµερ
ασ και κλεµµατα νυκτοσ40εγινοµην τησ ηµερασ συγκαιοµενοσ τω καυµατι και παγετω τησ νυκτοσ κα
ι αφιστατο ο υπνοσ απο των οφθαλµων µου41ταυτα µοι εικοσι ετη εγω ειµι εν τη οικια σου εδουλευσα
σοι δεκα τεσσαρα ετη αντι των δυο θυγατερων σου και εξ ετη εν τοισ προβατοισ σου και παρελογισω
τον µισθον µου δεκα αµνασιν42ει µη ο θεοσ του πατροσ µου αβρααµ και ο φοβοσ ισαακ ην µοι νυν αν
κενον µε εξαπεστειλασ την ταπεινωσιν µου και τον κοπον των χειρων µου ειδεν ο θεοσ και ηλεγξεν σ
ε εχθεσ43αποκριθεισ δε λαβαν ειπεν τω ιακωβ αι θυγατερεσ θυγατερεσ µου και οι υιοι υιοι µου και τα
κτηνη κτηνη µου και παντα οσα συ ορασ εµα εστιν και των θυγατερων µου τι ποιησω ταυταισ σηµερ
ον η τοισ τεκνοισ αυτων οισ ετεκον44νυν ουν δευρο διαθωµεθα διαθηκην εγω και συ και εσται εισ µα
ρτυριον ανα µεσον εµου και σου ειπεν δε αυτω ιδου ουθεισ µεθ′ ηµων εστιν ιδε ο θεοσ µαρτυσ ανα µε
σον εµου και σου45λαβων δε ιακωβ λιθον εστησεν αυτον στηλην46ειπεν δε ιακωβ τοισ αδελφοισ αυτο
υ συλλεγετε λιθουσ και συνελεξαν λιθουσ και εποιησαν βουνον και εφαγον και επιον εκει επι του βου
νου και ειπεν αυτω λαβαν ο βουνοσ ουτοσ µαρτυρει ανα µεσον εµου και σου σηµερον47και εκαλεσεν
αυτον λαβαν βουνοσ τησ µαρτυριασ ιακωβ δε εκαλεσεν αυτον βουνοσ µαρτυσ48ειπεν δε λαβαν τω ια
κωβ ιδου ο βουνοσ ουτοσ και η στηλη αυτη ην εστησα ανα µεσον εµου και σου µαρτυρει ο βουνοσ ο
υτοσ και µαρτυρει η στηλη αυτη δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτου βουνοσ µαρτυρει49και η ορασισ η
ν ειπεν επιδοι ο θεοσ ανα µεσον εµου και σου οτι αποστησοµεθα ετεροσ απο του ετερου50ει ταπεινωσε
ισ τασ θυγατερασ µου ει ληµψη γυναικασ επι ταισ θυγατρασιν µου ορα ουθεισ µεθ′ ηµων εστιν52εαν τ
ε γαρ εγω µη διαβω προσ σε µηδε συ διαβησ προσ µε τον βουνον τουτον και την στηλην ταυτην επι κ
ακια53ο θεοσ αβρααµ και ο θεοσ ναχωρ κρινει ανα µεσον ηµων και ωµοσεν ιακωβ κατα του φοβου το
υ πατροσ αυτου ισαακ54και εθυσεν ιακωβ θυσιαν εν τω ορει και εκαλεσεν τουσ αδελφουσ αυτου και
εφαγον και επιον και εκοιµηθησαν εν τω ορει
Chapter 32
αναστασ δε λαβαν το πρωι κατεφιλησεν τουσ υιουσ αυτου και τασ θυγατερασ αυτου και ευλογησεν
αυτουσ και αποστραφεισ λαβαν απηλθεν εισ τον τοπον αυτου2και ιακωβ απηλθεν εισ την εαυτου οδο
ν και αναβλεψασ ειδεν παρεµβολην θεου παρεµβεβληκυιαν και συνηντησαν αυτω οι αγγελοι του θεο
υ3ειπεν δε ιακωβ ηνικα ειδεν αυτουσ παρεµβολη θεου αυτη και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου
παρεµβολαι4απεστειλεν δε ιακωβ αγγελουσ εµπροσθεν αυτου προσ ησαυ τον αδελφον αυτου εισ γην
σηιρ εισ χωραν εδωµ5και ενετειλατο αυτοισ λεγων ουτωσ ερειτε τω κυριω µου ησαυ ουτωσ λεγει ο πα
ισ σου ιακωβ µετα λαβαν παρωκησα και εχρονισα εωσ του νυν6και εγενοντο µοι βοεσ και ονοι και π
ροβατα και παιδεσ και παιδισκαι και απεστειλα αναγγειλαι τω κυριω µου ησαυ ινα ευρη ο παισ σου
χαριν εναντιον σου7και ανεστρεψαν οι αγγελοι προσ ιακωβ λεγοντεσ ηλθοµεν προσ τον αδελφον σου
ησαυ και ιδου αυτοσ ερχεται εισ συναντησιν σοι και τετρακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου8εφοβηθη δε ιακ
ωβ σφοδρα και ηπορειτο και διειλεν τον λαον τον µετ′ αυτου και τουσ βοασ και τα προβατα εισ δυο π
αρεµβολασ9και ειπεν ιακωβ εαν ελθη ησαυ εισ παρεµβολην µιαν και εκκοψη αυτην εσται η παρεµβο
λη η δευτερα εισ το σωζεσθαι10ειπεν δε ιακωβ ο θεοσ του πατροσ µου αβρααµ και ο θεοσ του πατροσ
µου ισαακ κυριε ο ειπασ µοι αποτρεχε εισ την γην τησ γενεσεωσ σου και ευ σε ποιησω11ικανουται µοι
απο πασησ δικαιοσυνησ και απο πασησ αληθειασ ησ εποιησασ τω παιδι σου εν γαρ τη ραβδω µου δι
εβην τον ιορδανην τουτον νυν δε γεγονα εισ δυο παρεµβολασ 12εξελου µε εκ χειροσ του αδελφου µου η
σαυ οτι φοβουµαι εγω αυτον µηποτε ελθων παταξη µε και µητερα επι τεκνοισ13συ δε ειπασ καλωσ ευ
σε ποιησω και θησω το σπερµα σου ωσ την αµµον τησ θαλασσησ η ουκ αριθµηθησεται απο του πληθ
ουσ14και εκοιµηθη εκει την νυκτα εκεινην και ελαβεν ων εφερεν δωρα και εξαπεστειλεν ησαυ τω αδε
λφω αυτου15αιγασ διακοσιασ τραγουσ εικοσι προβατα διακοσια κριουσ εικοσι 16καµηλουσ θηλαζουσ
ασ και τα παιδια αυτων τριακοντα βοασ τεσσαρακοντα ταυρουσ δεκα ονουσ εικοσι και πωλουσ δεκ
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α17και εδωκεν δια χειροσ τοισ παισιν αυτου ποιµνιον κατα µονασ ειπεν δε τοισ παισιν αυτου προπορ
ευεσθε εµπροσθεν µου και διαστηµα ποιειτε ανα µεσον ποιµνησ και ποιµνησ18και ενετειλατο τω πρωτ
ω λεγων εαν σοι συναντηση ησαυ ο αδελφοσ µου και ερωτα σε λεγων τινοσ ει και που πορευη και τιν
οσ ταυτα τα προπορευοµενα σου19ερεισ του παιδοσ σου ιακωβ δωρα απεσταλκεν τω κυριω µου ησαυ
και ιδου αυτοσ οπισω ηµων20και ενετειλατο τω πρωτω και τω δευτερω και τω τριτω και πασι τοισ προ
πορευοµενοισ οπισω των ποιµνιων τουτων λεγων κατα το ρηµα τουτο λαλησατε ησαυ εν τω ευρειν υµ
ασ αυτον21και ερειτε ιδου ο παισ σου ιακωβ παραγινεται οπισω ηµων ειπεν γαρ εξιλασοµαι το προσω
πον αυτου εν τοισ δωροισ τοισ προπορευοµενοισ αυτου και µετα τουτο οψοµαι το προσωπον αυτου ι
σωσ γαρ προσδεξεται το προσωπον µου22και παρεπορευοντο τα δωρα κατα προσωπον αυτου αυτοσ δε
εκοιµηθη την νυκτα εκεινην εν τη παρεµβολη23αναστασ δε την νυκτα εκεινην ελαβεν τασ δυο γυναικ
ασ και τασ δυο παιδισκασ και τα ενδεκα παιδια αυτου και διεβη την διαβασιν του ιαβοκ24και ελαβεν
αυτουσ και διεβη τον χειµαρρουν και διεβιβασεν παντα τα αυτου25υπελειφθη δε ιακωβ µονοσ και επ
αλαιεν ανθρωποσ µετ′ αυτου εωσ πρωι26ειδεν δε οτι ου δυναται προσ αυτον και ηψατο του πλατουσ τ
ου µηρου αυτου και εναρκησεν το πλατοσ του µηρου ιακωβ εν τω παλαιειν αυτον µετ′ αυτου27και ειπ
εν αυτω αποστειλον µε ανεβη γαρ ο ορθροσ ο δε ειπεν ου µη σε αποστειλω εαν µη µε ευλογησησ28ειπε
ν δε αυτω τι το ονοµα σου εστιν ο δε ειπεν ιακωβ29ειπεν δε αυτω ου κληθησεται ετι το ονοµα σου ιακ
ωβ αλλα ισραηλ εσται το ονοµα σου οτι ενισχυσασ µετα θεου και µετα ανθρωπων δυνατοσ30ηρωτησε
ν δε ιακωβ και ειπεν αναγγειλον µοι το ονοµα σου και ειπεν ινα τι τουτο ερωτασ το ονοµα µου και ηυ
λογησεν αυτον εκει31και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εκεινου ειδοσ θεου ειδον γαρ θεον προσ
ωπον προσ προσωπον και εσωθη µου η ψυχη32ανετειλεν δε αυτω ο ηλιοσ ηνικα παρηλθεν το ειδοσ το
υ θεου αυτοσ δε επεσκαζεν τω µηρω αυτου33ενεκεν τουτου ου µη φαγωσιν οι υιοι ισραηλ το νευρον ο
εναρκησεν ο εστιν επι του πλατουσ του µηρου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ οτι ηψατο του πλατουσ του µ
ηρου ιακωβ του νευρου και εναρκησεν
Chapter 33
αναβλεψασ δε ιακωβ ειδεν και ιδου ησαυ ο αδελφοσ αυτου ερχοµενοσ και τετρακοσιοι ανδρεσ µετ′
αυτου και επιδιειλεν ιακωβ τα παιδια επι λειαν και ραχηλ και τασ δυο παιδισκασ2και εποιησεν τασ δ
υο παιδισκασ και τουσ υιουσ αυτων εν πρωτοισ και λειαν και τα παιδια αυτησ οπισω και ραχηλ και
ιωσηφ εσχατουσ3αυτοσ δε προηλθεν εµπροσθεν αυτων και προσεκυνησεν επι την γην επτακισ εωσ το
υ εγγισαι του αδελφου αυτου4και προσεδραµεν ησαυ εισ συναντησιν αυτω και περιλαβων αυτον εφιλ
ησεν και προσεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και εκλαυσαν αµφοτεροι5και αναβλεψασ ειδεν τασ γυν
αικασ και τα παιδια και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν ο δε ειπεν τα παιδια οισ ηλεησεν ο θεοσ τον παιδα σ
ου6και προσηγγισαν αι παιδισκαι και τα τεκνα αυτων και προσεκυνησαν7και προσηγγισεν λεια και τ
α τεκνα αυτησ και προσεκυνησαν και µετα ταυτα προσηγγισεν ραχηλ και ιωσηφ και προσεκυνησαν8
και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν πασαι αι παρεµβολαι αυται αισ απηντηκα ο δε ειπεν ινα ευρη ο παισ σο
υ χαριν εναντιον σου κυριε9ειπεν δε ησαυ εστιν µοι πολλα αδελφε εστω σοι τα σα10ειπεν δε ιακωβ ει ε
υρηκα χαριν εναντιον σου δεξαι τα δωρα δια των εµων χειρων ενεκεν τουτου ειδον το προσωπον σου
ωσ αν τισ ιδοι προσωπον θεου και ευδοκησεισ µε11λαβε τασ ευλογιασ µου ασ ηνεγκα σοι οτι ηλεησεν
µε ο θεοσ και εστιν µοι παντα και εβιασατο αυτον και ελαβεν 12και ειπεν απαραντεσ πορευσοµεθα επ′
ευθειαν13ειπεν δε αυτω ο κυριοσ µου γινωσκει οτι τα παιδια απαλωτερα και τα προβατα και αι βοεσ
λοχευονται επ′ εµε εαν ουν καταδιωξω αυτουσ ηµεραν µιαν αποθανουνται παντα τα κτηνη14προελθε
τω ο κυριοσ µου εµπροσθεν του παιδοσ εγω δε ενισχυσω εν τη οδω κατα σχολην τησ πορευσεωσ τησ ε
ναντιον µου και κατα ποδα των παιδαριων εωσ του µε ελθειν προσ τον κυριον µου εισ σηιρ15ειπεν δε
ησαυ καταλειψω µετα σου απο του λαου του µετ′ εµου ο δε ειπεν ινα τι τουτο ικανον οτι ευρον χαριν
εναντιον σου κυριε16απεστρεψεν δε ησαυ εν τη ηµερα εκεινη εισ την οδον αυτου εισ σηιρ17και ιακωβ
απαιρει εισ σκηνασ και εποιησεν εαυτω εκει οικιασ και τοισ κτηνεσιν αυτου εποιησεν σκηνασ δια το
υτο εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου σκηναι18και ηλθεν ιακωβ εισ σαληµ πολιν σικιµων η εστιν
εν γη χανααν οτε ηλθεν εκ τησ µεσοποταµιασ συριασ και παρενεβαλεν κατα προσωπον τησ πολεωσ19
και εκτησατο την µεριδα του αγρου ου εστησεν εκει την σκηνην αυτου παρα εµµωρ πατροσ συχεµ εκ
ατον αµνων20και εστησεν εκει θυσιαστηριον και επεκαλεσατο τον θεον ισραηλ
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Chapter 34
1
εξηλθεν δε δινα η θυγατηρ λειασ ην ετεκεν τω ιακωβ καταµαθειν τασ θυγατερασ των εγχωριων2και ε
ιδεν αυτην συχεµ ο υιοσ εµµωρ ο χορραιοσ ο αρχων τησ γησ και λαβων αυτην εκοιµηθη µετ′ αυτησ κ
αι εταπεινωσεν αυτην3και προσεσχεν τη ψυχη δινασ τησ θυγατροσ ιακωβ και ηγαπησεν την παρθενο
ν και ελαλησεν κατα την διανοιαν τησ παρθενου αυτη4ειπεν δε συχεµ προσ εµµωρ τον πατερα αυτου
λεγων λαβε µοι την παιδισκην ταυτην εισ γυναικα5ιακωβ δε ηκουσεν οτι εµιανεν ο υιοσ εµµωρ διναν
την θυγατερα αυτου οι δε υιοι αυτου ησαν µετα των κτηνων αυτου εν τω πεδιω παρεσιωπησεν δε ιακ

ωβ εωσ του ελθειν αυτουσ6εξηλθεν δε εµµωρ ο πατηρ συχεµ προσ ιακωβ λαλησαι αυτω7οι δε υιοι ιακ
ωβ ηλθον εκ του πεδιου ωσ δε ηκουσαν κατενυχθησαν οι ανδρεσ και λυπηρον ην αυτοισ σφοδρα οτι
ασχηµον εποιησεν εν ισραηλ κοιµηθεισ µετα τησ θυγατροσ ιακωβ και ουχ ουτωσ εσται8και ελαλησε
ν εµµωρ αυτοισ λεγων συχεµ ο υιοσ µου προειλατο τη ψυχη την θυγατερα υµων δοτε ουν αυτην αυτω
γυναικα9επιγαµβρευσασθε ηµιν τασ θυγατερασ υµων δοτε ηµιν και τασ θυγατερασ ηµων λαβετε τοισ
υιοισ υµων10και εν ηµιν κατοικειτε και η γη ιδου πλατεια εναντιον υµων κατοικειτε και εµπορευεσθε
επ′ αυτησ και εγκτησασθε εν αυτη11ειπεν δε συχεµ προσ τον πατερα αυτησ και προσ τουσ αδελφουσ
αυτησ ευροιµι χαριν εναντιον υµων και ο εαν ειπητε δωσοµεν12πληθυνατε την φερνην σφοδρα και δω
σω καθοτι αν ειπητε µοι και δωσετε µοι την παιδα ταυτην εισ γυναικα13απεκριθησαν δε οι υιοι ιακωβ
τω συχεµ και εµµωρ τω πατρι αυτου µετα δολου και ελαλησαν αυτοισ οτι εµιαναν διναν την αδελφη
ν αυτων14και ειπαν αυτοισ συµεων και λευι οι αδελφοι δινασ υιοι δε λειασ ου δυνησοµεθα ποιησαι τ
ο ρηµα τουτο δουναι την αδελφην ηµων ανθρωπω οσ εχει ακροβυστιαν εστιν γαρ ονειδοσ ηµιν15εν το
υτω οµοιωθησοµεθα υµιν και κατοικησοµεν εν υµιν εαν γενησθε ωσ ηµεισ και υµεισ εν τω περιτµηθη
ναι υµων παν αρσενικον16και δωσοµεν τασ θυγατερασ ηµων υµιν και απο των θυγατερων υµων ληµψ
οµεθα ηµιν γυναικασ και οικησοµεν παρ′ υµιν και εσοµεθα ωσ γενοσ εν17εαν δε µη εισακουσητε ηµω
ν του περιτεµνεσθαι λαβοντεσ τασ θυγατερασ ηµων απελευσοµεθα18και ηρεσαν οι λογοι εναντιον εµ
µωρ και εναντιον συχεµ του υιου εµµωρ19και ουκ εχρονισεν ο νεανισκοσ του ποιησαι το ρηµα τουτο
ενεκειτο γαρ τη θυγατρι ιακωβ αυτοσ δε ην ενδοξοτατοσ παντων των εν τω οικω του πατροσ αυτου20η
λθεν δε εµµωρ και συχεµ ο υιοσ αυτου προσ την πυλην τησ πολεωσ αυτων και ελαλησαν προσ τουσ
ανδρασ τησ πολεωσ αυτων λεγοντεσ21οι ανθρωποι ουτοι ειρηνικοι εισιν µεθ′ ηµων οικειτωσαν επι τη
σ γησ και εµπορευεσθωσαν αυτην η δε γη ιδου πλατεια εναντιον αυτων τασ θυγατερασ αυτων ληµψο
µεθα ηµιν γυναικασ και τασ θυγατερασ ηµων δωσοµεν αυτοισ22µονον εν τουτω οµοιωθησονται ηµιν
οι ανθρωποι του κατοικειν µεθ′ ηµων ωστε ειναι λαον ενα εν τω περιτεµνεσθαι ηµων παν αρσενικον κ
αθα και αυτοι περιτετµηνται23και τα κτηνη αυτων και τα υπαρχοντα αυτων και τα τετραποδα ουχ ηµ
ων εσται µονον εν τουτω οµοιωθωµεν αυτοισ και οικησουσιν µεθ′ ηµων24και εισηκουσαν εµµωρ και
συχεµ του υιου αυτου παντεσ οι εκπορευοµενοι την πυλην τησ πολεωσ αυτων και περιετεµοντο την σ
αρκα τησ ακροβυστιασ αυτων πασ αρσην25εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη οτε ησαν εν τω πονω ελαβ
ον οι δυο υιοι ιακωβ συµεων και λευι οι αδελφοι δινασ εκαστοσ την µαχαιραν αυτου και εισηλθον ει
σ την πολιν ασφαλωσ και απεκτειναν παν αρσενικον26τον τε εµµωρ και συχεµ τον υιον αυτου απεκτει
ναν εν στοµατι µαχαιρασ και ελαβον την διναν εκ του οικου του συχεµ και εξηλθον27οι δε υιοι ιακωβ
εισηλθον επι τουσ τραυµατιασ και διηρπασαν την πολιν εν η εµιαναν διναν την αδελφην αυτων28και
τα προβατα αυτων και τουσ βοασ αυτων και τουσ ονουσ αυτων οσα τε ην εν τη πολει και οσα ην εν
τω πεδιω ελαβον29και παντα τα σωµατα αυτων και πασαν την αποσκευην αυτων και τασ γυναικασ α
υτων ηχµαλωτευσαν και διηρπασαν οσα τε ην εν τη πολει και οσα ην εν ταισ οικιαισ30ειπεν δε ιακωβ
συµεων και λευι µισητον µε πεποιηκατε ωστε πονηρον µε ειναι πασιν τοισ κατοικουσιν την γην εν τε
τοισ χαναναιοισ και τοισ φερεζαιοισ εγω δε ολιγοστοσ ειµι εν αριθµω και συναχθεντεσ επ′ εµε συγκο
ψουσιν µε και εκτριβησοµαι εγω και ο οικοσ µου31οι δε ειπαν αλλ′ ωσει πορνη χρησωνται τη αδελφη
ηµων
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ειπεν δε ο θεοσ προσ ιακωβ αναστασ αναβηθι εισ τον τοπον βαιθηλ και οικει εκει και ποιησον εκει θ
υσιαστηριον τω θεω τω οφθεντι σοι εν τω αποδιδρασκειν σε απο προσωπου ησαυ του αδελφου σου2ει
πεν δε ιακωβ τω οικω αυτου και πασιν τοισ µετ′ αυτου αρατε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ τουσ µεθ′
υµων εκ µεσου υµων και καθαρισασθε και αλλαξατε τασ στολασ υµων 3και ανασταντεσ αναβωµεν ει
σ βαιθηλ και ποιησωµεν εκει θυσιαστηριον τω θεω τω επακουσαντι µοι εν ηµερα θλιψεωσ οσ ην µετ′
εµου και διεσωσεν µε εν τη οδω η επορευθην4και εδωκαν τω ιακωβ τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ οι η
σαν εν ταισ χερσιν αυτων και τα ενωτια τα εν τοισ ωσιν αυτων και κατεκρυψεν αυτα ιακωβ υπο την
τερεµινθον την εν σικιµοισ και απωλεσεν αυτα εωσ τησ σηµερον ηµερασ5και εξηρεν ισραηλ εκ σικιµ
ων και εγενετο φοβοσ θεου επι τασ πολεισ τασ κυκλω αυτων και ου κατεδιωξαν οπισω των υιων ισρα
ηλ6ηλθεν δε ιακωβ εισ λουζα η εστιν εν γη χανααν η εστιν βαιθηλ αυτοσ και πασ ο λαοσ οσ ην µετ′ α
υτου7και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου βαιθηλ εκει γαρ επεφανη
αυτω ο θεοσ εν τω αποδιδρασκειν αυτον απο προσωπου ησαυ του αδελφου αυτου8απεθανεν δε δεββω
ρα η τροφοσ ρεβεκκασ κατωτερον βαιθηλ υπο την βαλανον και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα αυτησ βαλ
ανοσ πενθουσ9ωφθη δε ο θεοσ ιακωβ ετι εν λουζα οτε παρεγενετο εκ µεσοποταµιασ τησ συριασ και η
υλογησεν αυτον ο θεοσ10και ειπεν αυτω ο θεοσ το ονοµα σου ιακωβ ου κληθησεται ετι ιακωβ αλλ′ ισ
ραηλ εσται το ονοµα σου11ειπεν δε αυτω ο θεοσ εγω ο θεοσ σου αυξανου και πληθυνου εθνη και συν
αγωγαι εθνων εσονται εκ σου και βασιλεισ εκ τησ οσφυοσ σου εξελευσονται12και την γην ην δεδωκα
αβρααµ και ισαακ σοι δεδωκα αυτην σοι εσται και τω σπερµατι σου µετα σε δωσω την γην ταυτην13α

νεβη δε ο θεοσ απ′ αυτου εκ του τοπου ου ελαλησεν µετ′ αυτου14και εστησεν ιακωβ στηλην εν τω τοπ
ω ω ελαλησεν µετ′ αυτου στηλην λιθινην και εσπεισεν επ′ αυτην σπονδην και επεχεεν επ′ αυτην ελαι
ον15και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εν ω ελαλησεν µετ′ αυτου εκει ο θεοσ βαιθηλ16απαρασ δ
ε ιακωβ εκ βαιθηλ επηξεν την σκηνην αυτου επεκεινα του πυργου γαδερ εγενετο δε ηνικα ηγγισεν χαβ
ραθα εισ γην ελθειν εφραθα ετεκεν ραχηλ και εδυστοκησεν εν τω τοκετω17εγενετο δε εν τω σκληρωσ α
υτην τικτειν ειπεν αυτη η µαια θαρσει και γαρ ουτοσ σοι εστιν υιοσ18εγενετο δε εν τω αφιεναι αυτην τ
ην ψυχην απεθνησκεν γαρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου υιοσ οδυνησ µου ο δε πατηρ εκαλεσεν αυτον βε
νιαµιν19απεθανεν δε ραχηλ και εταφη εν τη οδω εφραθα αυτη εστιν βηθλεεµ20και εστησεν ιακωβ στηλ
ην επι του µνηµειου αυτησ αυτη εστιν στηλη µνηµειου ραχηλ εωσ τησ σηµερον ηµερασ22εγενετο δε η
νικα κατωκησεν ισραηλ εν τη γη εκεινη επορευθη ρουβην και εκοιµηθη µετα βαλλασ τησ παλλακησ
του πατροσ αυτου και ηκουσεν ισραηλ και πονηρον εφανη εναντιον αυτου ησαν δε οι υιοι ιακωβ δω
δεκα23υιοι λειασ πρωτοτοκοσ ιακωβ ρουβην συµεων λευι ιουδασ ισσαχαρ ζαβουλων24υιοι δε ραχηλ ι
ωσηφ και βενιαµιν25υιοι δε βαλλασ παιδισκησ ραχηλ δαν και νεφθαλι26υιοι δε ζελφασ παιδισκησ λει
ασ γαδ και ασηρ ουτοι υιοι ιακωβ οι εγενοντο αυτω εν µεσοποταµια τησ συριασ27ηλθεν δε ιακωβ προ
σ ισαακ τον πατερα αυτου εισ µαµβρη εισ πολιν του πεδιου αυτη εστιν χεβρων εν γη χανααν ου παρ
ωκησεν αβρααµ και ισαακ28εγενοντο δε αι ηµεραι ισαακ ασ εζησεν ετη εκατον ογδοηκοντα29και εκλι
πων απεθανεν και προσετεθη προσ το γενοσ αυτου πρεσβυτεροσ και πληρησ ηµερων και εθαψαν αυτ
ον ησαυ και ιακωβ οι υιοι αυτου
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αυται δε αι γενεσεισ ησαυ αυτοσ εστιν εδωµ2ησαυ δε ελαβεν γυναικασ εαυτω απο των θυγατερων τω
ν χαναναιων την αδα θυγατερα αιλων του χετταιου και την ελιβεµα θυγατερα ανα του υιου σεβεγων
του ευαιου3και την βασεµµαθ θυγατερα ισµαηλ αδελφην ναβαιωθ4ετεκεν δε αδα τω ησαυ τον ελιφασ
και βασεµµαθ ετεκεν τον ραγουηλ5και ελιβεµα ετεκεν τον ιεουσ και τον ιεγλοµ και τον κορε ουτοι υιο
ι ησαυ οι εγενοντο αυτω εν γη χανααν6ελαβεν δε ησαυ τασ γυναικασ αυτου και τουσ υιουσ και τασ θ
υγατερασ και παντα τα σωµατα του οικου αυτου και παντα τα υπαρχοντα και παντα τα κτηνη και π
αντα οσα εκτησατο και οσα περιεποιησατο εν γη χανααν και επορευθη εκ γησ χανααν απο προσωπο
υ ιακωβ του αδελφου αυτου7ην γαρ αυτων τα υπαρχοντα πολλα του οικειν αµα και ουκ εδυνατο η γη
τησ παροικησεωσ αυτων φερειν αυτουσ απο του πληθουσ των υπαρχοντων αυτων8ωκησεν δε ησαυ εν
τω ορει σηιρ ησαυ αυτοσ εστιν εδωµ9αυται δε αι γενεσεισ ησαυ πατροσ εδωµ εν τω ορει σηιρ10και τα
υτα τα ονοµατα των υιων ησαυ ελιφασ υιοσ αδασ γυναικοσ ησαυ και ραγουηλ υιοσ βασεµµαθ γυναι
κοσ ησαυ11εγενοντο δε υιοι ελιφασ θαιµαν ωµαρ σωφαρ γοθοµ και κενεζ 12θαµνα δε ην παλλακη ελιφα
σ του υιου ησαυ και ετεκεν τω ελιφασ τον αµαληκ ουτοι υιοι αδασ γυναικοσ ησαυ13ουτοι δε υιοι ραγ
ουηλ ναχοθ ζαρε σοµε και µοζε ουτοι ησαν υιοι βασεµµαθ γυναικοσ ησαυ14ουτοι δε ησαν υιοι ελιβε
µασ θυγατροσ ανα του υιου σεβεγων γυναικοσ ησαυ ετεκεν δε τω ησαυ τον ιεουσ και τον ιεγλοµ και τ
ον κορε15ουτοι ηγεµονεσ υιοι ησαυ υιοι ελιφασ πρωτοτοκου ησαυ ηγεµων θαιµαν ηγεµων ωµαρ ηγεµ
ων σωφαρ ηγεµων κενεζ16ηγεµων κορε ηγεµων γοθοµ ηγεµων αµαληκ ουτοι ηγεµονεσ ελιφασ εν γη ιδο
υµαια ουτοι υιοι αδασ17και ουτοι υιοι ραγουηλ υιου ησαυ ηγεµων ναχοθ ηγεµων ζαρε ηγεµων σοµε η
γεµων µοζε ουτοι ηγεµονεσ ραγουηλ εν γη εδωµ ουτοι υιοι βασεµµαθ γυναικοσ ησαυ18ουτοι δε υιοι ελ
ιβεµασ γυναικοσ ησαυ ηγεµων ιεουσ ηγεµων ιεγλοµ ηγεµων κορε ουτοι ηγεµονεσ ελιβεµασ19ουτοι υιο
ι ησαυ και ουτοι ηγεµονεσ αυτων ουτοι εισιν υιοι εδωµ20ουτοι δε υιοι σηιρ του χορραιου του κατοικο
υντοσ την γην λωταν σωβαλ σεβεγων ανα21και δησων και ασαρ και ρισων ουτοι ηγεµονεσ του χορραι
ου του υιου σηιρ εν τη γη εδωµ22εγενοντο δε υιοι λωταν χορρι και αιµαν αδελφη δε λωταν θαµνα23ουτ
οι δε υιοι σωβαλ γωλων και µαναχαθ και γαιβηλ σωφ και ωµαν24και ουτοι υιοι σεβεγων αιε και ωναν
ουτοσ εστιν ο ωνασ οσ ευρεν τον ιαµιν εν τη ερηµω οτε ενεµεν τα υποζυγια σεβεγων του πατροσ αυτο
υ25ουτοι δε υιοι ανα δησων και ελιβεµα θυγατηρ ανα26ουτοι δε υιοι δησων αµαδα και ασβαν και ιεθρ
αν και χαρραν27ουτοι δε υιοι ασαρ βαλααν και ζουκαµ και ιωυκαµ και ουκαν28ουτοι δε υιοι ρισων ω
σ και αραµ29ουτοι ηγεµονεσ χορρι ηγεµων λωταν ηγεµων σωβαλ ηγεµων σεβεγων ηγεµων ανα30ηγεµω
ν δησων ηγεµων ασαρ ηγεµων ρισων ουτοι ηγεµονεσ χορρι εν ταισ ηγεµονιαισ αυτων εν γη εδωµ31και
ουτοι οι βασιλεισ οι βασιλευσαντεσ εν εδωµ προ του βασιλευσαι βασιλεα εν ισραηλ32και εβασιλευσε
ν εν εδωµ βαλακ υιοσ του βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα33απεθανεν δε βαλακ και εβασιλευ
σεν αντ′ αυτου ιωβαβ υιοσ ζαρα εκ βοσορρασ34απεθανεν δε ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου ασοµ
εκ τησ γησ θαιµανων35απεθανεν δε ασοµ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αδαδ υιοσ βαραδ ο εκκοψασ µα
διαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ36απεθανεν δε αδαδ και εβασιλευσεν αντ′ α
υτου σαµαλα εκ µασεκκασ37απεθανεν δε σαµαλα και εβασιλευσεν αντ′ αυτου σαουλ εκ ροωβωθ τησ
παρα ποταµον38απεθανεν δε σαουλ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου βαλαεννων υιοσ αχοβωρ39απεθανεν
δε βαλαεννων υιοσ αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αραδ υιοσ βαραδ και ονοµα τη πολει αυτου
φογωρ ονοµα δε τη γυναικι αυτου µαιτεβεηλ θυγατηρ µατραιθ υιου µαιζοοβ40ταυτα τα ονοµατα των

ηγεµονων ησαυ εν ταισ φυλαισ αυτων κατα τοπον αυτων εν ταισ χωραισ αυτων και εν τοισ εθνεσιν α
υτων ηγεµων θαµνα ηγεµων γωλα ηγεµων ιεθερ41ηγεµων ελιβεµασ ηγεµων ηλασ ηγεµων φινων42ηγεµω
ν κενεζ ηγεµων θαιµαν ηγεµων µαζαρ43ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων ζαφωιµ ουτοι ηγεµονεσ εδωµ εν ταισ
κατωκοδοµηµεναισ εν τη γη τησ κτησεωσ αυτων ουτοσ ησαυ πατηρ εδωµ
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κατωκει δε ιακωβ εν τη γη ου παρωκησεν ο πατηρ αυτου εν γη χανααν2αυται δε αι γενεσεισ ιακωβ ιω
σηφ δεκα επτα ετων ην ποιµαινων µετα των αδελφων αυτου τα προβατα ων νεοσ µετα των υιων βαλλ
ασ και µετα των υιων ζελφασ των γυναικων του πατροσ αυτου κατηνεγκεν δε ιωσηφ ψογον πονηρον π
ροσ ισραηλ τον πατερα αυτων3ιακωβ δε ηγαπα τον ιωσηφ παρα παντασ τουσ υιουσ αυτου οτι υιοσ γη
ρουσ ην αυτω εποιησεν δε αυτω χιτωνα ποικιλον4ιδοντεσ δε οι αδελφοι αυτου οτι αυτον ο πατηρ φιλε
ι εκ παντων των υιων αυτου εµισησαν αυτον και ουκ εδυναντο λαλειν αυτω ουδεν ειρηνικον5ενυπνια
σθεισ δε ιωσηφ ενυπνιον απηγγειλεν αυτο τοισ αδελφοισ αυτου6και ειπεν αυτοισ ακουσατε του ενυπν
ιου τουτου ου ενυπνιασθην7ωµην ηµασ δεσµευειν δραγµατα εν µεσω τω πεδιω και ανεστη το εµον δρ
αγµα και ωρθωθη περιστραφεντα δε τα δραγµατα υµων προσεκυνησαν το εµον δραγµα8ειπαν δε αυτω
οι αδελφοι µη βασιλευων βασιλευσεισ εφ′ ηµασ η κυριευων κυριευσεισ ηµων και προσεθεντο ετι µισε
ιν αυτον ενεκεν των ενυπνιων αυτου και ενεκεν των ρηµατων αυτου9ειδεν δε ενυπνιον ετερον και διη
γησατο αυτο τω πατρι αυτου και τοισ αδελφοισ αυτου και ειπεν ιδου ενυπνιασαµην ενυπνιον ετερον
ωσπερ ο ηλιοσ και η σεληνη και ενδεκα αστερεσ προσεκυνουν µε10και επετιµησεν αυτω ο πατηρ αυτ
ου και ειπεν αυτω τι το ενυπνιον τουτο ο ενυπνιασθησ αρα γε ελθοντεσ ελευσοµεθα εγω τε και η µητη
ρ σου και οι αδελφοι σου προσκυνησαι σοι επι την γην11εζηλωσαν δε αυτον οι αδελφοι αυτου ο δε πα
τηρ αυτου διετηρησεν το ρηµα12επορευθησαν δε οι αδελφοι αυτου βοσκειν τα προβατα του πατροσ α
υτων εισ συχεµ13και ειπεν ισραηλ προσ ιωσηφ ουχ οι αδελφοι σου ποιµαινουσιν εν συχεµ δευρο αποσ
τειλω σε προσ αυτουσ ειπεν δε αυτω ιδου εγω14ειπεν δε αυτω ισραηλ πορευθεισ ιδε ει υγιαινουσιν οι α
δελφοι σου και τα προβατα και αναγγειλον µοι και απεστειλεν αυτον εκ τησ κοιλαδοσ τησ χεβρων κα
ι ηλθεν εισ συχεµ15και ευρεν αυτον ανθρωποσ πλανωµενον εν τω πεδιω ηρωτησεν δε αυτον ο ανθρωπ
οσ λεγων τι ζητεισ16ο δε ειπεν τουσ αδελφουσ µου ζητω αναγγειλον µοι που βοσκουσιν17ειπεν δε αυτω
ο ανθρωποσ απηρκασιν εντευθεν ηκουσα γαρ αυτων λεγοντων πορευθωµεν εισ δωθαι+µ και επορευθ
η ιωσηφ κατοπισθεν των αδελφων αυτου και ευρεν αυτουσ εν δωθαι+µ18προειδον δε αυτον µακροθεν
προ του εγγισαι αυτον προσ αυτουσ και επονηρευοντο του αποκτειναι αυτον19ειπαν δε εκαστοσ προσ
τον αδελφον αυτου ιδου ο ενυπνιαστησ εκεινοσ ερχεται20νυν ουν δευτε αποκτεινωµεν αυτον και ριψω
µεν αυτον εισ ενα των λακκων και ερουµεν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον και οψοµεθα τι εσται τ
α ενυπνια αυτου21ακουσασ δε ρουβην εξειλατο αυτον εκ των χειρων αυτων και ειπεν ου παταξοµεν α
υτον εισ ψυχην22ειπεν δε αυτοισ ρουβην µη εκχεητε αιµα εµβαλετε αυτον εισ τον λακκον τουτον τον
εν τη ερηµω χειρα δε µη επενεγκητε αυτω οπωσ εξεληται αυτον εκ των χειρων αυτων και αποδω αυτο
ν τω πατρι αυτου23εγενετο δε ηνικα ηλθεν ιωσηφ προσ τουσ αδελφουσ αυτου εξεδυσαν τον ιωσηφ τον
χιτωνα τον ποικιλον τον περι αυτον24και λαβοντεσ αυτον ερριψαν εισ τον λακκον ο δε λακκοσ κενοσ
υδωρ ουκ ειχεν25εκαθισαν δε φαγειν αρτον και αναβλεψαντεσ τοισ οφθαλµοισ ειδον και ιδου οδοιπορ
οι ισµαηλιται ηρχοντο εκ γαλααδ και αι καµηλοι αυτων εγεµον θυµιαµατων και ρητινησ και στακτη
σ επορευοντο δε καταγαγειν εισ αιγυπτον26ειπεν δε ιουδασ προσ τουσ αδελφουσ αυτου τι χρησιµον εα
ν αποκτεινωµεν τον αδελφον ηµων και κρυψωµεν το αιµα αυτου27δευτε αποδωµεθα αυτον τοισ ισµαη
λιταισ τουτοισ αι δε χειρεσ ηµων µη εστωσαν επ′ αυτον οτι αδελφοσ ηµων και σαρξ ηµων εστιν ηκου
σαν δε οι αδελφοι αυτου28και παρεπορευοντο οι ανθρωποι οι µαδιηναιοι οι εµποροι και εξειλκυσαν κ
αι ανεβιβασαν τον ιωσηφ εκ του λακκου και απεδοντο τον ιωσηφ τοισ ισµαηλιταισ εικοσι χρυσων κα
ι κατηγαγον τον ιωσηφ εισ αιγυπτον29ανεστρεψεν δε ρουβην επι τον λακκον και ουχ ορα τον ιωσηφ εν
τω λακκω και διερρηξεν τα ιµατια αυτου30και ανεστρεψεν προσ τουσ αδελφουσ αυτου και ειπεν το π
αιδαριον ουκ εστιν εγω δε που πορευοµαι ετι31λαβοντεσ δε τον χιτωνα του ιωσηφ εσφαξαν εριφον αιγ
ων και εµολυναν τον χιτωνα τω αιµατι32και απεστειλαν τον χιτωνα τον ποικιλον και εισηνεγκαν τω π
ατρι αυτων και ειπαν τουτον ευροµεν επιγνωθι ει χιτων του υιου σου εστιν η ου33και επεγνω αυτον κα
ι ειπεν χιτων του υιου µου εστιν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον θηριον ηρπασεν τον ιωσηφ34διερρη
ξεν δε ιακωβ τα ιµατια αυτου και επεθετο σακκον επι την οσφυν αυτου και επενθει τον υιον αυτου ηµ
ερασ πολλασ35συνηχθησαν δε παντεσ οι υιοι αυτου και αι θυγατερεσ και ηλθον παρακαλεσαι αυτον
και ουκ ηθελεν παρακαλεισθαι λεγων οτι καταβησοµαι προσ τον υιον µου πενθων εισ αδου και εκλα
υσεν αυτον ο πατηρ αυτου36οι δε µαδιηναιοι απεδοντο τον ιωσηφ εισ αιγυπτον τω πετεφρη τω σπαδον
τι φαραω αρχιµαγειρω
Chapter 38
1
εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω κατεβη ιουδασ απο των αδελφων αυτου και αφικετο εωσ προσ ανθρωπ

ον τινα οδολλαµιτην ω ονοµα ιρασ2και ειδεν εκει ιουδασ θυγατερα ανθρωπου χαναναιου η ονοµα σα
υα και ελαβεν αυτην και εισηλθεν προσ αυτην3και συλλαβουσα ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα
αυτου ηρ4και συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αυναν5και προσθεισα ετι ετε
κεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σηλωµ αυτη δε ην εν χασβι ηνικα ετεκεν αυτουσ6και ελαβεν ι
ουδασ γυναικα ηρ τω πρωτοτοκω αυτου η ονοµα θαµαρ7εγενετο δε ηρ πρωτοτοκοσ ιουδα πονηροσ εν
αντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον ο θεοσ8ειπεν δε ιουδασ τω αυναν εισελθε προσ την γυναικα του
αδελφου σου και γαµβρευσαι αυτην και αναστησον σπερµα τω αδελφω σου9γνουσ δε αυναν οτι ουκ α
υτω εσται το σπερµα εγινετο οταν εισηρχετο προσ την γυναικα του αδελφου αυτου εξεχεεν επι την γη
ν του µη δουναι σπερµα τω αδελφω αυτου10πονηρον δε εφανη εναντιον του θεου οτι εποιησεν τουτο κ
αι εθανατωσεν και τουτον11ειπεν δε ιουδασ θαµαρ τη νυµφη αυτου καθου χηρα εν τω οικω του πατρο
σ σου εωσ µεγασ γενηται σηλωµ ο υιοσ µου ειπεν γαρ µηποτε αποθανη και ουτοσ ωσπερ οι αδελφοι α
υτου απελθουσα δε θαµαρ εκαθητο εν τω οικω του πατροσ αυτησ12επληθυνθησαν δε αι ηµεραι και α
πεθανεν σαυα η γυνη ιουδα και παρακληθεισ ιουδασ ανεβη επι τουσ κειροντασ τα προβατα αυτου α
υτοσ και ιρασ ο ποιµην αυτου ο οδολλαµιτησ εισ θαµνα13και απηγγελη θαµαρ τη νυµφη αυτου λεγον
τεσ ιδου ο πενθεροσ σου αναβαινει εισ θαµνα κειραι τα προβατα αυτου14και περιελοµενη τα ιµατια τ
ησ χηρευσεωσ αφ′ εαυτησ περιεβαλετο θεριστρον και εκαλλωπισατο και εκαθισεν προσ ταισ πυλαισ
αιναν η εστιν εν παροδω θαµνα ειδεν γαρ οτι µεγασ γεγονεν σηλωµ αυτοσ δε ουκ εδωκεν αυτην αυτω
γυναικα15και ιδων αυτην ιουδασ εδοξεν αυτην πορνην ειναι κατεκαλυψατο γαρ το προσωπον αυτησ
και ουκ επεγνω αυτην16εξεκλινεν δε προσ αυτην την οδον και ειπεν αυτη εασον µε εισελθειν προσ σε
ου γαρ εγνω οτι η νυµφη αυτου εστιν η δε ειπεν τι µοι δωσεισ εαν εισελθησ προσ µε17ο δε ειπεν εγω σο
ι αποστελω εριφον αιγων εκ των προβατων η δε ειπεν εαν δωσ αρραβωνα εωσ του αποστειλαι σε18ο δε
ειπεν τινα τον αρραβωνα σοι δωσω η δε ειπεν τον δακτυλιον σου και τον ορµισκον και την ραβδον τη
ν εν τη χειρι σου και εδωκεν αυτη και εισηλθεν προσ αυτην και εν γαστρι ελαβεν εξ αυτου19και ανασ
τασα απηλθεν και περιειλατο το θεριστρον αφ′ εαυτησ και ενεδυσατο τα ιµατια τησ χηρευσεωσ αυτη
σ20απεστειλεν δε ιουδασ τον εριφον εξ αιγων εν χειρι του ποιµενοσ αυτου του οδολλαµιτου κοµισασθ
αι τον αρραβωνα παρα τησ γυναικοσ και ουχ ευρεν αυτην21επηρωτησεν δε τουσ ανδρασ τουσ εκ του
τοπου που εστιν η πορνη η γενοµενη εν αιναν επι τησ οδου και ειπαν ουκ ην ενταυθα πορνη22και απε
στραφη προσ ιουδαν και ειπεν ουχ ευρον και οι ανθρωποι οι εκ του τοπου λεγουσιν µη ειναι ωδε πορν
ην23ειπεν δε ιουδασ εχετω αυτα αλλα µηποτε καταγελασθωµεν εγω µεν απεσταλκα τον εριφον τουτον
συ δε ουχ ευρηκασ24εγενετο δε µετα τριµηνον απηγγελη τω ιουδα λεγοντεσ εκπεπορνευκεν θαµαρ η νυ
µφη σου και ιδου εν γαστρι εχει εκ πορνειασ ειπεν δε ιουδασ εξαγαγετε αυτην και κατακαυθητω25αυτ
η δε αγοµενη απεστειλεν προσ τον πενθερον αυτησ λεγουσα εκ του ανθρωπου τινοσ ταυτα εστιν εγω ε
ν γαστρι εχω και ειπεν επιγνωθι τινοσ ο δακτυλιοσ και ο ορµισκοσ και η ραβδοσ αυτη26επεγνω δε ιου
δασ και ειπεν δεδικαιωται θαµαρ η εγω ου εινεκεν ουκ εδωκα αυτην σηλωµ τω υιω µου και ου προσεθ
ετο ετι του γνωναι αυτην27εγενετο δε ηνικα ετικτεν και τηδε ην διδυµα εν τη γαστρι αυτησ28εγενετο δε
εν τω τικτειν αυτην ο εισ προεξηνεγκεν την χειρα λαβουσα δε η µαια εδησεν επι την χειρα αυτου κοκ
κινον λεγουσα ουτοσ εξελευσεται προτεροσ29ωσ δε επισυνηγαγεν την χειρα και ευθυσ εξηλθεν ο αδελ
φοσ αυτου η δε ειπεν τι διεκοπη δια σε φραγµοσ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου φαρεσ30και µετα τουτο
εξηλθεν ο αδελφοσ αυτου εφ′ ω ην επι τη χειρι αυτου το κοκκινον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ζαρα
Chapter 39
ιωσηφ δε κατηχθη εισ αιγυπτον και εκτησατο αυτον πετεφρησ ο ευνουχοσ φαραω αρχιµαγειροσ ανη
ρ αιγυπτιοσ εκ χειροσ ισµαηλιτων οι κατηγαγον αυτον εκει2και ην κυριοσ µετα ιωσηφ και ην ανηρ επ
ιτυγχανων και εγενετο εν τω οικω παρα τω κυριω τω αιγυπτιω3ηδει δε ο κυριοσ αυτου οτι κυριοσ µετ′
αυτου και οσα αν ποιη κυριοσ ευοδοι εν ταισ χερσιν αυτου4και ευρεν ιωσηφ χαριν εναντιον του κυρι
ου αυτου ευηρεστει δε αυτω και κατεστησεν αυτον επι του οικου αυτου και παντα οσα ην αυτω εδωκ
εν δια χειροσ ιωσηφ5εγενετο δε µετα το κατασταθηναι αυτον επι του οικου αυτου και επι παντα οσα
ην αυτω και ηυλογησεν κυριοσ τον οικον του αιγυπτιου δια ιωσηφ και εγενηθη ευλογια κυριου εν πα
σιν τοισ υπαρχουσιν αυτω εν τω οικω και εν τω αγρω6και επετρεψεν παντα οσα ην αυτω εισ χειρασ ι
ωσηφ και ουκ ηδει των καθ′ εαυτον ουδεν πλην του αρτου ου ησθιεν αυτοσ και ην ιωσηφ καλοσ τω ει
δει και ωραιοσ τη οψει σφοδρα7και εγενετο µετα τα ρηµατα ταυτα και επεβαλεν η γυνη του κυριου α
υτου τουσ οφθαλµουσ αυτησ επι ιωσηφ και ειπεν κοιµηθητι µετ′ εµου8ο δε ουκ ηθελεν ειπεν δε τη γυν
αικι του κυριου αυτου ει ο κυριοσ µου ου γινωσκει δι′ εµε ουδεν εν τω οικω αυτου και παντα οσα εστ
ιν αυτω εδωκεν εισ τασ χειρασ µου9και ουχ υπερεχει εν τη οικια ταυτη ουθεν εµου ουδε υπεξηρηται
απ′ εµου ουδεν πλην σου δια το σε γυναικα αυτου ειναι και πωσ ποιησω το ρηµα το πονηρον τουτο κ
αι αµαρτησοµαι εναντιον του θεου10ηνικα δε ελαλει τω ιωσηφ ηµεραν εξ ηµερασ και ουχ υπηκουσεν
αυτη καθευδειν µετ′ αυτησ του συγγενεσθαι αυτη11εγενετο δε τοιαυτη τισ ηµερα εισηλθεν ιωσηφ εισ τ
ην οικιαν ποιειν τα εργα αυτου και ουθεισ ην των εν τη οικια εσω12και επεσπασατο αυτον των ιµατιω
1

ν λεγουσα κοιµηθητι µετ′ εµου και καταλιπων τα ιµατια αυτου εν ταισ χερσιν αυτησ εφυγεν και εξηλ
θεν εξω13και εγενετο ωσ ειδεν οτι κατελιπεν τα ιµατια αυτου εν ταισ χερσιν αυτησ και εφυγεν και εξη
λθεν εξω14και εκαλεσεν τουσ οντασ εν τη οικια και ειπεν αυτοισ λεγουσα ιδετε εισηγαγεν ηµιν παιδα
εβραιον εµπαιζειν ηµιν εισηλθεν προσ µε λεγων κοιµηθητι µετ′ εµου και εβοησα φωνη µεγαλη15εν δε τ
ω ακουσαι αυτον οτι υψωσα την φωνην µου και εβοησα καταλιπων τα ιµατια αυτου παρ′ εµοι εφυγεν
και εξηλθεν εξω16και καταλιµπανει τα ιµατια παρ′ εαυτη εωσ ηλθεν ο κυριοσ εισ τον οικον αυτου17κ
αι ελαλησεν αυτω κατα τα ρηµατα ταυτα λεγουσα εισηλθεν προσ µε ο παισ ο εβραιοσ ον εισηγαγεσ π
ροσ ηµασ εµπαιξαι µοι και ειπεν µοι κοιµηθησοµαι µετα σου18ωσ δε ηκουσεν οτι υψωσα την φωνην µ
ου και εβοησα κατελιπεν τα ιµατια αυτου παρ′ εµοι και εφυγεν και εξηλθεν εξω19εγενετο δε ωσ ηκουσ
εν ο κυριοσ αυτου τα ρηµατα τησ γυναικοσ αυτου οσα ελαλησεν προσ αυτον λεγουσα ουτωσ εποιησ
εν µοι ο παισ σου και εθυµωθη οργη20και λαβων ο κυριοσ ιωσηφ ενεβαλεν αυτον εισ το οχυρωµα εισ
τον τοπον εν ω οι δεσµωται του βασιλεωσ κατεχονται εκει εν τω οχυρωµατι21και ην κυριοσ µετα ιωση
φ και κατεχεεν αυτου ελεοσ και εδωκεν αυτω χαριν εναντιον του αρχιδεσµοφυλακοσ22και εδωκεν ο α
ρχιδεσµοφυλαξ το δεσµωτηριον δια χειροσ ιωσηφ και παντασ τουσ απηγµενουσ οσοι εν τω δεσµωτηρ
ιω και παντα οσα ποιουσιν εκει23ουκ ην ο αρχιδεσµοφυλαξ του δεσµωτηριου γινωσκων δι′ αυτον ουθ
εν παντα γαρ ην δια χειροσ ιωσηφ δια το τον κυριον µετ′ αυτου ειναι και οσα αυτοσ εποιει κυριοσ ευ
ωδου εν ταισ χερσιν αυτου
Chapter 40
1
εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα ηµαρτεν ο αρχιοινοχοοσ του βασιλεωσ αιγυπτου και ο αρχισιτοποι
οσ τω κυριω αυτων βασιλει αιγυπτου2και ωργισθη φαραω επι τοισ δυσιν ευνουχοισ αυτου επι τω αρχι
οινοχοω και επι τω αρχισιτοποιω3και εθετο αυτουσ εν φυλακη παρα τω δεσµοφυλακι εισ το δεσµωτηρ
ιον εισ τον τοπον ου ιωσηφ απηκτο εκει4και συνεστησεν ο αρχιδεσµωτησ τω ιωσηφ αυτουσ και παρεσ
τη αυτοισ ησαν δε ηµερασ εν τη φυλακη5και ειδον αµφοτεροι ενυπνιον εκατεροσ ενυπνιον εν µια νυκ
τι ορασισ του ενυπνιου αυτου ο αρχιοινοχοοσ και ο αρχισιτοποιοσ οι ησαν τω βασιλει αιγυπτου οι ο
ντεσ εν τω δεσµωτηριω6εισηλθεν δε προσ αυτουσ ιωσηφ το πρωι και ειδεν αυτουσ και ησαν τεταραγµ
ενοι7και ηρωτα τουσ ευνουχουσ φαραω οι ησαν µετ′ αυτου εν τη φυλακη παρα τω κυριω αυτου λεγω
ν τι οτι τα προσωπα υµων σκυθρωπα σηµερον8οι δε ειπαν αυτω ενυπνιον ειδοµεν και ο συγκρινων ου
κ εστιν αυτο ειπεν δε αυτοισ ιωσηφ ουχι δια του θεου η διασαφησισ αυτων εστιν διηγησασθε ουν µοι9
και διηγησατο ο αρχιοινοχοοσ το ενυπνιον αυτου τω ιωσηφ και ειπεν εν τω υπνω µου ην αµπελοσ εν
αντιον µου10εν δε τη αµπελω τρεισ πυθµενεσ και αυτη θαλλουσα ανενηνοχυια βλαστουσ πεπειροι οι
βοτρυεσ σταφυλησ11και το ποτηριον φαραω εν τη χειρι µου και ελαβον την σταφυλην και εξεθλιψα α
υτην εισ το ποτηριον και εδωκα το ποτηριον εισ τασ χειρασ φαραω12και ειπεν αυτω ιωσηφ τουτο η συ
γκρισισ αυτου οι τρεισ πυθµενεσ τρεισ ηµεραι εισιν13ετι τρεισ ηµεραι και µνησθησεται φαραω τησ α
ρχησ σου και αποκαταστησει σε επι την αρχιοινοχοι+αν σου και δωσεισ το ποτηριον φαραω εισ την
χειρα αυτου κατα την αρχην σου την προτεραν ωσ ησθα οινοχοων 14αλλα µνησθητι µου δια σεαυτου
οταν ευ σοι γενηται και ποιησεισ εν εµοι ελεοσ και µνησθηση περι εµου φαραω και εξαξεισ µε εκ του
οχυρωµατοσ τουτου15οτι κλοπη εκλαπην εκ γησ εβραιων και ωδε ουκ εποιησα ουδεν αλλ′ ενεβαλον µ
ε εισ τον λακκον τουτον16και ειδεν ο αρχισιτοποιοσ οτι ορθωσ συνεκρινεν και ειπεν τω ιωσηφ καγω ει
δον ενυπνιον και ωµην τρια κανα χονδριτων αιρειν επι τησ κεφαλησ µου17εν δε τω κανω τω επανω απ
ο παντων των γενων ων ο βασιλευσ φαραω εσθιει εργον σιτοποιου και τα πετεινα του ουρανου κατησ
θιεν αυτα απο του κανου του επανω τησ κεφαλησ µου18αποκριθεισ δε ιωσηφ ειπεν αυτω αυτη η συγκρ
ισισ αυτου τα τρια κανα τρεισ ηµεραι εισιν19ετι τριων ηµερων αφελει φαραω την κεφαλην σου απο σο
υ και κρεµασει σε επι ξυλου και φαγεται τα ορνεα του ουρανου τασ σαρκασ σου απο σου20εγενετο δε
εν τη ηµερα τη τριτη ηµερα γενεσεωσ ην φαραω και εποιει ποτον πασι τοισ παισιν αυτου και εµνησθ
η τησ αρχησ του αρχιοινοχοου και τησ αρχησ του αρχισιτοποιου εν µεσω των παιδων αυτου21και απ
εκατεστησεν τον αρχιοινοχοον επι την αρχην αυτου και εδωκεν το ποτηριον εισ την χειρα φαραω22το
ν δε αρχισιτοποιον εκρεµασεν καθα συνεκρινεν αυτοισ ιωσηφ23ουκ εµνησθη δε ο αρχιοινοχοοσ του ι
ωσηφ αλλα επελαθετο αυτου
Chapter 41
1
εγενετο δε µετα δυο ετη ηµερων φαραω ειδεν ενυπνιον ωετο εσταναι επι του ποταµου2και ιδου ωσπερ
εκ του ποταµου ανεβαινον επτα βοεσ καλαι τω ειδει και εκλεκται ταισ σαρξιν και εβοσκοντο εν τω α
χει3αλλαι δε επτα βοεσ ανεβαινον µετα ταυτασ εκ του ποταµου αισχραι τω ειδει και λεπται ταισ σαρ
ξιν και ενεµοντο παρα τασ βοασ παρα το χειλοσ του ποταµου4και κατεφαγον αι επτα βοεσ αι αισχραι
και λεπται ταισ σαρξιν τασ επτα βοασ τασ καλασ τω ειδει και τασ εκλεκτασ ηγερθη δε φαραω5και εν
υπνιασθη το δευτερον και ιδου επτα σταχυεσ ανεβαινον εν πυθµενι ενι εκλεκτοι και καλοι6αλλοι δε ε
πτα σταχυεσ λεπτοι και ανεµοφθοροι ανεφυοντο µετ′ αυτουσ 7και κατεπιον οι επτα σταχυεσ οι λεπτοι

και ανεµοφθοροι τουσ επτα σταχυασ τουσ εκλεκτουσ και τουσ πληρεισ ηγερθη δε φαραω και ην ενυπ
νιον8εγενετο δε πρωι και εταραχθη η ψυχη αυτου και αποστειλασ εκαλεσεν παντασ τουσ εξηγητασ α
ιγυπτου και παντασ τουσ σοφουσ αυτησ και διηγησατο αυτοισ φαραω το ενυπνιον και ουκ ην ο απαγ
γελλων αυτο τω φαραω9και ελαλησεν ο αρχιοινοχοοσ προσ φαραω λεγων την αµαρτιαν µου αναµιµν
ησκω σηµερον10φαραω ωργισθη τοισ παισιν αυτου και εθετο ηµασ εν φυλακη εν τω οικω του αρχιµαγ
ειρου εµε τε και τον αρχισιτοποιον11και ειδοµεν ενυπνιον εν νυκτι µια εγω τε και αυτοσ εκαστοσ κατ
α το αυτου ενυπνιον ειδοµεν12ην δε εκει µεθ′ ηµων νεανισκοσ παισ εβραιοσ του αρχιµαγειρου και διη
γησαµεθα αυτω και συνεκρινεν ηµιν13εγενηθη δε καθωσ συνεκρινεν ηµιν ουτωσ και συνεβη εµε τε απ
οκατασταθηναι επι την αρχην µου εκεινον δε κρεµασθηναι14αποστειλασ δε φαραω εκαλεσεν τον ιωσ
ηφ και εξηγαγον αυτον εκ του οχυρωµατοσ και εξυρησαν αυτον και ηλλαξαν την στολην αυτου και
ηλθεν προσ φαραω15ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ ενυπνιον εωρακα και ο συγκρινων ουκ εστιν αυτο εγω δ
ε ακηκοα περι σου λεγοντων ακουσαντα σε ενυπνια συγκριναι αυτα16αποκριθεισ δε ιωσηφ τω φαραω
ειπεν ανευ του θεου ουκ αποκριθησεται το σωτηριον φαραω17ελαλησεν δε φαραω τω ιωσηφ λεγων εν τ
ω υπνω µου ωµην εσταναι παρα το χειλοσ του ποταµου18και ωσπερ εκ του ποταµου ανεβαινον επτα β
οεσ καλαι τω ειδει και εκλεκται ταισ σαρξιν και ενεµοντο εν τω αχει19και ιδου επτα βοεσ ετεραι ανεβ
αινον οπισω αυτων εκ του ποταµου πονηραι και αισχραι τω ειδει και λεπται ταισ σαρξιν οιασ ουκ ει
δον τοιαυτασ εν ολη γη αιγυπτω αισχροτερασ20και κατεφαγον αι επτα βοεσ αι αισχραι και λεπται τα
σ επτα βοασ τασ πρωτασ τασ καλασ και εκλεκτασ21και εισηλθον εισ τασ κοιλιασ αυτων και ου διαδη
λοι εγενοντο οτι εισηλθον εισ τασ κοιλιασ αυτων και αι οψεισ αυτων αισχραι καθα και την αρχην εξ
εγερθεισ δε εκοιµηθην22και ειδον παλιν εν τω υπνω µου και ωσπερ επτα σταχυεσ ανεβαινον εν πυθµεν
ι ενι πληρεισ και καλοι23αλλοι δε επτα σταχυεσ λεπτοι και ανεµοφθοροι ανεφυοντο εχοµενοι αυτων24
και κατεπιον οι επτα σταχυεσ οι λεπτοι και ανεµοφθοροι τουσ επτα σταχυασ τουσ καλουσ και τουσ
πληρεισ ειπα ουν τοισ εξηγηταισ και ουκ ην ο απαγγελλων µοι25και ειπεν ιωσηφ τω φαραω το ενυπνιο
ν φαραω εν εστιν οσα ο θεοσ ποιει εδειξεν τω φαραω26αι επτα βοεσ αι καλαι επτα ετη εστιν και οι επτ
α σταχυεσ οι καλοι επτα ετη εστιν το ενυπνιον φαραω εν εστιν 27και αι επτα βοεσ αι λεπται αι αναβαι
νουσαι οπισω αυτων επτα ετη εστιν και οι επτα σταχυεσ οι λεπτοι και ανεµοφθοροι εσονται επτα ετη
λιµου28το δε ρηµα ο ειρηκα φαραω οσα ο θεοσ ποιει εδειξεν τω φαραω29ιδου επτα ετη ερχεται ευθηνια
πολλη εν παση γη αιγυπτω30ηξει δε επτα ετη λιµου µετα ταυτα και επιλησονται τησ πλησµονησ εν ολ
η γη αιγυπτω και αναλωσει ο λιµοσ την γην31και ουκ επιγνωσθησεται η ευθηνια επι τησ γησ απο του
λιµου του εσοµενου µετα ταυτα ισχυροσ γαρ εσται σφοδρα32περι δε του δευτερωσαι το ενυπνιον φαρα
ω δισ οτι αληθεσ εσται το ρηµα το παρα του θεου και ταχυνει ο θεοσ του ποιησαι αυτο33νυν ουν σκε
ψαι ανθρωπον φρονιµον και συνετον και καταστησον αυτον επι γησ αιγυπτου34και ποιησατω φαραω
και καταστησατω τοπαρχασ επι τησ γησ και αποπεµπτωσατωσαν παντα τα γενηµατα τησ γησ αιγυπτ
ου των επτα ετων τησ ευθηνιασ35και συναγαγετωσαν παντα τα βρωµατα των επτα ετων των ερχοµενω
ν των καλων τουτων και συναχθητω ο σιτοσ υπο χειρα φαραω βρωµατα εν ταισ πολεσιν φυλαχθητω36
και εσται τα βρωµατα πεφυλαγµενα τη γη εισ τα επτα ετη του λιµου α εσονται εν γη αιγυπτω και ουκ
εκτριβησεται η γη εν τω λιµω37ηρεσεν δε τα ρηµατα εναντιον φαραω και εναντιον παντων των παιδων
αυτου38και ειπεν φαραω πασιν τοισ παισιν αυτου µη ευρησοµεν ανθρωπον τοιουτον οσ εχει πνευµα
θεου εν αυτω39ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ επειδη εδειξεν ο θεοσ σοι παντα ταυτα ουκ εστιν ανθρωποσ φ
ρονιµωτεροσ και συνετωτεροσ σου40συ εση επι τω οικω µου και επι τω στοµατι σου υπακουσεται πασ
ο λαοσ µου πλην τον θρονον υπερεξω σου εγω41ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ ιδου καθιστηµι σε σηµερον
επι πασησ γησ αιγυπτου42και περιελοµενοσ φαραω τον δακτυλιον απο τησ χειροσ αυτου περιεθηκεν
αυτον επι την χειρα ιωσηφ και ενεδυσεν αυτον στολην βυσσινην και περιεθηκεν κλοιον χρυσουν περ
ι τον τραχηλον αυτου43και ανεβιβασεν αυτον επι το αρµα το δευτερον των αυτου και εκηρυξεν εµπρο
σθεν αυτου κηρυξ και κατεστησεν αυτον εφ′ ολησ γησ αιγυπτου44ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ εγω φαραω
ανευ σου ουκ εξαρει ουθεισ την χειρα αυτου επι παση γη αιγυπτου45και εκαλεσεν φαραω το ονοµα ι
ωσηφ ψονθοµφανηχ και εδωκεν αυτω την ασεννεθ θυγατερα πετεφρη ιερεωσ ηλιου πολεωσ αυτω γυνα
ικα46ιωσηφ δε ην ετων τριακοντα οτε εστη εναντιον φαραω βασιλεωσ αιγυπτου εξηλθεν δε ιωσηφ εκ π
ροσωπου φαραω και διηλθεν πασαν γην αιγυπτου47και εποιησεν η γη εν τοισ επτα ετεσιν τησ ευθηνια
σ δραγµατα48και συνηγαγεν παντα τα βρωµατα των επτα ετων εν οισ ην η ευθηνια εν γη αιγυπτου και
εθηκεν τα βρωµατα εν ταισ πολεσιν βρωµατα των πεδιων τησ πολεωσ των κυκλω αυτησ εθηκεν εν αυ
τη49και συνηγαγεν ιωσηφ σιτον ωσει την αµµον τησ θαλασσησ πολυν σφοδρα εωσ ουκ ηδυναντο αριθ
µησαι ου γαρ ην αριθµοσ50τω δε ιωσηφ εγενοντο υιοι δυο προ του ελθειν τα επτα ετη του λιµου ουσ ετ
εκεν αυτω ασεννεθ θυγατηρ πετεφρη ιερεωσ ηλιου πολεωσ51εκαλεσεν δε ιωσηφ το ονοµα του πρωτοτο
κου µανασση οτι επιλαθεσθαι µε εποιησεν ο θεοσ παντων των πονων µου και παντων των του πατροσ
µου52το δε ονοµα του δευτερου εκαλεσεν εφραιµ οτι ηυξησεν µε ο θεοσ εν γη ταπεινωσεωσ µου53παρη
λθον δε τα επτα ετη τησ ευθηνιασ α εγενοντο εν γη αιγυπτω54και ηρξαντο τα επτα ετη του λιµου ερχε
σθαι καθα ειπεν ιωσηφ και εγενετο λιµοσ εν παση τη γη εν δε παση γη αιγυπτου ησαν αρτοι55και επειν

ασεν πασα η γη αιγυπτου εκεκραξεν δε ο λαοσ προσ φαραω περι αρτων ειπεν δε φαραω πασι τοισ αιγ
υπτιοισ πορευεσθε προσ ιωσηφ και ο εαν ειπη υµιν ποιησατε56και ο λιµοσ ην επι προσωπου πασησ τη
σ γησ ανεωξεν δε ιωσηφ παντασ τουσ σιτοβολωνασ και επωλει πασι τοισ αιγυπτιοισ57και πασαι αι χω
ραι ηλθον εισ αιγυπτον αγοραζειν προσ ιωσηφ επεκρατησεν γαρ ο λιµοσ εν παση τη γη
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ιδων δε ιακωβ οτι εστιν πρασισ εν αιγυπτω ειπεν τοισ υιοισ αυτου ινα τι ραθυµειτε2ιδου ακηκοα οτι
εστιν σιτοσ εν αιγυπτω καταβητε εκει και πριασθε ηµιν µικρα βρωµατα ινα ζωµεν και µη αποθανωµε
ν3κατεβησαν δε οι αδελφοι ιωσηφ οι δεκα πριασθαι σιτον εξ αιγυπτου4τον δε βενιαµιν τον αδελφον ιω
σηφ ουκ απεστειλεν µετα των αδελφων αυτου ειπεν γαρ µηποτε συµβη αυτω µαλακια5ηλθον δε οι υιοι
ισραηλ αγοραζειν µετα των ερχοµενων ην γαρ ο λιµοσ εν γη χανααν6ιωσηφ δε ην αρχων τησ γησ ουτ
οσ επωλει παντι τω λαω τησ γησ ελθοντεσ δε οι αδελφοι ιωσηφ προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι
την γην7ιδων δε ιωσηφ τουσ αδελφουσ αυτου επεγνω και ηλλοτριουτο απ′ αυτων και ελαλησεν αυτοι
σ σκληρα και ειπεν αυτοισ ποθεν ηκατε οι δε ειπαν εκ γησ χανααν αγορασαι βρωµατα8επεγνω δε ιωσ
ηφ τουσ αδελφουσ αυτου αυτοι δε ουκ επεγνωσαν αυτον9και εµνησθη ιωσηφ των ενυπνιων ων ειδεν α
υτοσ και ειπεν αυτοισ κατασκοποι εστε κατανοησαι τα ιχνη τησ χωρασ ηκατε10οι δε ειπαν ουχι κυρι
ε οι παιδεσ σου ηλθοµεν πριασθαι βρωµατα11παντεσ εσµεν υιοι ενοσ ανθρωπου ειρηνικοι εσµεν ουκ ε
ισιν οι παιδεσ σου κατασκοποι12ειπεν δε αυτοισ ουχι αλλα τα ιχνη τησ γησ ηλθατε ιδειν13οι δε ειπαν
δωδεκα εσµεν οι παιδεσ σου αδελφοι εν γη χανααν και ιδου ο νεωτεροσ µετα του πατροσ ηµων σηµερ
ον ο δε ετεροσ ουχ υπαρχει14ειπεν δε αυτοισ ιωσηφ τουτο εστιν ο ειρηκα υµιν λεγων οτι κατασκοποι ε
στε15εν τουτω φανεισθε νη την υγιειαν φαραω ου µη εξελθητε εντευθεν εαν µη ο αδελφοσ υµων ο νεωτ
εροσ ελθη ωδε16αποστειλατε εξ υµων ενα και λαβετε τον αδελφον υµων υµεισ δε απαχθητε εωσ του φ
ανερα γενεσθαι τα ρηµατα υµων ει αληθευετε η ου ει δε µη νη την υγιειαν φαραω η µην κατασκοποι ε
στε17και εθετο αυτουσ εν φυλακη ηµερασ τρεισ18ειπεν δε αυτοισ τη ηµερα τη τριτη τουτο ποιησατε κ
αι ζησεσθε τον θεον γαρ εγω φοβουµαι19ει ειρηνικοι εστε αδελφοσ υµων εισ κατασχεθητω εν τη φυλακ
η αυτοι δε βαδισατε και απαγαγετε τον αγορασµον τησ σιτοδοσιασ υµων20και τον αδελφον υµων τον
νεωτερον αγαγετε προσ µε και πιστευθησονται τα ρηµατα υµων ει δε µη αποθανεισθε εποιησαν δε ου
τωσ21και ειπεν εκαστοσ προσ τον αδελφον αυτου ναι εν αµαρτια γαρ εσµεν περι του αδελφου ηµων οτ
ι υπερειδοµεν την θλιψιν τησ ψυχησ αυτου οτε κατεδεετο ηµων και ουκ εισηκουσαµεν αυτου ενεκεν
τουτου επηλθεν εφ′ ηµασ η θλιψισ αυτη22αποκριθεισ δε ρουβην ειπεν αυτοισ ουκ ελαλησα υµιν λεγω
ν µη αδικησητε το παιδαριον και ουκ εισηκουσατε µου και ιδου το αιµα αυτου εκζητειται23αυτοι δε ο
υκ ηδεισαν οτι ακουει ιωσηφ ο γαρ ερµηνευτησ ανα µεσον αυτων ην24αποστραφεισ δε απ′ αυτων εκλ
αυσεν ιωσηφ και παλιν προσηλθεν προσ αυτουσ και ειπεν αυτοισ και ελαβεν τον συµεων απ′ αυτων
και εδησεν αυτον εναντιον αυτων25ενετειλατο δε ιωσηφ εµπλησαι τα αγγεια αυτων σιτου και αποδου
ναι το αργυριον εκαστου εισ τον σακκον αυτου και δουναι αυτοισ επισιτισµον εισ την οδον και εγεν
ηθη αυτοισ ουτωσ26και επιθεντεσ τον σιτον επι τουσ ονουσ αυτων απηλθον εκειθεν27λυσασ δε εισ τον
µαρσιππον αυτου δουναι χορτασµατα τοισ ονοισ αυτου ου κατελυσαν ειδεν τον δεσµον του αργυριο
υ αυτου και ην επανω του στοµατοσ του µαρσιππου28και ειπεν τοισ αδελφοισ αυτου απεδοθη µοι το α
ργυριον και ιδου τουτο εν τω µαρσιππω µου και εξεστη η καρδια αυτων και εταραχθησαν προσ αλλη
λουσ λεγοντεσ τι τουτο εποιησεν ο θεοσ ηµιν29ηλθον δε προσ ιακωβ τον πατερα αυτων εισ γην χαναα
ν και απηγγειλαν αυτω παντα τα συµβαντα αυτοισ λεγοντεσ30λελαληκεν ο ανθρωποσ ο κυριοσ τησ γ
ησ προσ ηµασ σκληρα και εθετο ηµασ εν φυλακη ωσ κατασκοπευοντασ την γην31ειπαµεν δε αυτω ειρ
ηνικοι εσµεν ουκ εσµεν κατασκοποι32δωδεκα αδελφοι εσµεν υιοι του πατροσ ηµων ο εισ ουχ υπαρχει
ο δε µικροτεροσ µετα του πατροσ ηµων σηµερον εν γη χανααν33ειπεν δε ηµιν ο ανθρωποσ ο κυριοσ τη
σ γησ εν τουτω γνωσοµαι οτι ειρηνικοι εστε αδελφον ενα αφετε ωδε µετ′ εµου τον δε αγορασµον τησ σ
ιτοδοσιασ του οικου υµων λαβοντεσ απελθατε34και αγαγετε προσ µε τον αδελφον υµων τον νεωτερον
και γνωσοµαι οτι ου κατασκοποι εστε αλλ′ οτι ειρηνικοι εστε και τον αδελφον υµων αποδωσω υµιν κ
αι τη γη εµπορευεσθε35εγενετο δε εν τω κατακενουν αυτουσ τουσ σακκουσ αυτων και ην εκαστου ο δε
σµοσ του αργυριου εν τω σακκω αυτων και ειδον τουσ δεσµουσ του αργυριου αυτων αυτοι και ο πατ
ηρ αυτων και εφοβηθησαν36ειπεν δε αυτοισ ιακωβ ο πατηρ αυτων εµε ητεκνωσατε ιωσηφ ουκ εστιν σ
υµεων ουκ εστιν και τον βενιαµιν ληµψεσθε επ′ εµε εγενετο παντα ταυτα37ειπεν δε ρουβην τω πατρι α
υτου λεγων τουσ δυο υιουσ µου αποκτεινον εαν µη αγαγω αυτον προσ σε δοσ αυτον εισ την χειρα µο
υ καγω αναξω αυτον προσ σε38ο δε ειπεν ου καταβησεται ο υιοσ µου µεθ′ υµων οτι ο αδελφοσ αυτου
απεθανεν και αυτοσ µονοσ καταλελειπται και συµβησεται αυτον µαλακισθηναι εν τη οδω η αν πορε
υησθε και καταξετε µου το γηρασ µετα λυπησ εισ αδου
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1
ο δε λιµοσ ενισχυσεν επι τησ γησ2εγενετο δε ηνικα συνετελεσαν καταφαγειν τον σιτον ον ηνεγκαν εξ

αιγυπτου και ειπεν αυτοισ ο πατηρ αυτων παλιν πορευθεντεσ πριασθε ηµιν µικρα βρωµατα3ειπεν δε α
υτω ιουδασ λεγων διαµαρτυρια διαµεµαρτυρηται ηµιν ο ανθρωποσ λεγων ουκ οψεσθε το προσωπον µ
ου εαν µη ο αδελφοσ υµων ο νεωτεροσ µεθ′ υµων η4ει µεν ουν αποστελλεισ τον αδελφον ηµων µεθ′ ηµ
ων καταβησοµεθα και αγορασωµεν σοι βρωµατα5ει δε µη αποστελλεισ τον αδελφον ηµων µεθ′ ηµων ο
υ πορευσοµεθα ο γαρ ανθρωποσ ειπεν ηµιν λεγων ουκ οψεσθε µου το προσωπον εαν µη ο αδελφοσ υµ
ων ο νεωτεροσ µεθ′ υµων η6ειπεν δε ισραηλ τι εκακοποιησατε µε αναγγειλαντεσ τω ανθρωπω ει εστιν
υµιν αδελφοσ7οι δε ειπαν ερωτων επηρωτησεν ηµασ ο ανθρωποσ και την γενεαν ηµων λεγων ει ετι ο π
ατηρ υµων ζη ει εστιν υµιν αδελφοσ και απηγγειλαµεν αυτω κατα την επερωτησιν ταυτην µη ηδειµεν
ει ερει ηµιν αγαγετε τον αδελφον υµων8ειπεν δε ιουδασ προσ ισραηλ τον πατερα αυτου αποστειλον το
παιδαριον µετ′ εµου και ανασταντεσ πορευσοµεθα ινα ζωµεν και µη αποθανωµεν και ηµεισ και συ κ
αι η αποσκευη ηµων9εγω δε εκδεχοµαι αυτον εκ χειροσ µου ζητησον αυτον εαν µη αγαγω αυτον προσ
σε και στησω αυτον εναντιον σου ηµαρτηκωσ εσοµαι προσ σε πασασ τασ ηµερασ10ει µη γαρ εβραδυ
ναµεν ηδη αν υπεστρεψαµεν δισ11ειπεν δε αυτοισ ισραηλ ο πατηρ αυτων ει ουτωσ εστιν τουτο ποιησα
τε λαβετε απο των καρπων τησ γησ εν τοισ αγγειοισ υµων και καταγαγετε τω ανθρωπω δωρα τησ ρητι
νησ και του µελιτοσ θυµιαµα και στακτην και τερεµινθον και καρυα12και το αργυριον δισσον λαβετε
εν ταισ χερσιν υµων το αργυριον το αποστραφεν εν τοισ µαρσιπποισ υµων αποστρεψατε µεθ′ υµων µ
ηποτε αγνοηµα εστιν13και τον αδελφον υµων λαβετε και ανασταντεσ καταβητε προσ τον ανθρωπον14ο
δε θεοσ µου δωη υµιν χαριν εναντιον του ανθρωπου και αποστειλαι τον αδελφον υµων τον ενα και τ
ον βενιαµιν εγω µεν γαρ καθα ητεκνωµαι ητεκνωµαι 15λαβοντεσ δε οι ανδρεσ τα δωρα ταυτα και το αρ
γυριον διπλουν ελαβον εν ταισ χερσιν αυτων και τον βενιαµιν και ανασταντεσ κατεβησαν εισ αιγυπτ
ον και εστησαν εναντιον ιωσηφ16ειδεν δε ιωσηφ αυτουσ και τον βενιαµιν τον αδελφον αυτου τον οµο
µητριον και ειπεν τω επι τησ οικιασ αυτου εισαγαγε τουσ ανθρωπουσ εισ την οικιαν και σφαξον θυµ
ατα και ετοιµασον µετ′ εµου γαρ φαγονται οι ανθρωποι αρτουσ την µεσηµβριαν17εποιησεν δε ο ανθρ
ωποσ καθα ειπεν ιωσηφ και εισηγαγεν τουσ ανθρωπουσ εισ τον οικον ιωσηφ18ιδοντεσ δε οι ανθρωποι
οτι εισηχθησαν εισ τον οικον ιωσηφ ειπαν δια το αργυριον το αποστραφεν εν τοισ µαρσιπποισ ηµων τ
ην αρχην ηµεισ εισαγοµεθα του συκοφαντησαι ηµασ και επιθεσθαι ηµιν του λαβειν ηµασ εισ παιδασ
και τουσ ονουσ ηµων19προσελθοντεσ δε προσ τον ανθρωπον τον επι του οικου ιωσηφ ελαλησαν αυτω
εν τω πυλωνι του οικου20λεγοντεσ δεοµεθα κυριε κατεβηµεν την αρχην πριασθαι βρωµατα21εγενετο δ
ε ηνικα ηλθοµεν εισ το καταλυσαι και ηνοιξαµεν τουσ µαρσιππουσ ηµων και τοδε το αργυριον εκαστ
ου εν τω µαρσιππω αυτου το αργυριον ηµων εν σταθµω απεστρεψαµεν νυν εν ταισ χερσιν ηµων22και
αργυριον ετερον ηνεγκαµεν µεθ′ εαυτων αγορασαι βρωµατα ουκ οιδαµεν τισ ενεβαλεν το αργυριον ει
σ τουσ µαρσιππουσ ηµων23ειπεν δε αυτοισ ιλεωσ υµιν µη φοβεισθε ο θεοσ υµων και ο θεοσ των πατερ
ων υµων εδωκεν υµιν θησαυρουσ εν τοισ µαρσιπποισ υµων το δε αργυριον υµων ευδοκιµουν απεχω κ
αι εξηγαγεν προσ αυτουσ τον συµεων24και ηνεγκεν υδωρ νιψαι τουσ ποδασ αυτων και εδωκεν χορτασ
µατα τοισ ονοισ αυτων25ητοιµασαν δε τα δωρα εωσ του ελθειν ιωσηφ µεσηµβριασ ηκουσαν γαρ οτι ε
κει µελλει αρισταν26εισηλθεν δε ιωσηφ εισ την οικιαν και προσηνεγκαν αυτω τα δωρα α ειχον εν ταισ
χερσιν αυτων εισ τον οικον και προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι την γην27ηρωτησεν δε αυτουσ
πωσ εχετε και ειπεν αυτοισ ει υγιαινει ο πατηρ υµων ο πρεσβυτεροσ ον ειπατε ετι ζη28οι δε ειπαν υγια
ινει ο παισ σου ο πατηρ ηµων ετι ζη και ειπεν ευλογητοσ ο ανθρωποσ εκεινοσ τω θεω και κυψαντεσ π
ροσεκυνησαν αυτω29αναβλεψασ δε τοισ οφθαλµοισ ιωσηφ ειδεν βενιαµιν τον αδελφον αυτου τον οµο
µητριον και ειπεν ουτοσ ο αδελφοσ υµων ο νεωτεροσ ον ειπατε προσ µε αγαγειν και ειπεν ο θεοσ ελεη
σαι σε τεκνον30εταραχθη δε ιωσηφ συνεστρεφετο γαρ τα εντερα αυτου επι τω αδελφω αυτου και εζητε
ι κλαυσαι εισελθων δε εισ το ταµιειον εκλαυσεν εκει 31και νιψαµενοσ το προσωπον εξελθων ενεκρατε
υσατο και ειπεν παραθετε αρτουσ32και παρεθηκαν αυτω µονω και αυτοισ καθ′ εαυτουσ και τοισ αιγυ
πτιοισ τοισ συνδειπνουσιν µετ′ αυτου καθ′ εαυτουσ ου γαρ εδυναντο οι αιγυπτιοι συνεσθιειν µετα τω
ν εβραιων αρτουσ βδελυγµα γαρ εστιν τοισ αιγυπτιοισ33εκαθισαν δε εναντιον αυτου ο πρωτοτοκοσ κα
τα τα πρεσβεια αυτου και ο νεωτεροσ κατα την νεοτητα αυτου εξισταντο δε οι ανθρωποι εκαστοσ πρ
οσ τον αδελφον αυτου34ηραν δε µεριδασ παρ′ αυτου προσ αυτουσ εµεγαλυνθη δε η µερισ βενιαµιν πα
ρα τασ µεριδασ παντων πενταπλασιωσ προσ τασ εκεινων επιον δε και εµεθυσθησαν µετ′ αυτου
Chapter 44
και ενετειλατο ιωσηφ τω οντι επι τησ οικιασ αυτου λεγων πλησατε τουσ µαρσιππουσ των ανθρωπων
βρωµατων οσα εαν δυνωνται αραι και εµβαλατε εκαστου το αργυριον επι του στοµατοσ του µαρσιππ
ου2και το κονδυ µου το αργυρουν εµβαλατε εισ τον µαρσιππον του νεωτερου και την τιµην του σιτου
αυτου εγενηθη δε κατα το ρηµα ιωσηφ καθωσ ειπεν3το πρωι διεφαυσεν και οι ανθρωποι απεσταλησαν
αυτοι και οι ονοι αυτων4εξελθοντων δε αυτων την πολιν ουκ απεσχον µακραν και ιωσηφ ειπεν τω επι
τησ οικιασ αυτου αναστασ επιδιωξον οπισω των ανθρωπων και καταληµψη αυτουσ και ερεισ αυτοι
σ τι οτι ανταπεδωκατε πονηρα αντι καλων 5ινα τι εκλεψατε µου το κονδυ το αργυρουν ου τουτο εστιν
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εν ω πινει ο κυριοσ µου αυτοσ δε οιωνισµω οιωνιζεται εν αυτω πονηρα συντετελεσθε α πεποιηκατε6ε
υρων δε αυτουσ ειπεν αυτοισ κατα τα ρηµατα ταυτα7οι δε ειπον αυτω ινα τι λαλει ο κυριοσ κατα τα
ρηµατα ταυτα µη γενοιτο τοισ παισιν σου ποιησαι κατα το ρηµα τουτο8ει το µεν αργυριον ο ευροµεν
εν τοισ µαρσιπποισ ηµων απεστρεψαµεν προσ σε εκ γησ χανααν πωσ αν κλεψαιµεν εκ του οικου του
κυριου σου αργυριον η χρυσιον9παρ′ ω αν ευρεθη το κονδυ των παιδων σου αποθνησκετω και ηµεισ
δε εσοµεθα παιδεσ τω κυριω ηµων10ο δε ειπεν και νυν ωσ λεγετε ουτωσ εσται ο ανθρωποσ παρ′ ω αν ε
υρεθη το κονδυ αυτοσ εσται µου παισ υµεισ δε εσεσθε καθαροι11και εσπευσαν και καθειλαν εκαστοσ
τον µαρσιππον αυτου επι την γην και ηνοιξαν εκαστοσ τον µαρσιππον αυτου12ηρευνα δε απο του πρ
εσβυτερου αρξαµενοσ εωσ ηλθεν επι τον νεωτερον και ευρεν το κονδυ εν τω µαρσιππω τω βενιαµιν13κ
αι διερρηξαν τα ιµατια αυτων και επεθηκαν εκαστοσ τον µαρσιππον αυτου επι τον ονον αυτου και ε
πεστρεψαν εισ την πολιν14εισηλθεν δε ιουδασ και οι αδελφοι αυτου προσ ιωσηφ ετι αυτου οντοσ εκει
και επεσον εναντιον αυτου επι την γην15ειπεν δε αυτοισ ιωσηφ τι το πραγµα τουτο ο εποιησατε ουκ οι
δατε οτι οιωνισµω οιωνιειται ανθρωποσ οιοσ εγω16ειπεν δε ιουδασ τι αντερουµεν τω κυριω η τι λαλησ
ωµεν η τι δικαιωθωµεν ο δε θεοσ ευρεν την αδικιαν των παιδων σου ιδου εσµεν οικεται τω κυριω ηµω
ν και ηµεισ και παρ′ ω ευρεθη το κονδυ17ειπεν δε ιωσηφ µη µοι γενοιτο ποιησαι το ρηµα τουτο ο ανθρ
ωποσ παρ′ ω ευρεθη το κονδυ αυτοσ εσται µου παισ υµεισ δε αναβητε µετα σωτηριασ προσ τον πατερ
α υµων18εγγισασ δε αυτω ιουδασ ειπεν δεοµαι κυριε λαλησατω ο παισ σου ρηµα εναντιον σου και µη
θυµωθησ τω παιδι σου οτι συ ει µετα φαραω19κυριε συ ηρωτησασ τουσ παιδασ σου λεγων ει εχετε πατ
ερα η αδελφον20και ειπαµεν τω κυριω εστιν ηµιν πατηρ πρεσβυτεροσ και παιδιον γηρωσ νεωτερον αυ
τω και ο αδελφοσ αυτου απεθανεν αυτοσ δε µονοσ υπελειφθη τη µητρι αυτου ο δε πατηρ αυτον ηγαπ
ησεν21ειπασ δε τοισ παισιν σου καταγαγετε αυτον προσ µε και επιµελουµαι αυτου22και ειπαµεν τω κυ
ριω ου δυνησεται το παιδιον καταλιπειν τον πατερα εαν δε καταλιπη τον πατερα αποθανειται23συ δε
ειπασ τοισ παισιν σου εαν µη καταβη ο αδελφοσ υµων ο νεωτεροσ µεθ′ υµων ου προσθησεσθε ετι ιδει
ν το προσωπον µου24εγενετο δε ηνικα ανεβηµεν προσ τον παιδα σου πατερα δε ηµων απηγγειλαµεν αυ
τω τα ρηµατα του κυριου25ειπεν δε ηµιν ο πατηρ ηµων βαδισατε παλιν αγορασατε ηµιν µικρα βρωµατ
α26ηµεισ δε ειπαµεν ου δυνησοµεθα καταβηναι αλλ′ ει µεν ο αδελφοσ ηµων ο νεωτεροσ καταβαινει µε
θ′ ηµων καταβησοµεθα ου γαρ δυνησοµεθα ιδειν το προσωπον του ανθρωπου του αδελφου του νεωτε
ρου µη οντοσ µεθ′ ηµων27ειπεν δε ο παισ σου ο πατηρ ηµων προσ ηµασ υµεισ γινωσκετε οτι δυο ετεκε
ν µοι η γυνη28και εξηλθεν ο εισ απ′ εµου και ειπατε οτι θηριοβρωτοσ γεγονεν και ουκ ειδον αυτον ετι
και νυν29εαν ουν λαβητε και τουτον εκ προσωπου µου και συµβη αυτω µαλακια εν τη οδω και καταξ
ετε µου το γηρασ µετα λυπησ εισ αδου30νυν ουν εαν εισπορευωµαι προσ τον παιδα σου πατερα δε ηµ
ων και το παιδαριον µη η µεθ′ ηµων η δε ψυχη αυτου εκκρεµαται εκ τησ τουτου ψυχησ31και εσται εν
τω ιδειν αυτον µη ον το παιδαριον µεθ′ ηµων τελευτησει και καταξουσιν οι παιδεσ σου το γηρασ του
παιδοσ σου πατροσ δε ηµων µετ′ οδυνησ εισ αδου32ο γαρ παισ σου εκδεδεκται το παιδιον παρα του π
ατροσ λεγων εαν µη αγαγω αυτον προσ σε και στησω αυτον εναντιον σου ηµαρτηκωσ εσοµαι προσ τ
ον πατερα πασασ τασ ηµερασ33νυν ουν παραµενω σοι παισ αντι του παιδιου οικετησ του κυριου το δ
ε παιδιον αναβητω µετα των αδελφων34πωσ γαρ αναβησοµαι προσ τον πατερα του παιδιου µη οντοσ µ
εθ′ ηµων ινα µη ιδω τα κακα α ευρησει τον πατερα µου
Chapter 45
και ουκ ηδυνατο ιωσηφ ανεχεσθαι παντων των παρεστηκοτων αυτω αλλ′ ειπεν εξαποστειλατε παντα
σ απ′ εµου και ου παρειστηκει ουδεισ ετι τω ιωσηφ ηνικα ανεγνωριζετο τοισ αδελφοισ αυτου2και αφη
κεν φωνην µετα κλαυθµου ηκουσαν δε παντεσ οι αιγυπτιοι και ακουστον εγενετο εισ τον οικον φαρα
ω3ειπεν δε ιωσηφ προσ τουσ αδελφουσ αυτου εγω ειµι ιωσηφ ετι ο πατηρ µου ζη και ουκ εδυναντο οι
αδελφοι αποκριθηναι αυτω εταραχθησαν γαρ 4ειπεν δε ιωσηφ προσ τουσ αδελφουσ αυτου εγγισατε πρ
οσ µε και ηγγισαν και ειπεν εγω ειµι ιωσηφ ο αδελφοσ υµων ον απεδοσθε εισ αιγυπτον5νυν ουν µη λυπ
εισθε µηδε σκληρον υµιν φανητω οτι απεδοσθε µε ωδε εισ γαρ ζωην απεστειλεν µε ο θεοσ εµπροσθεν
υµων6τουτο γαρ δευτερον ετοσ λιµοσ επι τησ γησ και ετι λοιπα πεντε ετη εν οισ ουκ εσται αροτριασισ
ουδε αµητοσ7απεστειλεν γαρ µε ο θεοσ εµπροσθεν υµων υπολειπεσθαι υµων καταλειµµα επι τησ γησ
και εκθρεψαι υµων καταλειψιν µεγαλην8νυν ουν ουχ υµεισ µε απεσταλκατε ωδε αλλ′ η ο θεοσ και επ
οιησεν µε ωσ πατερα φαραω και κυριον παντοσ του οικου αυτου και αρχοντα πασησ γησ αιγυπτου9σ
πευσαντεσ ουν αναβητε προσ τον πατερα µου και ειπατε αυτω ταδε λεγει ο υιοσ σου ιωσηφ εποιησεν
µε ο θεοσ κυριον πασησ γησ αιγυπτου καταβηθι ουν προσ µε και µη µεινησ10και κατοικησεισ εν γη γε
σεµ αραβιασ και εση εγγυσ µου συ και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων σου τα προβατα σου και αι βο
εσ σου και οσα σοι εστιν11και εκθρεψω σε εκει ετι γαρ πεντε ετη λιµοσ ινα µη εκτριβησ συ και οι υιοι
σου και παντα τα υπαρχοντα σου12ιδου οι οφθαλµοι υµων βλεπουσιν και οι οφθαλµοι βενιαµιν του α
δελφου µου οτι το στοµα µου το λαλουν προσ υµασ13απαγγειλατε ουν τω πατρι µου πασαν την δοξαν
µου την εν αιγυπτω και οσα ειδετε και ταχυναντεσ καταγαγετε τον πατερα µου ωδε14και επιπεσων επι
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τον τραχηλον βενιαµιν του αδελφου αυτου εκλαυσεν επ′ αυτω και βενιαµιν εκλαυσεν επι τω τραχηλ
ω αυτου15και καταφιλησασ παντασ τουσ αδελφουσ αυτου εκλαυσεν επ′ αυτοισ και µετα ταυτα ελαλ
ησαν οι αδελφοι αυτου προσ αυτον16και διεβοηθη η φωνη εισ τον οικον φαραω λεγοντεσ ηκασιν οι αδ
ελφοι ιωσηφ εχαρη δε φαραω και η θεραπεια αυτου17ειπεν δε φαραω προσ ιωσηφ ειπον τοισ αδελφοισ
σου τουτο ποιησατε γεµισατε τα πορεια υµων και απελθατε εισ γην χανααν18και παραλαβοντεσ τον π
ατερα υµων και τα υπαρχοντα υµων ηκετε προσ µε και δωσω υµιν παντων των αγαθων αιγυπτου και
φαγεσθε τον µυελον τησ γησ19συ δε εντειλαι ταυτα λαβειν αυτοισ αµαξασ εκ γησ αιγυπτου τοισ παιδι
οισ υµων και ταισ γυναιξιν και αναλαβοντεσ τον πατερα υµων παραγινεσθε20και µη φεισησθε τοισ οφ
θαλµοισ των σκευων υµων τα γαρ παντα αγαθα αιγυπτου υµιν εσται 21εποιησαν δε ουτωσ οι υιοι ισρα
ηλ εδωκεν δε ιωσηφ αυτοισ αµαξασ κατα τα ειρηµενα υπο φαραω του βασιλεωσ και εδωκεν αυτοισ ε
πισιτισµον εισ την οδον22και πασιν εδωκεν δισσασ στολασ τω δε βενιαµιν εδωκεν τριακοσιουσ χρυσο
υσ και πεντε εξαλλασσουσασ στολασ23και τω πατρι αυτου απεστειλεν κατα τα αυτα και δεκα ονουσ
αιροντασ απο παντων των αγαθων αιγυπτου και δεκα ηµιονουσ αιρουσασ αρτουσ τω πατρι αυτου ει
σ οδον24εξαπεστειλεν δε τουσ αδελφουσ αυτου και επορευθησαν και ειπεν αυτοισ µη οργιζεσθε εν τη
οδω25και ανεβησαν εξ αιγυπτου και ηλθον εισ γην χανααν προσ ιακωβ τον πατερα αυτων26και ανηγγε
ιλαν αυτω λεγοντεσ οτι ο υιοσ σου ιωσηφ ζη και αυτοσ αρχει πασησ γησ αιγυπτου και εξεστη η διαν
οια ιακωβ ου γαρ επιστευσεν αυτοισ27ελαλησαν δε αυτω παντα τα ρηθεντα υπο ιωσηφ οσα ειπεν αυτ
οισ ιδων δε τασ αµαξασ ασ απεστειλεν ιωσηφ ωστε αναλαβειν αυτον ανεζωπυρησεν το πνευµα ιακω
β του πατροσ αυτων28ειπεν δε ισραηλ µεγα µοι εστιν ει ετι ιωσηφ ο υιοσ µου ζη πορευθεισ οψοµαι αυ
τον προ του αποθανειν µε
Chapter 46
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απαρασ δε ισραηλ αυτοσ και παντα τα αυτου ηλθεν επι το φρεαρ του ορκου και εθυσεν θυσιαν τω θ
εω του πατροσ αυτου ισαακ2ειπεν δε ο θεοσ ισραηλ εν οραµατι τησ νυκτοσ ειπασ ιακωβ ιακωβ ο δε ει
πεν τι εστιν3λεγων εγω ειµι ο θεοσ των πατερων σου µη φοβου καταβηναι εισ αιγυπτον εισ γαρ εθνοσ
µεγα ποιησω σε εκει4και εγω καταβησοµαι µετα σου εισ αιγυπτον και εγω αναβιβασω σε εισ τελοσ κα
ι ιωσηφ επιβαλει τασ χειρασ επι τουσ οφθαλµουσ σου5ανεστη δε ιακωβ απο του φρεατοσ του ορκου κ
αι ανελαβον οι υιοι ισραηλ τον πατερα αυτων και την αποσκευην και τασ γυναικασ αυτων επι τασ α
µαξασ ασ απεστειλεν ιωσηφ αραι αυτον6και αναλαβοντεσ τα υπαρχοντα αυτων και πασαν την κτησι
ν ην εκτησαντο εν γη χανααν εισηλθον εισ αιγυπτον ιακωβ και παν το σπερµα αυτου µετ′ αυτου7υιοι
και οι υιοι των υιων αυτου µετ′ αυτου θυγατερεσ και θυγατερεσ των υιων αυτου και παν το σπερµα α
υτου ηγαγεν εισ αιγυπτον8ταυτα δε τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισελθοντων εισ αιγυπτον ιακωβ
και οι υιοι αυτου πρωτοτοκοσ ιακωβ ρουβην9υιοι δε ρουβην ενωχ και φαλλουσ ασρων και χαρµι10υι
οι δε συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ και ιαχιν και σααρ και σαουλ υιοσ τησ χανανιτιδοσ11υιοι δε
λευι γηρσων κααθ και µεραρι12υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και σηλωµ και φαρεσ και ζαρα απεθανεν
δε ηρ και αυναν εν γη χανααν εγενοντο δε υιοι φαρεσ ασρων και ιεµουηλ13υιοι δε ισσαχαρ θωλα και
φουα και ιασουβ και ζαµβραµ14υιοι δε ζαβουλων σερεδ και αλλων και αλοηλ15ουτοι υιοι λειασ ουσ ε
τεκεν τω ιακωβ εν µεσοποταµια τησ συριασ και διναν την θυγατερα αυτου πασαι αι ψυχαι υιοι και θ
υγατερεσ τριακοντα τρεισ16υιοι δε γαδ σαφων και αγγισ και σαυνισ και θασοβαν και αηδισ και αροη
δισ και αροηλισ17υιοι δε ασηρ ιεµνα και ιεσουα και ιεουλ και βαρια και σαρα αδελφη αυτων υιοι δε
βαρια χοβορ και µελχιηλ18ουτοι υιοι ζελφασ ην εδωκεν λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου η ετεκεν τουτου
σ τω ιακωβ δεκα εξ ψυχασ19υιοι δε ραχηλ γυναικοσ ιακωβ ιωσηφ και βενιαµιν20εγενοντο δε υιοι ιωση
φ εν γη αιγυπτω ουσ ετεκεν αυτω ασεννεθ θυγατηρ πετεφρη ιερεωσ ηλιου πολεωσ τον µανασση και το
ν εφραιµ εγενοντο δε υιοι µανασση ουσ ετεκεν αυτω η παλλακη η συρα τον µαχιρ µαχιρ δε εγεννησεν
τον γαλααδ υιοι δε εφραιµ αδελφου µανασση σουταλααµ και τααµ υιοι δε σουταλααµ εδεµ21υιοι δε β
ενιαµιν βαλα και χοβωρ και ασβηλ εγενοντο δε υιοι βαλα γηρα και νοεµαν και αγχισ και ρωσ και µα
µφιν και οφιµιν γηρα δε εγεννησεν τον αραδ22ουτοι υιοι ραχηλ ουσ ετεκεν τω ιακωβ πασαι ψυχαι δεκ
α οκτω23υιοι δε δαν ασοµ24και υιοι νεφθαλι ασιηλ και γωυνι και ισσααρ και συλληµ25ουτοι υιοι βαλλ
ασ ην εδωκεν λαβαν ραχηλ τη θυγατρι αυτου η ετεκεν τουτουσ τω ιακωβ πασαι ψυχαι επτα26πασαι δ
ε ψυχαι αι εισελθουσαι µετα ιακωβ εισ αιγυπτον οι εξελθοντεσ εκ των µηρων αυτου χωρισ των γυναι
κων υιων ιακωβ πασαι ψυχαι εξηκοντα εξ27υιοι δε ιωσηφ οι γενοµενοι αυτω εν γη αιγυπτω ψυχαι εννε
α πασαι ψυχαι οικου ιακωβ αι εισελθουσαι εισ αιγυπτον εβδοµηκοντα πεντε28τον δε ιουδαν απεστειλ
εν εµπροσθεν αυτου προσ ιωσηφ συναντησαι αυτω καθ′ ηρωων πολιν εισ γην ραµεσση29ζευξασ δε ιω
σηφ τα αρµατα αυτου ανεβη εισ συναντησιν ισραηλ τω πατρι αυτου καθ′ ηρωων πολιν και οφθεισ αυ
τω επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και εκλαυσεν κλαυθµω πλειονι30και ειπεν ισραηλ προσ ιωσηφ α
ποθανουµαι απο του νυν επει εωρακα το προσωπον σου ετι γαρ συ ζησ31ειπεν δε ιωσηφ προσ τουσ αδ
ελφουσ αυτου αναβασ απαγγελω τω φαραω και ερω αυτω οι αδελφοι µου και ο οικοσ του πατροσ µου
οι ησαν εν γη χανααν ηκασιν προσ µε32οι δε ανδρεσ εισιν ποιµενεσ ανδρεσ γαρ κτηνοτροφοι ησαν κα

ι τα κτηνη και τουσ βοασ και παντα τα αυτων αγειοχασιν33εαν ουν καλεση υµασ φαραω και ειπη υµι
ν τι το εργον υµων εστιν34ερειτε ανδρεσ κτηνοτροφοι εσµεν οι παιδεσ σου εκ παιδοσ εωσ του νυν και
ηµεισ και οι πατερεσ ηµων ινα κατοικησητε εν γη γεσεµ αραβια βδελυγµα γαρ εστιν αιγυπτιοισ πασ π
οιµην προβατων
Chapter 47
ελθων δε ιωσηφ απηγγειλεν τω φαραω λεγων ο πατηρ µου και οι αδελφοι µου και τα κτηνη και οι βοε
σ αυτων και παντα τα αυτων ηλθον εκ γησ χανααν και ιδου εισιν εν γη γεσεµ2απο δε των αδελφων αυ
του παρελαβεν πεντε ανδρασ και εστησεν αυτουσ εναντιον φαραω3και ειπεν φαραω τοισ αδελφοισ ιω
σηφ τι το εργον υµων οι δε ειπαν τω φαραω ποιµενεσ προβατων οι παιδεσ σου και ηµεισ και οι πατερε
σ ηµων4ειπαν δε τω φαραω παροικειν εν τη γη ηκαµεν ου γαρ εστιν νοµη τοισ κτηνεσιν των παιδων σ
ου ενισχυσεν γαρ ο λιµοσ εν γη χανααν νυν ουν κατοικησοµεν οι παιδεσ σου εν γη γεσεµ5ειπεν δε φαρ
αω τω ιωσφη κατοικειτωσαν εν γη γεσεµ ει δε επιστη οτι εισιν εν αυτοισ ανδρεσ δυνατοι καταστησον
αυτουσ αρχοντασ των εµων κτηνων ηλθον δε εισ αιγυπτον προσ ιωσηφ ιακωβ και οι υιοι αυτου και η
κουσεν φαραω βασιλευσ αιγυπτου και ειπεν φαραω προσ ιωσηφ λεγων ο πατηρ σου και οι αδελφοι σο
υ ηκασι προσ σε6ιδου η γη αιγυπτου εναντιον σου εστιν εν τη βελτιστη γη κατοικισον τον πατερα σου
και τουσ αδελφουσ σου7εισηγαγεν δε ιωσηφ ιακωβ τον πατερα αυτου και εστησεν αυτον εναντιον φα
ραω και ευλογησεν ιακωβ τον φαραω8ειπεν δε φαραω τω ιακωβ ποσα ετη ηµερων τησ ζωησ σου9και ει
πεν ιακωβ τω φαραω αι ηµεραι των ετων τησ ζωησ µου ασ παροικω εκατον τριακοντα ετη µικραι και
πονηραι γεγονασιν αι ηµεραι των ετων τησ ζωησ µου ουκ αφικοντο εισ τασ ηµερασ των ετων τησ ζωη
σ των πατερων µου ασ ηµερασ παρωκησαν10και ευλογησασ ιακωβ τον φαραω εξηλθεν απ′ αυτου11και
κατωκισεν ιωσηφ τον πατερα και τουσ αδελφουσ αυτου και εδωκεν αυτοισ κατασχεσιν εν γη αιγυπτο
υ εν τη βελτιστη γη εν γη ραµεσση καθα προσεταξεν φαραω12και εσιτοµετρει ιωσηφ τω πατρι και τοισ
αδελφοισ αυτου και παντι τω οικω του πατροσ αυτου σιτον κατα σωµα13σιτοσ δε ουκ ην εν παση τη
γη ενισχυσεν γαρ ο λιµοσ σφοδρα εξελιπεν δε η γη αιγυπτου και η γη χανααν απο του λιµου14συνηγαγ
εν δε ιωσηφ παν το αργυριον το ευρεθεν εν γη αιγυπτου και εν γη χανααν του σιτου ου ηγοραζον και ε
σιτοµετρει αυτοισ και εισηνεγκεν ιωσηφ παν το αργυριον εισ τον οικον φαραω15και εξελιπεν παν το α
ργυριον εκ γησ αιγυπτου και εκ γησ χανααν ηλθον δε παντεσ οι αιγυπτιοι προσ ιωσηφ λεγοντεσ δοσ η
µιν αρτουσ και ινα τι αποθνησκοµεν εναντιον σου εκλελοιπεν γαρ το αργυριον ηµων16ειπεν δε αυτοισ
ιωσηφ φερετε τα κτηνη υµων και δωσω υµιν αρτουσ αντι των κτηνων υµων ει εκλελοιπεν το αργυριον
17
ηγαγον δε τα κτηνη προσ ιωσηφ και εδωκεν αυτοισ ιωσηφ αρτουσ αντι των ιππων και αντι των προβ
ατων και αντι των βοων και αντι των ονων και εξεθρεψεν αυτουσ εν αρτοισ αντι παντων των κτηνων
αυτων εν τω ενιαυτω εκεινω18εξηλθεν δε το ετοσ εκεινο και ηλθον προσ αυτον εν τω ετει τω δευτερω κ
αι ειπαν αυτω µηποτε εκτριβωµεν απο του κυριου ηµων ει γαρ εκλελοιπεν το αργυριον και τα υπαρχο
ντα και τα κτηνη προσ σε τον κυριον και ουχ υπολειπεται ηµιν εναντιον του κυριου ηµων αλλ′ η το ι
διον σωµα και η γη ηµων19ινα ουν µη αποθανωµεν εναντιον σου και η γη ερηµωθη κτησαι ηµασ και τ
ην γην ηµων αντι αρτων και εσοµεθα ηµεισ και η γη ηµων παιδεσ φαραω δοσ σπερµα ινα σπειρωµεν
και ζωµεν και µη αποθανωµεν και η γη ουκ ερηµωθησεται20και εκτησατο ιωσηφ πασαν την γην των α
ιγυπτιων τω φαραω απεδοντο γαρ οι αιγυπτιοι την γην αυτων τω φαραω επεκρατησεν γαρ αυτων ο λιµ
οσ και εγενετο η γη φαραω21και τον λαον κατεδουλωσατο αυτω εισ παιδασ απ′ ακρων οριων αιγυπτου
εωσ των ακρων22χωρισ τησ γησ των ιερεων µονον ουκ εκτησατο ταυτην ιωσηφ εν δοσει γαρ εδωκεν δ
οµα τοισ ιερευσιν φαραω και ησθιον την δοσιν ην εδωκεν αυτοισ φαραω δια τουτο ουκ απεδοντο την
γην αυτων23ειπεν δε ιωσηφ πασι τοισ αιγυπτιοισ ιδου κεκτηµαι υµασ και την γην υµων σηµερον τω φα
ραω λαβετε εαυτοισ σπερµα και σπειρατε την γην24και εσται τα γενηµατα αυτησ δωσετε το πεµπτον µ
εροσ τω φαραω τα δε τεσσαρα µερη εσται υµιν αυτοισ εισ σπερµα τη γη και εισ βρωσιν υµιν και πασι
ν τοισ εν τοισ οικοισ υµων25και ειπαν σεσωκασ ηµασ ευροµεν χαριν εναντιον του κυριου ηµων και ε
σοµεθα παιδεσ φαραω26και εθετο αυτοισ ιωσηφ εισ προσταγµα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ επι γην αιγυπ
του τω φαραω αποπεµπτουν χωρισ τησ γησ των ιερεων µονον ουκ ην τω φαραω27κατωκησεν δε ισραη
λ εν γη αιγυπτω επι τησ γησ γεσεµ και εκληρονοµησαν επ′ αυτησ και ηυξηθησαν και επληθυνθησαν
σφοδρα28επεζησεν δε ιακωβ εν γη αιγυπτω δεκα επτα ετη εγενοντο δε αι ηµεραι ιακωβ ενιαυτων τησ ζ
ωησ αυτου εκατον τεσσαρακοντα επτα ετη29ηγγισαν δε αι ηµεραι ισραηλ του αποθανειν και εκαλεσε
ν τον υιον αυτου ιωσηφ και ειπεν αυτω ει ευρηκα χαριν εναντιον σου υποθεσ την χειρα σου υπο τον
µηρον µου και ποιησεισ επ′ εµε ελεηµοσυνην και αληθειαν του µη µε θαψαι εν αιγυπτω30αλλα κοιµη
θησοµαι µετα των πατερων µου και αρεισ µε εξ αιγυπτου και θαψεισ µε εν τω ταφω αυτων ο δε ειπεν ε
γω ποιησω κατα το ρηµα σου31ειπεν δε οµοσον µοι και ωµοσεν αυτω και προσεκυνησεν ισραηλ επι το
ακρον τησ ραβδου αυτου
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εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα και απηγγελη τω ιωσηφ οτι ο πατηρ σου ενοχλειται και αναλαβων
τουσ δυο υιουσ αυτου τον µανασση και τον εφραιµ ηλθεν προσ ιακωβ2απηγγελη δε τω ιακωβ λεγοντε
σ ιδου ο υιοσ σου ιωσηφ ερχεται προσ σε και ενισχυσασ ισραηλ εκαθισεν επι την κλινην3και ειπεν ια
κωβ τω ιωσηφ ο θεοσ µου ωφθη µοι εν λουζα εν γη χανααν και ευλογησεν µε4και ειπεν µοι ιδου εγω α
υξανω σε και πληθυνω σε και ποιησω σε εισ συναγωγασ εθνων και δωσω σοι την γην ταυτην και τω σ
περµατι σου µετα σε εισ κατασχεσιν αιωνιον5νυν ουν οι δυο υιοι σου οι γενοµενοι σοι εν αιγυπτω πρ
ο του µε ελθειν προσ σε εισ αιγυπτον εµοι εισιν εφραιµ και µανασση ωσ ρουβην και συµεων εσονται
µοι6τα δε εκγονα α εαν γεννησησ µετα ταυτα σοι εσονται επι τω ονοµατι των αδελφων αυτων κληθησ
ονται εν τοισ εκεινων κληροισ7εγω δε ηνικα ηρχοµην εκ µεσοποταµιασ τησ συριασ απεθανεν ραχηλ
η µητηρ σου εν γη χανααν εγγιζοντοσ µου κατα τον ιπποδροµον χαβραθα τησ γησ του ελθειν εφραθα
και κατωρυξα αυτην εν τη οδω του ιπποδροµου αυτη εστιν βαιθλεεµ8ιδων δε ισραηλ τουσ υιουσ ιωση
φ ειπεν τινεσ σοι ουτοι9ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου υιοι µου εισιν ουσ εδωκεν µοι ο θεοσ ενταυθα
και ειπεν ιακωβ προσαγαγε µοι αυτουσ ινα ευλογησω αυτουσ10οι δε οφθαλµοι ισραηλ εβαρυωπησαν
απο του γηρουσ και ουκ ηδυνατο βλεπειν και ηγγισεν αυτουσ προσ αυτον και εφιλησεν αυτουσ και π
εριελαβεν αυτουσ11και ειπεν ισραηλ προσ ιωσηφ ιδου του προσωπου σου ουκ εστερηθην και ιδου εδε
ιξεν µοι ο θεοσ και το σπερµα σου12και εξηγαγεν ιωσηφ αυτουσ απο των γονατων αυτου και προσεκυ
νησαν αυτω επι προσωπον επι τησ γησ13λαβων δε ιωσηφ τουσ δυο υιουσ αυτου τον τε εφραιµ εν τη δε
ξια εξ αριστερων δε ισραηλ τον δε µανασση εν τη αριστερα εκ δεξιων δε ισραηλ ηγγισεν αυτουσ αυτ
ω14εκτεινασ δε ισραηλ την χειρα την δεξιαν επεβαλεν επι την κεφαλην εφραιµ ουτοσ δε ην ο νεωτερο
σ και την αριστεραν επι την κεφαλην µανασση εναλλαξ τασ χειρασ15και ηυλογησεν αυτουσ και ειπε
ν ο θεοσ ω ευηρεστησαν οι πατερεσ µου εναντιον αυτου αβρααµ και ισαακ ο θεοσ ο τρεφων µε εκ νεο
τητοσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ16ο αγγελοσ ο ρυοµενοσ µε εκ παντων των κακων ευλογησαι τα παιδια
ταυτα και επικληθησεται εν αυτοισ το ονοµα µου και το ονοµα των πατερων µου αβρααµ και ισαακ
και πληθυνθειησαν εισ πληθοσ πολυ επι τησ γησ17ιδων δε ιωσηφ οτι επεβαλεν ο πατηρ την δεξιαν αυτ
ου επι την κεφαλην εφραιµ βαρυ αυτω κατεφανη και αντελαβετο ιωσηφ τησ χειροσ του πατροσ αυτου
αφελειν αυτην απο τησ κεφαλησ εφραιµ επι την κεφαλην µανασση18ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου ο
υχ ουτωσ πατερ ουτοσ γαρ ο πρωτοτοκοσ επιθεσ την δεξιαν σου επι την κεφαλην αυτου19και ουκ ηθε
λησεν αλλα ειπεν οιδα τεκνον οιδα και ουτοσ εσται εισ λαον και ουτοσ υψωθησεται αλλα ο αδελφοσ
αυτου ο νεωτεροσ µειζων αυτου εσται και το σπερµα αυτου εσται εισ πληθοσ εθνων20και ευλογησεν
αυτουσ εν τη ηµερα εκεινη λεγων εν υµιν ευλογηθησεται ισραηλ λεγοντεσ ποιησαι σε ο θεοσ ωσ εφρα
ιµ και ωσ µανασση και εθηκεν τον εφραιµ εµπροσθεν του µανασση21ειπεν δε ισραηλ τω ιωσηφ ιδου εγ
ω αποθνησκω και εσται ο θεοσ µεθ′ υµων και αποστρεψει υµασ εισ την γην των πατερων υµων22εγω δ
ε διδωµι σοι σικιµα εξαιρετον υπερ τουσ αδελφουσ σου ην ελαβον εκ χειροσ αµορραιων εν µαχαιρα
µου και τοξω
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εκαλεσεν δε ιακωβ τουσ υιουσ αυτου και ειπεν συναχθητε ινα αναγγειλω υµιν τι απαντησει υµιν επ′
εσχατων των ηµερων2αθροισθητε και ακουσατε υιοι ιακωβ ακουσατε ισραηλ του πατροσ υµων3ρουβ
ην πρωτοτοκοσ µου συ ισχυσ µου και αρχη τεκνων µου σκληροσ φερεσθαι και σκληροσ αυθαδησ4εξ
υβρισασ ωσ υδωρ µη εκζεσησ ανεβησ γαρ επι την κοιτην του πατροσ σου τοτε εµιανασ την στρωµνη
ν ου ανεβησ5συµεων και λευι αδελφοι συνετελεσαν αδικιαν εξ αιρεσεωσ αυτων6εισ βουλην αυτων µη
ελθοι η ψυχη µου και επι τη συστασει αυτων µη ερεισαι τα ηπατα µου οτι εν τω θυµω αυτων απεκτει
ναν ανθρωπουσ και εν τη επιθυµια αυτων ενευροκοπησαν ταυρον7επικαταρατοσ ο θυµοσ αυτων οτι
αυθαδησ και η µηνισ αυτων οτι εσκληρυνθη διαµεριω αυτουσ εν ιακωβ και διασπερω αυτουσ εν ισρ
αηλ8ιουδα σε αινεσαισαν οι αδελφοι σου αι χειρεσ σου επι νωτου των εχθρων σου προσκυνησουσιν
σοι οι υιοι του πατροσ σου9σκυµνοσ λεοντοσ ιουδα εκ βλαστου υιε µου ανεβησ αναπεσων εκοιµηθη
σ ωσ λεων και ωσ σκυµνοσ τισ εγερει αυτον10ουκ εκλειψει αρχων εξ ιουδα και ηγουµενοσ εκ των µηρ
ων αυτου εωσ αν ελθη τα αποκειµενα αυτω και αυτοσ προσδοκια εθνων11δεσµευων προσ αµπελον το
ν πωλον αυτου και τη ελικι τον πωλον τησ ονου αυτου πλυνει εν οινω την στολην αυτου και εν αιµατ
ι σταφυλησ την περιβολην αυτου12χαροποι οι οφθαλµοι αυτου απο οινου και λευκοι οι οδοντεσ αυτο
υ η γαλα13ζαβουλων παραλιοσ κατοικησει και αυτοσ παρ′ ορµον πλοιων και παρατενει εωσ σιδωνοσ1
4
ισσαχαρ το καλον επεθυµησεν αναπαυοµενοσ ανα µεσον των κληρων15και ιδων την αναπαυσιν οτι
καλη και την γην οτι πιων υπεθηκεν τον ωµον αυτου εισ το πονειν και εγενηθη ανηρ γεωργοσ16δαν κρ
ινει τον εαυτου λαον ωσει και µια φυλη εν ισραηλ17και γενηθητω δαν οφισ εφ′ οδου εγκαθηµενοσ επι
τριβου δακνων πτερναν ιππου και πεσειται ο ιππευσ εισ τα οπισω18την σωτηριαν περιµενω κυριου19γα
δ πειρατηριον πειρατευσει αυτον αυτοσ δε πειρατευσει αυτων κατα ποδασ20ασηρ πιων αυτου ο αρτο
σ και αυτοσ δωσει τρυφην αρχουσιν21νεφθαλι στελεχοσ ανειµενον επιδιδουσ εν τω γενηµατι καλλοσ 22
υιοσ ηυξηµενοσ ιωσηφ υιοσ ηυξηµενοσ ζηλωτοσ υιοσ µου νεωτατοσ προσ µε αναστρεψον23εισ ον δι

αβουλευοµενοι ελοιδορουν και ενειχον αυτω κυριοι τοξευµατων 24και συνετριβη µετα κρατουσ τα το
ξα αυτων και εξελυθη τα νευρα βραχιονων χειρων αυτων δια χειρα δυναστου ιακωβ εκειθεν ο κατισ
χυσασ ισραηλ25παρα θεου του πατροσ σου και εβοηθησεν σοι ο θεοσ ο εµοσ και ευλογησεν σε ευλογι
αν ουρανου ανωθεν και ευλογιαν γησ εχουσησ παντα ενεκεν ευλογιασ µαστων και µητρασ26ευλογιασ
πατροσ σου και µητροσ σου υπερισχυσεν επ′ ευλογιαισ ορεων µονιµων και επ′ ευλογιαισ θινων αενα
ων εσονται επι κεφαλην ιωσηφ και επι κορυφησ ων ηγησατο αδελφων27βενιαµιν λυκοσ αρπαξ το πρωι
νον εδεται ετι και εισ το εσπερασ διαδωσει τροφην28παντεσ ουτοι υιοι ιακωβ δωδεκα και ταυτα ελαλη
σεν αυτοισ ο πατηρ αυτων και ευλογησεν αυτουσ εκαστον κατα την ευλογιαν αυτου ευλογησεν αυτο
υσ29και ειπεν αυτοισ εγω προστιθεµαι προσ τον εµον λαον θαψατε µε µετα των πατερων µου εν τω σπ
ηλαιω ο εστιν εν τω αγρω εφρων του χετταιου30εν τω σπηλαιω τω διπλω τω απεναντι µαµβρη εν τη γη
χανααν ο εκτησατο αβρααµ το σπηλαιον παρα εφρων του χετταιου εν κτησει µνηµειου31εκει εθαψαν
αβρααµ και σαρραν την γυναικα αυτου εκει εθαψαν ισαακ και ρεβεκκαν την γυναικα αυτου και εκει
εθαψα λειαν32εν κτησει του αγρου και του σπηλαιου του οντοσ εν αυτω παρα των υιων χετ33και κατε
παυσεν ιακωβ επιτασσων τοισ υιοισ αυτου και εξαρασ τουσ ποδασ αυτου επι την κλινην εξελιπεν κα
ι προσετεθη προσ τον λαον αυτου
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1
και επιπεσων ιωσηφ επι το προσωπον του πατροσ αυτου εκλαυσεν επ′ αυτον και εφιλησεν αυτον2και
προσεταξεν ιωσηφ τοισ παισιν αυτου τοισ ενταφιασταισ ενταφιασαι τον πατερα αυτου και ενεταφιασ
αν οι ενταφιασται τον ισραηλ3και επληρωσαν αυτου τεσσαρακοντα ηµερασ ουτωσ γαρ καταριθµουν
ται αι ηµεραι τησ ταφησ και επενθησεν αυτον αιγυπτοσ εβδοµηκοντα ηµερασ4επειδη δε παρηλθον αι
ηµεραι του πενθουσ ελαλησεν ιωσηφ προσ τουσ δυναστασ φαραω λεγων ει ευρον χαριν εναντιον υµω
ν λαλησατε περι εµου εισ τα ωτα φαραω λεγοντεσ 5ο πατηρ µου ωρκισεν µε λεγων εν τω µνηµειω ω ωρ
υξα εµαυτω εν γη χανααν εκει µε θαψεισ νυν ουν αναβασ θαψω τον πατερα µου και επανελευσοµαι6
και ειπεν φαραω αναβηθι θαψον τον πατερα σου καθαπερ ωρκισεν σε 7και ανεβη ιωσηφ θαψαι τον πα
τερα αυτου και συνανεβησαν µετ′ αυτου παντεσ οι παιδεσ φαραω και οι πρεσβυτεροι του οικου αυτο
υ και παντεσ οι πρεσβυτεροι τησ γησ αιγυπτου8και πασα η πανοικια ιωσηφ και οι αδελφοι αυτου και
πασα η οικια η πατρικη αυτου και την συγγενειαν και τα προβατα και τουσ βοασ υπελιποντο εν γη γε
σεµ9και συνανεβησαν µετ′ αυτου και αρµατα και ιππεισ και εγενετο η παρεµβολη µεγαλη σφοδρα10κ
αι παρεγενοντο εφ′ αλωνα αταδ ο εστιν περαν του ιορδανου και εκοψαντο αυτον κοπετον µεγαν και ι
σχυρον σφοδρα και εποιησεν το πενθοσ τω πατρι αυτου επτα ηµερασ 11και ειδον οι κατοικοι τησ γησ χ
ανααν το πενθοσ εν αλωνι αταδ και ειπαν πενθοσ µεγα τουτο εστιν τοισ αιγυπτιοισ δια τουτο εκαλεσ
εν το ονοµα αυτου πενθοσ αιγυπτου ο εστιν περαν του ιορδανου12και εποιησαν αυτω ουτωσ οι υιοι α
υτου και εθαψαν αυτον εκει13και ανελαβον αυτον οι υιοι αυτου εισ γην χανααν και εθαψαν αυτον ει
σ το σπηλαιον το διπλουν ο εκτησατο αβρααµ το σπηλαιον εν κτησει µνηµειου παρα εφρων του χεττ
αιου κατεναντι µαµβρη14και απεστρεψεν ιωσηφ εισ αιγυπτον αυτοσ και οι αδελφοι αυτου και οι συνα
ναβαντεσ θαψαι τον πατερα αυτου15ιδοντεσ δε οι αδελφοι ιωσηφ οτι τεθνηκεν ο πατηρ αυτων ειπαν µ
ηποτε µνησικακηση ηµιν ιωσηφ και ανταποδοµα ανταποδω ηµιν παντα τα κακα α ενεδειξαµεθα αυτ
ω16και παρεγενοντο προσ ιωσηφ λεγοντεσ ο πατηρ σου ωρκισεν προ του τελευτησαι αυτον λεγων17ουτ
ωσ ειπατε ιωσηφ αφεσ αυτοισ την αδικιαν και την αµαρτιαν αυτων οτι πονηρα σοι ενεδειξαντο και ν
υν δεξαι την αδικιαν των θεραποντων του θεου του πατροσ σου και εκλαυσεν ιωσηφ λαλουντων αυτ
ων προσ αυτον18και ελθοντεσ προσ αυτον ειπαν οιδε ηµεισ σοι οικεται19και ειπεν αυτοισ ιωσηφ µη φο
βεισθε του γαρ θεου ειµι εγω20υµεισ εβουλευσασθε κατ′ εµου εισ πονηρα ο δε θεοσ εβουλευσατο περι
εµου εισ αγαθα οπωσ αν γενηθη ωσ σηµερον ινα διατραφη λαοσ πολυσ21και ειπεν αυτοισ µη φοβεισθ
ε εγω διαθρεψω υµασ και τασ οικιασ υµων και παρεκαλεσεν αυτουσ και ελαλησεν αυτων εισ την κα
ρδιαν22και κατωκησεν ιωσηφ εν αιγυπτω αυτοσ και οι αδελφοι αυτου και πασα η πανοικια του πατρο
σ αυτου και εζησεν ιωσηφ ετη εκατον δεκα23και ειδεν ιωσηφ εφραιµ παιδια εωσ τριτησ γενεασ και υιο
ι µαχιρ του υιου µανασση ετεχθησαν επι µηρων ιωσηφ24και ειπεν ιωσηφ τοισ αδελφοισ αυτου λεγων ε
γω αποθνησκω επισκοπη δε επισκεψεται υµασ ο θεοσ και αναξει υµασ εκ τησ γησ ταυτησ εισ την γην
ην ωµοσεν ο θεοσ τοισ πατρασιν ηµων αβρααµ και ισαακ και ιακωβ 25και ωρκισεν ιωσηφ τουσ υιουσ
ισραηλ λεγων εν τη επισκοπη η επισκεψεται υµασ ο θεοσ και συνανοισετε τα οστα µου εντευθεν µεθ′
υµων26και ετελευτησεν ιωσηφ ετων εκατον δεκα και εθαψαν αυτον και εθηκαν εν τη σορω εν αιγυπτω

