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Chapter 1 
1ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε
καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν2ρουβην συµεων λευι ιουδασ3ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν4δ
αν και νεφθαλι γαδ και ασηρ5ιωσηφ δε ην εν αιγυπτω ησαν δε πασαι ψυχαι εξ ιακωβ πεντε και εβδοµ
ηκοντα6ετελευτησεν δε ιωσηφ και παντεσ οι αδελφοι αυτου και πασα η γενεα εκεινη7οι δε υιοι ισραη
λ ηυξηθησαν και επληθυνθησαν και χυδαιοι εγενοντο και κατισχυον σφοδρα σφοδρα επληθυνεν δε η
 γη αυτουσ8ανεστη δε βασιλευσ ετεροσ επ′ αιγυπτον οσ ουκ ηδει τον ιωσηφ9ειπεν δε τω εθνει αυτου ιδ
ου το γενοσ των υιων ισραηλ µεγα πληθοσ και ισχυει υπερ ηµασ10δευτε ουν κατασοφισωµεθα αυτουσ
 µηποτε πληθυνθη και ηνικα αν συµβη ηµιν πολεµοσ προστεθησονται και ουτοι προσ τουσ υπεναντι
ουσ και εκπολεµησαντεσ ηµασ εξελευσονται εκ τησ γησ11και επεστησεν αυτοισ επιστατασ των εργων
 ινα κακωσωσιν αυτουσ εν τοισ εργοισ και ωκοδοµησαν πολεισ οχυρασ τω φαραω την τε πιθωµ και ρ
αµεσση και ων η εστιν ηλιου πολισ12καθοτι δε αυτουσ εταπεινουν τοσουτω πλειουσ εγινοντο και ισχ
υον σφοδρα σφοδρα και εβδελυσσοντο οι αιγυπτιοι απο των υιων ισραηλ13και κατεδυναστευον οι αιγ
υπτιοι τουσ υιουσ ισραηλ βια14και κατωδυνων αυτων την ζωην εν τοισ εργοισ τοισ σκληροισ τω πηλ
ω και τη πλινθεια και πασι τοισ εργοισ τοισ εν τοισ πεδιοισ κατα παντα τα εργα ων κατεδουλουντο α
υτουσ µετα βιασ15και ειπεν ο βασιλευσ των αιγυπτιων ταισ µαιαισ των εβραιων τη µια αυτων η ονοµ
α σεπφωρα και το ονοµα τησ δευτερασ φουα16και ειπεν οταν µαιουσθε τασ εβραιασ και ωσιν προσ τω
 τικτειν εαν µεν αρσεν η αποκτεινατε αυτο εαν δε θηλυ περιποιεισθε αυτο17εφοβηθησαν δε αι µαιαι τ
ον θεον και ουκ εποιησαν καθοτι συνεταξεν αυταισ ο βασιλευσ αιγυπτου και εζωογονουν τα αρσενα1

8εκαλεσεν δε ο βασιλευσ αιγυπτου τασ µαιασ και ειπεν αυταισ τι οτι εποιησατε το πραγµα τουτο και 
εζωογονειτε τα αρσενα19ειπαν δε αι µαιαι τω φαραω ουχ ωσ γυναικεσ αιγυπτου αι εβραιαι τικτουσιν 
γαρ πριν η εισελθειν προσ αυτασ τασ µαιασ και ετικτον20ευ δε εποιει ο θεοσ ταισ µαιαισ και επληθυν
εν ο λαοσ και ισχυεν σφοδρα21επειδη εφοβουντο αι µαιαι τον θεον εποιησαν εαυταισ οικιασ22συνετα
ξεν δε φαραω παντι τω λαω αυτου λεγων παν αρσεν ο εαν τεχθη τοισ εβραιοισ εισ τον ποταµον ριψατ
ε και παν θηλυ ζωογονειτε αυτο 
 
Chapter 2 
1ην δε τισ εκ τησ φυλησ λευι οσ ελαβεν των θυγατερων λευι και εσχεν αυτην2και εν γαστρι ελαβεν κα
ι ετεκεν αρσεν ιδοντεσ δε αυτο αστειον εσκεπασαν αυτο µηνασ τρεισ3επει δε ουκ ηδυναντο αυτο ετι κ
ρυπτειν ελαβεν αυτω η µητηρ αυτου θιβιν και κατεχρισεν αυτην ασφαλτοπισση και ενεβαλεν το παιδ
ιον εισ αυτην και εθηκεν αυτην εισ το ελοσ παρα τον ποταµον4και κατεσκοπευεν η αδελφη αυτου µα
κροθεν µαθειν τι το αποβησοµενον αυτω5κατεβη δε η θυγατηρ φαραω λουσασθαι επι τον ποταµον και
 αι αβραι αυτησ παρεπορευοντο παρα τον ποταµον και ιδουσα την θιβιν εν τω ελει αποστειλασα την 
αβραν ανειλατο αυτην6ανοιξασα δε ορα παιδιον κλαιον εν τη θιβει και εφεισατο αυτου η θυγατηρ φα
ραω και εφη απο των παιδιων των εβραιων τουτο7και ειπεν η αδελφη αυτου τη θυγατρι φαραω θελεισ 
καλεσω σοι γυναικα τροφευουσαν εκ των εβραιων και θηλασει σοι το παιδιον8η δε ειπεν αυτη η θυγα
τηρ φαραω πορευου ελθουσα δε η νεανισ εκαλεσεν την µητερα του παιδιου9ειπεν δε προσ αυτην η θυ
γατηρ φαραω διατηρησον µοι το παιδιον τουτο και θηλασον µοι αυτο εγω δε δωσω σοι τον µισθον ελ
αβεν δε η γυνη το παιδιον και εθηλαζεν αυτο10αδρυνθεντοσ δε του παιδιου εισηγαγεν αυτο προσ την 
θυγατερα φαραω και εγενηθη αυτη εισ υιον επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου µωυσην λεγουσα εκ του υ
δατοσ αυτον ανειλοµην11εγενετο δε εν ταισ ηµεραισ ταισ πολλαισ εκειναισ µεγασ γενοµενοσ µωυσησ
 εξηλθεν προσ τουσ αδελφουσ αυτου τουσ υιουσ ισραηλ κατανοησασ δε τον πονον αυτων ορα ανθρω
πον αιγυπτιον τυπτοντα τινα εβραιον των εαυτου αδελφων των υιων ισραηλ12περιβλεψαµενοσ δε ωδε 
και ωδε ουχ ορα ουδενα και παταξασ τον αιγυπτιον εκρυψεν αυτον εν τη αµµω13εξελθων δε τη ηµερα 
τη δευτερα ορα δυο ανδρασ εβραιουσ διαπληκτιζοµενουσ και λεγει τω αδικουντι δια τι συ τυπτεισ το
ν πλησιον14ο δε ειπεν τισ σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην εφ′ ηµων µη ανελειν µε συ θελεισ ον τ
ροπον ανειλεσ εχθεσ τον αιγυπτιον εφοβηθη δε µωυσησ και ειπεν ει ουτωσ εµφανεσ γεγονεν το ρηµα τ
ουτο15ηκουσεν δε φαραω το ρηµα τουτο και εζητει ανελειν µωυσην ανεχωρησεν δε µωυσησ απο προσ
ωπου φαραω και ωκησεν εν γη µαδιαµ ελθων δε εισ γην µαδιαµ εκαθισεν επι του φρεατοσ16τω δε ιερει 
µαδιαµ ησαν επτα θυγατερεσ ποιµαινουσαι τα προβατα του πατροσ αυτων ιοθορ παραγενοµεναι δε η
ντλουν εωσ επλησαν τασ δεξαµενασ ποτισαι τα προβατα του πατροσ αυτων ιοθορ17παραγενοµενοι δε
 οι ποιµενεσ εξεβαλον αυτασ αναστασ δε µωυσησ ερρυσατο αυτασ και ηντλησεν αυταισ και εποτισε
ν τα προβατα αυτων18παρεγενοντο δε προσ ραγουηλ τον πατερα αυτων ο δε ειπεν αυταισ τι οτι εταχυ



νατε του παραγενεσθαι σηµερον19αι δε ειπαν ανθρωποσ αιγυπτιοσ ερρυσατο ηµασ απο των ποιµενων 
και ηντλησεν ηµιν και εποτισεν τα προβατα ηµων20ο δε ειπεν ταισ θυγατρασιν αυτου και που εστι κα
ι ινα τι ουτωσ καταλελοιπατε τον ανθρωπον καλεσατε ουν αυτον οπωσ φαγη αρτον21κατωκισθη δε µω
υσησ παρα τω ανθρωπω και εξεδοτο σεπφωραν την θυγατερα αυτου µωυση γυναικα22εν γαστρι δε λα
βουσα η γυνη ετεκεν υιον και επωνοµασεν µωυσησ το ονοµα αυτου γηρσαµ λεγων οτι παροικοσ ειµι 
εν γη αλλοτρια23µετα δε τασ ηµερασ τασ πολλασ εκεινασ ετελευτησεν ο βασιλευσ αιγυπτου και κατε
στεναξαν οι υιοι ισραηλ απο των εργων και ανεβοησαν και ανεβη η βοη αυτων προσ τον θεον απο τω
ν εργων24και εισηκουσεν ο θεοσ τον στεναγµον αυτων και εµνησθη ο θεοσ τησ διαθηκησ αυτου τησ π
ροσ αβρααµ και ισαακ και ιακωβ25και επειδεν ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και εγνωσθη αυτοισ 
 
Chapter 3 
1και µωυσησ ην ποιµαινων τα προβατα ιοθορ του γαµβρου αυτου του ιερεωσ µαδιαµ και ηγαγεν τα π
ροβατα υπο την ερηµον και ηλθεν εισ το οροσ χωρηβ2ωφθη δε αυτω αγγελοσ κυριου εν φλογι πυροσ ε
κ του βατου και ορα οτι ο βατοσ καιεται πυρι ο δε βατοσ ου κατεκαιετο3ειπεν δε µωυσησ παρελθων ο
ψοµαι το οραµα το µεγα τουτο τι οτι ου κατακαιεται ο βατοσ4ωσ δε ειδεν κυριοσ οτι προσαγει ιδειν εκ
αλεσεν αυτον κυριοσ εκ του βατου λεγων µωυση µωυση ο δε ειπεν τι εστιν5και ειπεν µη εγγισησ ωδε λ
υσαι το υποδηµα εκ των ποδων σου ο γαρ τοποσ εν ω συ εστηκασ γη αγια εστιν6και ειπεν αυτω εγω ει
µι ο θεοσ του πατροσ σου θεοσ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ απεστρεψεν δε µωυσησ το πρ
οσωπον αυτου ευλαβειτο γαρ κατεµβλεψαι ενωπιον του θεου7ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ιδων ειδο
ν την κακωσιν του λαου µου του εν αιγυπτω και τησ κραυγησ αυτων ακηκοα απο των εργοδιωκτων οι
δα γαρ την οδυνην αυτων8και κατεβην εξελεσθαι αυτουσ εκ χειροσ αιγυπτιων και εξαγαγειν αυτουσ 
εκ τησ γησ εκεινησ και εισαγαγειν αυτουσ εισ γην αγαθην και πολλην εισ γην ρεουσαν γαλα και µελι 
εισ τον τοπον των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και γεργεσαιων και ευαιων 
και ιεβουσαιων9και νυν ιδου κραυγη των υιων ισραηλ ηκει προσ µε καγω εωρακα τον θλιµµον ον οι 
αιγυπτιοι θλιβουσιν αυτουσ10και νυν δευρο αποστειλω σε προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και εξαξεισ
 τον λαον µου τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου11και ειπεν µωυσησ προσ τον θεον τισ ειµι οτι πορε
υσοµαι προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και οτι εξαξω τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου12ειπεν δε ο 
θεοσ µωυσει λεγων οτι εσοµαι µετα σου και τουτο σοι το σηµειον οτι εγω σε εξαποστελλω εν τω εξαγα
γειν σε τον λαον µου εξ αιγυπτου και λατρευσετε τω θεω εν τω ορει τουτω13και ειπεν µωυσησ προσ το
ν θεον ιδου εγω ελευσοµαι προσ τουσ υιουσ ισραηλ και ερω προσ αυτουσ ο θεοσ των πατερων υµων 
απεσταλκεν µε προσ υµασ ερωτησουσιν µε τι ονοµα αυτω τι ερω προσ αυτουσ14και ειπεν ο θεοσ προσ
 µωυσην εγω ειµι ο ων και ειπεν ουτωσ ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ ο ων απεσταλκεν µε προσ υµασ15και ε
ιπεν ο θεοσ παλιν προσ µωυσην ουτωσ ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων θεο
σ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ απεσταλκεν µε προσ υµασ τουτο µου εστιν ονοµα αιωνιον 
και µνηµοσυνον γενεων γενεαισ16ελθων ουν συναγαγε την γερουσιαν των υιων ισραηλ και ερεισ προσ
 αυτουσ κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων ωπται µοι θεοσ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ λε
γων επισκοπη επεσκεµµαι υµασ και οσα συµβεβηκεν υµιν εν αιγυπτω17και ειπον αναβιβασω υµασ εκ 
τησ κακωσεωσ των αιγυπτιων εισ την γην των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων
 και γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαιων εισ γην ρεουσαν γαλα και µελι18και εισακουσονται σου τ
ησ φωνησ και εισελευση συ και η γερουσια ισραηλ προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και ερεισ προσ αυ
τον ο θεοσ των εβραιων προσκεκληται ηµασ πορευσωµεθα ουν οδον τριων ηµερων εισ την ερηµον ιν
α θυσωµεν τω θεω ηµων19εγω δε οιδα οτι ου προησεται υµασ φαραω βασιλευσ αιγυπτου πορευθηναι ε
αν µη µετα χειροσ κραταιασ20και εκτεινασ την χειρα παταξω τουσ αιγυπτιουσ εν πασι τοισ θαυµασι
οισ µου οισ ποιησω εν αυτοισ και µετα ταυτα εξαποστελει υµασ21και δωσω χαριν τω λαω τουτω εναν
τιον των αιγυπτιων οταν δε αποτρεχητε ουκ απελευσεσθε κενοι22αιτησει γυνη παρα γειτονοσ και συσ
κηνου αυτησ σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον και επιθησετε επι τουσ υιουσ υµων και επι τασ 
θυγατερασ υµων και σκυλευσετε τουσ αιγυπτιουσ 
 
Chapter 4 
1απεκριθη δε µωυσησ και ειπεν εαν ουν µη πιστευσωσιν µοι µηδε εισακουσωσιν τησ φωνησ µου ερου
σιν γαρ οτι ουκ ωπται σοι ο θεοσ τι ερω προσ αυτουσ2ειπεν δε αυτω κυριοσ τι τουτο εστιν το εν τη χει
ρι σου ο δε ειπεν ραβδοσ3και ειπεν ριψον αυτην επι την γην και ερριψεν αυτην επι την γην και εγενετ
ο οφισ και εφυγεν µωυσησ απ′ αυτου4και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα και επιλαβου
 τησ κερκου εκτεινασ ουν την χειρα επελαβετο τησ κερκου και εγενετο ραβδοσ εν τη χειρι αυτου5ινα 
πιστευσωσιν σοι οτι ωπται σοι κυριοσ ο θεοσ των πατερων αυτων θεοσ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θ
εοσ ιακωβ6ειπεν δε αυτω κυριοσ παλιν εισενεγκε την χειρα σου εισ τον κολπον σου και εισηνεγκεν τη
ν χειρα αυτου εισ τον κολπον αυτου και εξηνεγκεν την χειρα αυτου εκ του κολπου αυτου και εγενηθ
η η χειρ αυτου ωσει χιων7και ειπεν παλιν εισενεγκε την χειρα σου εισ τον κολπον σου και εισηνεγκεν



 την χειρα εισ τον κολπον αυτου και εξηνεγκεν αυτην εκ του κολπου αυτου και παλιν απεκατεστη εισ
 την χροαν τησ σαρκοσ αυτου8εαν δε µη πιστευσωσιν σοι µηδε εισακουσωσιν τησ φωνησ του σηµειο
υ του πρωτου πιστευσουσιν σοι τησ φωνησ του σηµειου του εσχατου9και εσται εαν µη πιστευσωσιν σ
οι τοισ δυσι σηµειοισ τουτοισ µηδε εισακουσωσιν τησ φωνησ σου ληµψη απο του υδατοσ του ποταµ
ου και εκχεεισ επι το ξηρον και εσται το υδωρ ο εαν λαβησ απο του ποταµου αιµα επι του ξηρου10ειπ
εν δε µωυσησ προσ κυριον δεοµαι κυριε ουχ ικανοσ ειµι προ τησ εχθεσ ουδε προ τησ τριτησ ηµερασ 
ουδε αφ′ ου ηρξω λαλειν τω θεραποντι σου ισχνοφωνοσ και βραδυγλωσσοσ εγω ειµι11ειπεν δε κυριοσ 
προσ µωυσην τισ εδωκεν στοµα ανθρωπω και τισ εποιησεν δυσκωφον και κωφον βλεποντα και τυφλο
ν ουκ εγω ο θεοσ12και νυν πορευου και εγω ανοιξω το στοµα σου και συµβιβασω σε ο µελλεισ λαλησ
αι13και ειπεν µωυσησ δεοµαι κυριε προχειρισαι δυναµενον αλλον ον αποστελεισ14και θυµωθεισ οργη 
κυριοσ επι µωυσην ειπεν ουκ ιδου ααρων ο αδελφοσ σου ο λευιτησ επισταµαι οτι λαλων λαλησει αυτ
οσ σοι και ιδου αυτοσ εξελευσεται εισ συναντησιν σοι και ιδων σε χαρησεται εν εαυτω15και ερεισ πρ
οσ αυτον και δωσεισ τα ρηµατα µου εισ το στοµα αυτου και εγω ανοιξω το στοµα σου και το στοµα α
υτου και συµβιβασω υµασ α ποιησετε16και αυτοσ σοι προσλαλησει προσ τον λαον και αυτοσ εσται σ
ου στοµα συ δε αυτω εση τα προσ τον θεον17και την ραβδον ταυτην την στραφεισαν εισ οφιν ληµψη ε
ν τη χειρι σου εν η ποιησεισ εν αυτη τα σηµεια18επορευθη δε µωυσησ και απεστρεψεν προσ ιοθορ τον
 γαµβρον αυτου και λεγει πορευσοµαι και αποστρεψω προσ τουσ αδελφουσ µου τουσ εν αιγυπτω και 
οψοµαι ει ετι ζωσιν και ειπεν ιοθορ µωυση βαδιζε υγιαινων19µετα δε τασ ηµερασ τασ πολλασ εκεινασ
 ετελευτησεν ο βασιλευσ αιγυπτου ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εν µαδιαµ βαδιζε απελθε εισ αιγυπτ
ον τεθνηκασιν γαρ παντεσ οι ζητουντεσ σου την ψυχην20αναλαβων δε µωυσησ την γυναικα και τα π
αιδια ανεβιβασεν αυτα επι τα υποζυγια και επεστρεψεν εισ αιγυπτον ελαβεν δε µωυσησ την ραβδον τ
ην παρα του θεου εν τη χειρι αυτου21ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην πορευοµενου σου και αποστρεφον
τοσ εισ αιγυπτον ορα παντα τα τερατα α εδωκα εν ταισ χερσιν σου ποιησεισ αυτα εναντιον φαραω εγ
ω δε σκληρυνω την καρδιαν αυτου και ου µη εξαποστειλη τον λαον22συ δε ερεισ τω φαραω ταδε λεγει
 κυριοσ υιοσ πρωτοτοκοσ µου ισραηλ23ειπα δε σοι εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευση ει µε
ν ουν µη βουλει εξαποστειλαι αυτουσ ορα ουν εγω αποκτενω τον υιον σου τον πρωτοτοκον24εγενετο δ
ε εν τη οδω εν τω καταλυµατι συνηντησεν αυτω αγγελοσ κυριου και εζητει αυτον αποκτειναι25και λα
βουσα σεπφωρα ψηφον περιετεµεν την ακροβυστιαν του υιου αυτησ και προσεπεσεν προσ τουσ ποδα
σ και ειπεν εστη το αιµα τησ περιτοµησ του παιδιου µου26και απηλθεν απ′ αυτου διοτι ειπεν εστη το 
αιµα τησ περιτοµησ του παιδιου µου27ειπεν δε κυριοσ προσ ααρων πορευθητι εισ συναντησιν µωυσει
 εισ την ερηµον και επορευθη και συνηντησεν αυτω εν τω ορει του θεου και κατεφιλησαν αλληλουσ28

και ανηγγειλεν µωυσησ τω ααρων παντασ τουσ λογουσ κυριου ουσ απεστειλεν και παντα τα σηµεια 
α ενετειλατο αυτω29επορευθη δε µωυσησ και ααρων και συνηγαγον την γερουσιαν των υιων ισραηλ30

και ελαλησεν ααρων παντα τα ρηµατα ταυτα α ελαλησεν ο θεοσ προσ µωυσην και εποιησεν τα σηµε
ια εναντιον του λαου31και επιστευσεν ο λαοσ και εχαρη οτι επεσκεψατο ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ κ
αι οτι ειδεν αυτων την θλιψιν κυψασ δε ο λαοσ προσεκυνησεν 
 
Chapter 5 
1και µετα ταυτα εισηλθεν µωυσησ και ααρων προσ φαραω και ειπαν αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ι
σραηλ εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι εορτασωσιν εν τη ερηµω2και ειπεν φαραω τισ εστιν ου εισ
ακουσοµαι τησ φωνησ αυτου ωστε εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ ουκ οιδα τον κυριον και τον ισρ
αηλ ουκ εξαποστελλω3και λεγουσιν αυτω ο θεοσ των εβραιων προσκεκληται ηµασ πορευσοµεθα ουν 
οδον τριων ηµερων εισ την ερηµον οπωσ θυσωµεν τω θεω ηµων µηποτε συναντηση ηµιν θανατοσ η φ
ονοσ4και ειπεν αυτοισ ο βασιλευσ αιγυπτου ινα τι µωυση και ααρων διαστρεφετε τον λαον µου απο τ
ων εργων απελθατε εκαστοσ υµων προσ τα εργα αυτου5και ειπεν φαραω ιδου νυν πολυπληθει ο λαοσ 
µη ουν καταπαυσωµεν αυτουσ απο των εργων6συνεταξεν δε φαραω τοισ εργοδιωκταισ του λαου και τ
οισ γραµµατευσιν λεγων7ουκετι προστεθησεται διδοναι αχυρον τω λαω εισ την πλινθουργιαν καθαπε
ρ εχθεσ και τριτην ηµεραν αυτοι πορευεσθωσαν και συναγαγετωσαν εαυτοισ αχυρα8και την συνταξι
ν τησ πλινθειασ ησ αυτοι ποιουσιν καθ′ εκαστην ηµεραν επιβαλεισ αυτοισ ουκ αφελεισ ουδεν σχολα
ζουσιν γαρ δια τουτο κεκραγασιν λεγοντεσ πορευθωµεν και θυσωµεν τω θεω ηµων9βαρυνεσθω τα εργ
α των ανθρωπων τουτων και µεριµνατωσαν ταυτα και µη µεριµνατωσαν εν λογοισ κενοισ10κατεσπευ
δον δε αυτουσ οι εργοδιωκται και οι γραµµατεισ και ελεγον προσ τον λαον λεγοντεσ ταδε λεγει φαραω
 ουκετι διδωµι υµιν αχυρα11αυτοι υµεισ πορευοµενοι συλλεγετε εαυτοισ αχυρα οθεν εαν ευρητε ου γα
ρ αφαιρειται απο τησ συνταξεωσ υµων ουθεν12και διεσπαρη ο λαοσ εν ολη αιγυπτω συναγαγειν καλα
µην εισ αχυρα13οι δε εργοδιωκται κατεσπευδον αυτουσ λεγοντεσ συντελειτε τα εργα τα καθηκοντα κα
θ′ ηµεραν καθαπερ και οτε το αχυρον εδιδοτο υµιν14και εµαστιγωθησαν οι γραµµατεισ του γενουσ τω
ν υιων ισραηλ οι κατασταθεντεσ επ′ αυτουσ υπο των επιστατων του φαραω λεγοντεσ δια τι ου συνετε
λεσατε τασ συνταξεισ υµων τησ πλινθειασ καθαπερ εχθεσ και τριτην ηµεραν και το τησ σηµερον15ει



σελθοντεσ δε οι γραµµατεισ των υιων ισραηλ κατεβοησαν προσ φαραω λεγοντεσ ινα τι ουτωσ ποιεισ 
τοισ σοισ οικεταισ16αχυρον ου διδοται τοισ οικεταισ σου και την πλινθον ηµιν λεγουσιν ποιειν και ιδ
ου οι παιδεσ σου µεµαστιγωνται αδικησεισ ουν τον λαον σου17και ειπεν αυτοισ σχολαζετε σχολαστα
ι εστε δια τουτο λεγετε πορευθωµεν θυσωµεν τω θεω ηµων18νυν ουν πορευθεντεσ εργαζεσθε το γαρ αχ
υρον ου δοθησεται υµιν και την συνταξιν τησ πλινθειασ αποδωσετε19εωρων δε οι γραµµατεισ των υιω
ν ισραηλ εαυτουσ εν κακοισ λεγοντεσ ουκ απολειψετε τησ πλινθειασ το καθηκον τη ηµερα20συνηντη
σαν δε µωυση και ααρων ερχοµενοισ εισ συναντησιν αυτοισ εκπορευοµενων αυτων απο φαραω21και 
ειπαν αυτοισ ιδοι ο θεοσ υµασ και κριναι οτι εβδελυξατε την οσµην ηµων εναντιον φαραω και εναντι
ον των θεραποντων αυτου δουναι ροµφαιαν εισ τασ χειρασ αυτου αποκτειναι ηµασ22επεστρεψεν δε µ
ωυσησ προσ κυριον και ειπεν κυριε δια τι εκακωσασ τον λαον τουτον και ινα τι απεσταλκασ µε23και 
αφ′ ου πεπορευµαι προσ φαραω λαλησαι επι τω σω ονοµατι εκακωσεν τον λαον τουτον και ουκ ερρυσ
ω τον λαον σου 
 
Chapter 6 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ηδη οψει α ποιησω τω φαραω εν γαρ χειρι κραταια εξαποστελει αυτο
υσ και εν βραχιονι υψηλω εκβαλει αυτουσ εκ τησ γησ αυτου2ελαλησεν δε ο θεοσ προσ µωυσην και ει
πεν προσ αυτον εγω κυριοσ3και ωφθην προσ αβρααµ και ισαακ και ιακωβ θεοσ ων αυτων και το ονοµ
α µου κυριοσ ουκ εδηλωσα αυτοισ4και εστησα την διαθηκην µου προσ αυτουσ ωστε δουναι αυτοισ τ
ην γην των χαναναιων την γην ην παρωκηκασιν εν η και παρωκησαν επ′ αυτησ5και εγω εισηκουσα τ
ον στεναγµον των υιων ισραηλ ον οι αιγυπτιοι καταδουλουνται αυτουσ και εµνησθην τησ διαθηκησ 
υµων6βαδιζε ειπον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων εγω κυριοσ και εξαξω υµασ απο τησ δυναστειασ των αιγ
υπτιων και ρυσοµαι υµασ εκ τησ δουλειασ και λυτρωσοµαι υµασ εν βραχιονι υψηλω και κρισει µεγα
λη7και ληµψοµαι εµαυτω υµασ λαον εµοι και εσοµαι υµων θεοσ και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ ο θεοσ 
υµων ο εξαγαγων υµασ εκ τησ καταδυναστειασ των αιγυπτιων8και εισαξω υµασ εισ την γην εισ ην εξ
ετεινα την χειρα µου δουναι αυτην τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ και δωσω υµιν αυτην εν κληρω ε
γω κυριοσ9ελαλησεν δε µωυσησ ουτωσ τοισ υιοισ ισραηλ και ουκ εισηκουσαν µωυση απο τησ ολιγο
ψυχιασ και απο των εργων των σκληρων10ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην λεγων11εισελθε λαλησον φαρ
αω βασιλει αιγυπτου ινα εξαποστειλη τουσ υιουσ ισραηλ εκ τησ γησ αυτου12ελαλησεν δε µωυσησ εν
αντι κυριου λεγων ιδου οι υιοι ισραηλ ουκ εισηκουσαν µου και πωσ εισακουσεται µου φαραω εγω δε 
αλογοσ ειµι13ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και ααρων και συνεταξεν αυτοισ προσ φαραω βασιλεα αι
γυπτου ωστε εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου14και ουτοι αρχηγοι οικων πατριων αυ
των υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλουσ ασρων και χαρµι αυτη η συγγενεια ρουβην15

και υιοι συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ και ιαχιν και σααρ και σαουλ ο εκ τησ φοινισσησ αυται 
αι πατριαι των υιων συµεων16και ταυτα τα ονοµατα των υιων λευι κατα συγγενειασ αυτων γεδσων κα
αθ και µεραρι και τα ετη τησ ζωησ λευι εκατον τριακοντα επτα17και ουτοι υιοι γεδσων λοβενι και σε
µει+ οικοι πατριασ αυτων18και υιοι κααθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ και τα ετη τησ ζωησ 
κααθ εκατον τριακοντα ετη19και υιοι µεραρι µοολι και οµουσι ουτοι οικοι πατριων λευι κατα συγγενε
ιασ αυτων20και ελαβεν αµβραµ την ιωχαβεδ θυγατερα του αδελφου του πατροσ αυτου εαυτω εισ γυν
αικα και εγεννησεν αυτω τον τε ααρων και µωυσην και µαριαµ την αδελφην αυτων τα δε ετη τησ ζωη
σ αµβραµ εκατον τριακοντα δυο ετη21και υιοι ισσααρ κορε και ναφεκ και ζεχρι22και υιοι οζιηλ ελισα
φαν και σετρι23ελαβεν δε ααρων την ελισαβεθ θυγατερα αµιναδαβ αδελφην ναασσων αυτω γυναικα κ
αι ετεκεν αυτω τον τε ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµαρ24υιοι δε κορε ασιρ και ελκανα και α
βιασαφ αυται αι γενεσεισ κορε25και ελεαζαρ ο του ααρων ελαβεν των θυγατερων φουτιηλ αυτω γυναι
κα και ετεκεν αυτω τον φινεεσ αυται αι αρχαι πατριασ λευιτων κατα γενεσεισ αυτων26ουτοσ ααρων κ
αι µωυσησ οισ ειπεν αυτοισ ο θεοσ εξαγαγειν τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου συν δυναµει αυτων
27ουτοι εισιν οι διαλεγοµενοι προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και εξηγαγον τουσ υιουσ ισραηλ εξ αιγυ
πτου αυτοσ ααρων και µωυσησ28η ηµερα ελαλησεν κυριοσ µωυση εν γη αιγυπτω29και ελαλησεν κυρι
οσ προσ µωυσην λεγων εγω κυριοσ λαλησον προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου οσα εγω λεγω προσ σε30κ
αι ειπεν µωυσησ εναντιον κυριου ιδου εγω ισχνοφωνοσ ειµι και πωσ εισακουσεται µου φαραω 
 
Chapter 7 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων ιδου δεδωκα σε θεον φαραω και ααρων ο αδελφοσ σου εσται σ
ου προφητησ2συ δε λαλησεισ αυτω παντα οσα σοι εντελλοµαι ο δε ααρων ο αδελφοσ σου λαλησει πρ
οσ φαραω ωστε εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ εκ τησ γησ αυτου3εγω δε σκληρυνω την καρδιαν φα
ραω και πληθυνω τα σηµεια µου και τα τερατα εν γη αιγυπτω4και ουκ εισακουσεται υµων φαραω και
 επιβαλω την χειρα µου επ′ αιγυπτον και εξαξω συν δυναµει µου τον λαον µου τουσ υιουσ ισραηλ εκ 
γησ αιγυπτου συν εκδικησει µεγαλη5και γνωσονται παντεσ οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριοσ εκτεινων τ
ην χειρα επ′ αιγυπτον και εξαξω τουσ υιουσ ισραηλ εκ µεσου αυτων6εποιησεν δε µωυσησ και ααρων 



καθαπερ ενετειλατο αυτοισ κυριοσ ουτωσ εποιησαν7µωυσησ δε ην ετων ογδοηκοντα ααρων δε ο αδελ
φοσ αυτου ετων ογδοηκοντα τριων ηνικα ελαλησεν προσ φαραω8και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και α
αρων λεγων9και εαν λαληση προσ υµασ φαραω λεγων δοτε ηµιν σηµειον η τερασ και ερεισ ααρων τω 
αδελφω σου λαβε την ραβδον και ριψον αυτην επι την γην εναντιον φαραω και εναντιον των θεραπον
των αυτου και εσται δρακων10εισηλθεν δε µωυσησ και ααρων εναντιον φαραω και των θεραποντων α
υτου και εποιησαν ουτωσ καθαπερ ενετειλατο αυτοισ κυριοσ και ερριψεν ααρων την ραβδον εναντιο
ν φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου και εγενετο δρακων11συνεκαλεσεν δε φαραω τουσ σοφι
στασ αιγυπτου και τουσ φαρµακουσ και εποιησαν και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταισ φαρµακειαισ α
υτων ωσαυτωσ12και ερριψαν εκαστοσ την ραβδον αυτου και εγενοντο δρακοντεσ και κατεπιεν η ραβ
δοσ η ααρων τασ εκεινων ραβδουσ13και κατισχυσεν η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθ
απερ ελαλησεν αυτοισ κυριοσ14ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην βεβαρηται η καρδια φαραω του µη εξα
ποστειλαι τον λαον15βαδισον προσ φαραω το πρωι ιδου αυτοσ εκπορευεται επι το υδωρ και στηση συ
ναντων αυτω επι το χειλοσ του ποταµου και την ραβδον την στραφεισαν εισ οφιν ληµψη εν τη χειρι σ
ου16και ερεισ προσ αυτον κυριοσ ο θεοσ των εβραιων απεσταλκεν µε προσ σε λεγων εξαποστειλον το
ν λαον µου ινα µοι λατρευση εν τη ερηµω και ιδου ουκ εισηκουσασ εωσ τουτου17ταδε λεγει κυριοσ εν
 τουτω γνωση οτι εγω κυριοσ ιδου εγω τυπτω τη ραβδω τη εν τη χειρι µου επι το υδωρ το εν τω ποταµω
 και µεταβαλει εισ αιµα18και οι ιχθυεσ οι εν τω ποταµω τελευτησουσιν και εποζεσει ο ποταµοσ και ο
υ δυνησονται οι αιγυπτιοι πιειν υδωρ απο του ποταµου19ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ειπον ααρων τ
ω αδελφω σου λαβε την ραβδον σου και εκτεινον την χειρα σου επι τα υδατα αιγυπτου και επι τουσ π
οταµουσ αυτων και επι τασ διωρυγασ αυτων και επι τα ελη αυτων και επι παν συνεστηκοσ υδωρ αυτ
ων και εσται αιµα και εγενετο αιµα εν παση γη αιγυπτου εν τε τοισ ξυλοισ και εν τοισ λιθοισ20και επο
ιησαν ουτωσ µωυσησ και ααρων καθαπερ ενετειλατο αυτοισ κυριοσ και επαρασ τη ραβδω αυτου επ
αταξεν το υδωρ το εν τω ποταµω εναντιον φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου και µετεβαλεν 
παν το υδωρ το εν τω ποταµω εισ αιµα21και οι ιχθυεσ οι εν τω ποταµω ετελευτησαν και επωζεσεν ο πο
ταµοσ και ουκ ηδυναντο οι αιγυπτιοι πιειν υδωρ εκ του ποταµου και ην το αιµα εν παση γη αιγυπτου2

2εποιησαν δε ωσαυτωσ και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταισ φαρµακειαισ αυτων και εσκληρυνθη η κα
ρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ειπεν κυριοσ23επιστραφεισ δε φαραω εισηλθεν εισ το
ν οικον αυτου και ουκ επεστησεν τον νουν αυτου ουδε επι τουτω24ωρυξαν δε παντεσ οι αιγυπτιοι κυκ
λω του ποταµου ωστε πιειν υδωρ και ουκ ηδυναντο πιειν υδωρ απο του ποταµου25και ανεπληρωθησα
ν επτα ηµεραι µετα το παταξαι κυριον τον ποταµον26ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εισελθε προσ φαρα
ω και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν27ει δε µη 
βουλει συ εξαποστειλαι ιδου εγω τυπτω παντα τα ορια σου τοισ βατραχοισ28και εξερευξεται ο ποταµ
οσ βατραχουσ και αναβαντεσ εισελευσονται εισ τουσ οικουσ σου και εισ τα ταµιεια των κοιτωνων σ
ου και επι των κλινων σου και εισ τουσ οικουσ των θεραποντων σου και του λαου σου και εν τοισ φυ
ραµασιν σου και εν τοισ κλιβανοισ σου29και επι σε και επι τουσ θεραποντασ σου και επι τον λαον σο
υ αναβησονται οι βατραχοι 
 
Chapter 8 
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ειπον ααρων τω αδελφω σου εκτεινον τη χειρι την ραβδον σου επι του
σ ποταµουσ και επι τασ διωρυγασ και επι τα ελη και αναγαγε τουσ βατραχουσ2και εξετεινεν ααρων τ
ην χειρα επι τα υδατα αιγυπτου και ανηγαγεν τουσ βατραχουσ και ανεβιβασθη ο βατραχοσ και εκαλ
υψεν την γην αιγυπτου3εποιησαν δε ωσαυτωσ και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταισ φαρµακειαισ αυτων
 και ανηγαγον τουσ βατραχουσ επι γην αιγυπτου4και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων και ειπεν ε
υξασθε περι εµου προσ κυριον και περιελετω τουσ βατραχουσ απ′ εµου και απο του εµου λαου και εξ
αποστελω τον λαον και θυσωσιν κυριω5ειπεν δε µωυσησ προσ φαραω ταξαι προσ µε ποτε ευξωµαι πε
ρι σου και περι των θεραποντων σου και περι του λαου σου αφανισαι τουσ βατραχουσ απο σου και α
πο του λαου σου και εκ των οικιων υµων πλην εν τω ποταµω υπολειφθησονται6ο δε ειπεν εισ αυριον ε
ιπεν ουν ωσ ειρηκασ ινα ειδησ οτι ουκ εστιν αλλοσ πλην κυριου7και περιαιρεθησονται οι βατραχοι α
πο σου και εκ των οικιων υµων και εκ των επαυλεων και απο των θεραποντων σου και απο του λαου 
σου πλην εν τω ποταµω υπολειφθησονται8εξηλθεν δε µωυσησ και ααρων απο φαραω και εβοησεν µω
υσησ προσ κυριον περι του ορισµου των βατραχων ωσ εταξατο φαραω9εποιησεν δε κυριοσ καθαπερ ε
ιπεν µωυσησ και ετελευτησαν οι βατραχοι εκ των οικιων και εκ των επαυλεων και εκ των αγρων10και 
συνηγαγον αυτουσ θιµωνιασ θιµωνιασ και ωζεσεν η γη11ιδων δε φαραω οτι γεγονεν αναψυξισ εβαρυν
θη η καρδια αυτου και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν κυριοσ12ειπεν δε κυριοσ προσ µωυ
σην ειπον ααρων εκτεινον τη χειρι την ραβδον σου και παταξον το χωµα τησ γησ και εσονται σκνιφε
σ εν τε τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν και εν παση γη αιγυπτου13εξετεινεν ουν ααρων τη χειρ
ι την ραβδον και επαταξεν το χωµα τησ γησ και εγενοντο οι σκνιφεσ εν τε τοισ ανθρωποισ και εν τοισ
 τετραποσιν και εν παντι χωµατι τησ γησ εγενοντο οι σκνιφεσ εν παση γη αιγυπτου14εποιησαν δε ωσα



υτωσ και οι επαοιδοι ταισ φαρµακειαισ αυτων εξαγαγειν τον σκνιφα και ουκ ηδυναντο και εγενοντο 
οι σκνιφεσ εν τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν15ειπαν ουν οι επαοιδοι τω φαραω δακτυλοσ θεο
υ εστιν τουτο και εσκληρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν κυριο
σ16ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ορθρισον το πρωι και στηθι εναντιον φαραω και ιδου αυτοσ εξελευσ
εται επι το υδωρ και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσ
ωσιν εν τη ερηµω17εαν δε µη βουλη εξαποστειλαι τον λαον µου ιδου εγω επαποστελλω επι σε και επι τ
ουσ θεραποντασ σου και επι τον λαον σου και επι τουσ οικουσ υµων κυνοµυιαν και πλησθησονται α
ι οικιαι των αιγυπτιων τησ κυνοµυιησ και εισ την γην εφ′ ησ εισιν επ′ αυτησ18και παραδοξασω εν τη 
ηµερα εκεινη την γην γεσεµ εφ′ ησ ο λαοσ µου επεστιν επ′ αυτησ εφ′ ησ ουκ εσται εκει η κυνοµυια ινα
 ειδησ οτι εγω ειµι κυριοσ ο κυριοσ πασησ τησ γησ19και δωσω διαστολην ανα µεσον του εµου λαου κ
αι ανα µεσον του σου λαου εν δε τη αυριον εσται το σηµειον τουτο επι τησ γησ20εποιησεν δε κυριοσ 
ουτωσ και παρεγενετο η κυνοµυια πληθοσ εισ τουσ οικουσ φαραω και εισ τουσ οικουσ των θεραποντ
ων αυτου και εισ πασαν την γην αιγυπτου και εξωλεθρευθη η γη απο τησ κυνοµυιησ21εκαλεσεν δε φα
ραω µωυσην και ααρων λεγων ελθοντεσ θυσατε τω θεω υµων εν τη γη22και ειπεν µωυσησ ου δυνατον 
γενεσθαι ουτωσ τα γαρ βδελυγµατα των αιγυπτιων θυσοµεν κυριω τω θεω ηµων εαν γαρ θυσωµεν τα β
δελυγµατα των αιγυπτιων εναντιον αυτων λιθοβοληθησοµεθα23οδον τριων ηµερων πορευσοµεθα εισ τ
ην ερηµον και θυσοµεν κυριω τω θεω ηµων καθαπερ ειπεν ηµιν24και ειπεν φαραω εγω αποστελλω υµα
σ και θυσατε κυριω τω θεω υµων εν τη ερηµω αλλ′ ου µακραν αποτενειτε πορευθηναι ευξασθε ουν πε
ρι εµου προσ κυριον25ειπεν δε µωυσησ οδε εγω εξελευσοµαι απο σου και ευξοµαι προσ τον θεον και α
πελευσεται η κυνοµυια απο σου και απο των θεραποντων σου και του λαου σου αυριον µη προσθησ 
ετι φαραω εξαπατησαι του µη εξαποστειλαι τον λαον θυσαι κυριω26εξηλθεν δε µωυσησ απο φαραω κ
αι ηυξατο προσ τον θεον27εποιησεν δε κυριοσ καθαπερ ειπεν µωυσησ και περιειλεν την κυνοµυιαν απ
ο φαραω και των θεραποντων αυτου και του λαου αυτου και ου κατελειφθη ουδεµια28και εβαρυνεν φ
αραω την καρδιαν αυτου και επι του καιρου τουτου και ουκ ηθελησεν εξαποστειλαι τον λαον 
 
Chapter 9 
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εισελθε προσ φαραω και ερεισ αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των εβρα
ιων εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν2ει µεν ουν µη βουλει εξαποστειλαι τον λαον µο
υ αλλ′ ετι εγκρατεισ αυτου3ιδου χειρ κυριου επεσται εν τοισ κτηνεσιν σου τοισ εν τοισ πεδιοισ εν τε τ
οισ ιπποισ και εν τοισ υποζυγιοισ και ταισ καµηλοισ και βουσιν και προβατοισ θανατοσ µεγασ σφοδ
ρα4και παραδοξασω εγω εν τω καιρω εκεινω ανα µεσον των κτηνων των αιγυπτιων και ανα µεσον των
 κτηνων των υιων ισραηλ ου τελευτησει απο παντων των του ισραηλ υιων ρητον5και εδωκεν ο θεοσ ο
ρον λεγων εν τη αυριον ποιησει κυριοσ το ρηµα τουτο επι τησ γησ6και εποιησεν κυριοσ το ρηµα τουτ
ο τη επαυριον και ετελευτησεν παντα τα κτηνη των αιγυπτιων απο δε των κτηνων των υιων ισραηλ ο
υκ ετελευτησεν ουδεν7ιδων δε φαραω οτι ουκ ετελευτησεν απο παντων των κτηνων των υιων ισραηλ ο
υδεν εβαρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εξαπεστειλεν τον λαον8ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και αα
ρων λεγων λαβετε υµεισ πληρεισ τασ χειρασ αιθαλησ καµιναιασ και πασατω µωυσησ εισ τον ουραν
ον εναντιον φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου9και γενηθητω κονιορτοσ επι πασαν την γην 
αιγυπτου και εσται επι τουσ ανθρωπουσ και επι τα τετραποδα ελκη φλυκτιδεσ αναζεουσαι εν τε τοισ 
ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν και εν παση γη αιγυπτου10και ελαβεν την αιθαλην τησ καµιναιασ 
εναντιον φαραω και επασεν αυτην µωυσησ εισ τον ουρανον και εγενετο ελκη φλυκτιδεσ αναζεουσαι 
εν τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν11και ουκ ηδυναντο οι φαρµακοι στηναι εναντιον µωυση δι
α τα ελκη εγενετο γαρ τα ελκη εν τοισ φαρµακοισ και εν παση γη αιγυπτου12εσκληρυνεν δε κυριοσ τη
ν καρδιαν φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθα συνεταξεν κυριοσ13ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην 
ορθρισον το πρωι και στηθι εναντιον φαραω και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των εβρα
ιων εξαποστειλον τον λαον µου ινα λατρευσωσιν µοι14εν τω γαρ νυν καιρω εγω εξαποστελλω παντα τ
α συναντηµατα µου εισ την καρδιαν σου και των θεραποντων σου και του λαου σου ιν′ ειδησ οτι ουκ
 εστιν ωσ εγω αλλοσ εν παση τη γη15νυν γαρ αποστειλασ την χειρα παταξω σε και τον λαον σου θανα
τω και εκτριβηση απο τησ γησ16και ενεκεν τουτου διετηρηθησ ινα ενδειξωµαι εν σοι την ισχυν µου κ
αι οπωσ διαγγελη το ονοµα µου εν παση τη γη17ετι ουν συ εµποιη του λαου µου του µη εξαποστειλαι 
αυτουσ18ιδου εγω υω ταυτην την ωραν αυριον χαλαζαν πολλην σφοδρα ητισ τοιαυτη ου γεγονεν εν α
ιγυπτω αφ′ ησ ηµερασ εκτισται εωσ τησ ηµερασ ταυτησ19νυν ουν κατασπευσον συναγαγειν τα κτηνη 
σου και οσα σοι εστιν εν τω πεδιω παντεσ γαρ οι ανθρωποι και τα κτηνη οσα αν ευρεθη εν τω πεδιω κ
αι µη εισελθη εισ οικιαν πεση δε επ′ αυτα η χαλαζα τελευτησει20ο φοβουµενοσ το ρηµα κυριου των θ
εραποντων φαραω συνηγαγεν τα κτηνη αυτου εισ τουσ οικουσ21οσ δε µη προσεσχεν τη διανοια εισ το
 ρηµα κυριου αφηκεν τα κτηνη εν τοισ πεδιοισ22ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα σου 
εισ τον ουρανον και εσται χαλαζα επι πασαν γην αιγυπτου επι τε τουσ ανθρωπουσ και τα κτηνη και ε
πι πασαν βοτανην την επι τησ γησ23εξετεινεν δε µωυσησ την χειρα εισ τον ουρανον και κυριοσ εδωκε



ν φωνασ και χαλαζαν και διετρεχεν το πυρ επι τησ γησ και εβρεξεν κυριοσ χαλαζαν επι πασαν γην αι
γυπτου24ην δε η χαλαζα και το πυρ φλογιζον εν τη χαλαζη η δε χαλαζα πολλη σφοδρα σφοδρα ητισ τ
οιαυτη ου γεγονεν εν αιγυπτω αφ′ ου γεγενηται επ′ αυτησ εθνοσ25επαταξεν δε η χαλαζα εν παση γη αι
γυπτου απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ και πασαν βοτανην την εν τω πεδιω επαταξεν η χαλαζα και παντ
α τα ξυλα τα εν τοισ πεδιοισ συνετριψεν η χαλαζα26πλην εν γη γεσεµ ου ησαν οι υιοι ισραηλ ουκ εγεν
ετο η χαλαζα27αποστειλασ δε φαραω εκαλεσεν µωυσην και ααρων και ειπεν αυτοισ ηµαρτηκα το νυν
 ο κυριοσ δικαιοσ εγω δε και ο λαοσ µου ασεβεισ28ευξασθε ουν περι εµου προσ κυριον και παυσασθω
 του γενηθηναι φωνασ θεου και χαλαζαν και πυρ και εξαποστελω υµασ και ουκετι προσθησεσθε µενε
ιν29ειπεν δε αυτω µωυσησ ωσ αν εξελθω την πολιν εκπετασω τασ χειρασ µου προσ κυριον και αι φων
αι παυσονται και η χαλαζα και ο υετοσ ουκ εσται ετι ινα γνωσ οτι του κυριου η γη30και συ και οι θερ
αποντεσ σου επισταµαι οτι ουδεπω πεφοβησθε τον κυριον31το δε λινον και η κριθη επληγη η γαρ κριθ
η παρεστηκυια το δε λινον σπερµατιζον32ο δε πυροσ και η ολυρα ουκ επληγη οψιµα γαρ ην33εξηλθεν 
δε µωυσησ απο φαραω εκτοσ τησ πολεωσ και εξεπετασεν τασ χειρασ προσ κυριον και αι φωναι επαυ
σαντο και η χαλαζα και ο υετοσ ουκ εσταξεν ετι επι την γην34ιδων δε φαραω οτι πεπαυται ο υετοσ κα
ι η χαλαζα και αι φωναι προσεθετο του αµαρτανειν και εβαρυνεν αυτου την καρδιαν και των θεραπο
ντων αυτου35και εσκληρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εξαπεστειλεν τουσ υιουσ ισραηλ καθαπερ ελα
λησεν κυριοσ τω µωυση 
 
Chapter 10 
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην λεγων εισελθε προσ φαραω εγω γαρ εσκληρυνα αυτου την καρδιαν και
 των θεραποντων αυτου ινα εξησ επελθη τα σηµεια ταυτα επ′ αυτουσ2οπωσ διηγησησθε εισ τα ωτα τω
ν τεκνων υµων και τοισ τεκνοισ των τεκνων υµων οσα εµπεπαιχα τοισ αιγυπτιοισ και τα σηµεια µου 
α εποιησα εν αυτοισ και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ3εισηλθεν δε µωυσησ και ααρων εναντιον φαραω κ
αι ειπαν αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των εβραιων εωσ τινοσ ου βουλει εντραπηναι µε εξαποστειλο
ν τον λαον µου ινα λατρευσωσιν µοι4εαν δε µη θελησ συ εξαποστειλαι τον λαον µου ιδου εγω επαγω τ
αυτην την ωραν αυριον ακριδα πολλην επι παντα τα ορια σου5και καλυψει την οψιν τησ γησ και ου 
δυνηση κατιδειν την γην και κατεδεται παν το περισσον τησ γησ το καταλειφθεν ο κατελιπεν υµιν η χ
αλαζα και κατεδεται παν ξυλον το φυοµενον υµιν επι τησ γησ6και πλησθησονται σου αι οικιαι και αι
 οικιαι των θεραποντων σου και πασαι αι οικιαι εν παση γη των αιγυπτιων α ουδεποτε εωρακασιν οι 
πατερεσ σου ουδε οι προπαπποι αυτων αφ′ ησ ηµερασ γεγονασιν επι τησ γησ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 
και εκκλινασ µωυσησ εξηλθεν απο φαραω7και λεγουσιν οι θεραποντεσ φαραω προσ αυτον εωσ τινοσ 
εσται τουτο ηµιν σκωλον εξαποστειλον τουσ ανθρωπουσ οπωσ λατρευσωσιν τω θεω αυτων η ειδεναι 
βουλει οτι απολωλεν αιγυπτοσ8και απεστρεψαν τον τε µωυσην και ααρων προσ φαραω και ειπεν αυτ
οισ πορευεσθε και λατρευσατε τω θεω υµων τινεσ δε και τινεσ εισιν οι πορευοµενοι9και λεγει µωυσησ
 συν τοισ νεανισκοισ και πρεσβυτεροισ πορευσοµεθα συν τοισ υιοισ και θυγατρασιν και προβατοισ 
και βουσιν ηµων εστιν γαρ εορτη κυριου του θεου ηµων10και ειπεν προσ αυτουσ εστω ουτωσ κυριοσ 
µεθ′ υµων καθοτι αποστελλω υµασ µη και την αποσκευην υµων ιδετε οτι πονηρια προκειται υµιν11µη 
ουτωσ πορευεσθωσαν δε οι ανδρεσ και λατρευσατε τω θεω τουτο γαρ αυτοι ζητειτε εξεβαλον δε αυτο
υσ απο προσωπου φαραω12ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα επι γην αιγυπτου και ανα
βητω ακρισ επι την γην και κατεδεται πασαν βοτανην τησ γησ και παντα τον καρπον των ξυλων ον υ
πελιπετο η χαλαζα13και επηρεν µωυσησ την ραβδον εισ τον ουρανον και κυριοσ επηγαγεν ανεµον νο
τον επι την γην ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα το πρωι εγενηθη και ο ανεµοσ ο νοτοσ α
νελαβεν την ακριδα14και ανηγαγεν αυτην επι πασαν γην αιγυπτου και κατεπαυσεν επι παντα τα ορια 
αιγυπτου πολλη σφοδρα προτερα αυτησ ου γεγονεν τοιαυτη ακρισ και µετα ταυτα ουκ εσται ουτωσ15

και εκαλυψεν την οψιν τησ γησ και εφθαρη η γη και κατεφαγεν πασαν βοτανην τησ γησ και παντα το
ν καρπον των ξυλων οσ υπελειφθη απο τησ χαλαζησ ουχ υπελειφθη χλωρον ουδεν εν τοισ ξυλοισ και
 εν παση βοτανη του πεδιου εν παση γη αιγυπτου16κατεσπευδεν δε φαραω καλεσαι µωυσην και ααρω
ν λεγων ηµαρτηκα εναντιον κυριου του θεου υµων και εισ υµασ17προσδεξασθε ουν µου την αµαρτιαν
 ετι νυν και προσευξασθε προσ κυριον τον θεον υµων και περιελετω απ′ εµου τον θανατον τουτον18εξ
ηλθεν δε µωυσησ απο φαραω και ηυξατο προσ τον θεον19και µετεβαλεν κυριοσ ανεµον απο θαλασση
σ σφοδρον και ανελαβεν την ακριδα και ενεβαλεν αυτην εισ την ερυθραν θαλασσαν και ουχ υπελειφ
θη ακρισ µια εν παση γη αιγυπτου20και εσκληρυνεν κυριοσ την καρδιαν φαραω και ουκ εξαπεστειλεν
 τουσ υιουσ ισραηλ21ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα σου εισ τον ουρανον και γενηθ
ητω σκοτοσ επι γην αιγυπτου ψηλαφητον σκοτοσ22εξετεινεν δε µωυσησ την χειρα εισ τον ουρανον κα
ι εγενετο σκοτοσ γνοφοσ θυελλα επι πασαν γην αιγυπτου τρεισ ηµερασ23και ουκ ειδεν ουδεισ τον αδελ
φον αυτου τρεισ ηµερασ και ουκ εξανεστη ουδεισ εκ τησ κοιτησ αυτου τρεισ ηµερασ πασι δε τοισ υι
οισ ισραηλ ην φωσ εν πασιν οισ κατεγινοντο24και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων λεγων βαδιζετ
ε λατρευσατε κυριω τω θεω υµων πλην των προβατων και των βοων υπολιπεσθε και η αποσκευη υµω



ν αποτρεχετω µεθ′ υµων25και ειπεν µωυσησ αλλα και συ δωσεισ ηµιν ολοκαυτωµατα και θυσιασ α πο
ιησοµεν κυριω τω θεω ηµων26και τα κτηνη ηµων πορευσεται µεθ′ ηµων και ουχ υπολειψοµεθα οπλην 
απ′ αυτων γαρ ληµψοµεθα λατρευσαι κυριω τω θεω ηµων ηµεισ δε ουκ οιδαµεν τι λατρευσωµεν κυρι
ω τω θεω ηµων εωσ του ελθειν ηµασ εκει27εσκληρυνεν δε κυριοσ την καρδιαν φαραω και ουκ εβουλη
θη εξαποστειλαι αυτουσ28και λεγει φαραω απελθε απ′ εµου προσεχε σεαυτω ετι προσθειναι ιδειν µου 
το προσωπον η δ′ αν ηµερα οφθησ µοι αποθανη29λεγει δε µωυσησ ειρηκασ ουκετι οφθησοµαι σοι εισ π
ροσωπον 
 
Chapter 11 
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ετι µιαν πληγην επαξω επι φαραω και επ′ αιγυπτον και µετα ταυτα εξα
ποστελει υµασ εντευθεν οταν δε εξαποστελλη υµασ συν παντι εκβαλει υµασ εκβολη2λαλησον ουν κρ
υφη εισ τα ωτα του λαου και αιτησατω εκαστοσ παρα του πλησιον και γυνη παρα τησ πλησιον σκευ
η αργυρα και χρυσα και ιµατισµον3κυριοσ δε εδωκεν την χαριν τω λαω αυτου εναντιον των αιγυπτιω
ν και εχρησαν αυτοισ και ο ανθρωποσ µωυσησ µεγασ εγενηθη σφοδρα εναντιον των αιγυπτιων και εν
αντιον φαραω και εναντιον παντων των θεραποντων αυτου4και ειπεν µωυσησ ταδε λεγει κυριοσ περι 
µεσασ νυκτασ εγω εισπορευοµαι εισ µεσον αιγυπτου5και τελευτησει παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω α
πο πρωτοτοκου φαραω οσ καθηται επι του θρονου και εωσ πρωτοτοκου τησ θεραπαινησ τησ παρα το
ν µυλον και εωσ πρωτοτοκου παντοσ κτηνουσ6και εσται κραυγη µεγαλη κατα πασαν γην αιγυπτου ητ
ισ τοιαυτη ου γεγονεν και τοιαυτη ουκετι προστεθησεται7και εν πασι τοισ υιοισ ισραηλ ου γρυξει κυ
ων τη γλωσση αυτου απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ οπωσ ειδησ οσα παραδοξασει κυριοσ ανα µεσον τ
ων αιγυπτιων και του ισραηλ8και καταβησονται παντεσ οι παιδεσ σου ουτοι προσ µε και προκυνησο
υσιν µε λεγοντεσ εξελθε συ και πασ ο λαοσ σου ου συ αφηγη και µετα ταυτα εξελευσοµαι εξηλθεν δε 
µωυσησ απο φαραω µετα θυµου9ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ουκ εισακουσεται υµων φαραω ινα πλ
ηθυνων πληθυνω µου τα σηµεια και τα τερατα εν γη αιγυπτω10µωυσησ δε και ααρων εποιησαν παντα
 τα σηµεια και τα τερατα ταυτα εν γη αιγυπτω εναντιον φαραω εσκληρυνεν δε κυριοσ την καρδιαν φα
ραω και ουκ ηθελησεν εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου 
 
Chapter 12 
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και ααρων εν γη αιγυπτου λεγων2ο µην ουτοσ υµιν αρχη µηνων πρωτο
σ εστιν υµιν εν τοισ µησιν του ενιαυτου3λαλησον προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγων τη δεκ
ατη του µηνοσ τουτου λαβετωσαν εκαστοσ προβατον κατ′ οικουσ πατριων εκαστοσ προβατον κατ′ οι
κιαν4εαν δε ολιγοστοι ωσιν οι εν τη οικια ωστε µη ικανουσ ειναι εισ προβατον συλληµψεται µεθ′ εαυ
του τον γειτονα τον πλησιον αυτου κατα αριθµον ψυχων εκαστοσ το αρκουν αυτω συναριθµησεται ε
ισ προβατον5προβατον τελειον αρσεν ενιαυσιον εσται υµιν απο των αρνων και των εριφων ληµψεσθε6

και εσται υµιν διατετηρηµενον εωσ τησ τεσσαρεσκαιδεκατησ του µηνοσ τουτου και σφαξουσιν αυτο 
παν το πληθοσ συναγωγησ υιων ισραηλ προσ εσπεραν7και ληµψονται απο του αιµατοσ και θησουσιν
 επι των δυο σταθµων και επι την φλιαν εν τοισ οικοισ εν οισ εαν φαγωσιν αυτα εν αυτοισ8και φαγοντ
αι τα κρεα τη νυκτι ταυτη οπτα πυρι και αζυµα επι πικριδων εδονται9ουκ εδεσθε απ′ αυτων ωµον ουδ
ε ηψηµενον εν υδατι αλλ′ η οπτα πυρι κεφαλην συν τοισ ποσιν και τοισ ενδοσθιοισ10ουκ απολειψετε 
απ′ αυτου εωσ πρωι και οστουν ου συντριψετε απ′ αυτου τα δε καταλειποµενα απ′ αυτου εωσ πρωι εν
 πυρι κατακαυσετε11ουτωσ δε φαγεσθε αυτο αι οσφυεσ υµων περιεζωσµεναι και τα υποδηµατα εν τοισ
 ποσιν υµων και αι βακτηριαι εν ταισ χερσιν υµων και εδεσθε αυτο µετα σπουδησ πασχα εστιν κυριω
12και διελευσοµαι εν γη αιγυπτω εν τη νυκτι ταυτη και παταξω παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο αν
θρωπου εωσ κτηνουσ και εν πασι τοισ θεοισ των αιγυπτιων ποιησω την εκδικησιν εγω κυριοσ13και εσ
ται το αιµα υµιν εν σηµειω επι των οικιων εν αισ υµεισ εστε εκει και οψοµαι το αιµα και σκεπασω υµ
ασ και ουκ εσται εν υµιν πληγη του εκτριβηναι οταν παιω εν γη αιγυπτω14και εσται η ηµερα υµιν αυτ
η µνηµοσυνον και εορτασετε αυτην εορτην κυριω εισ πασασ τασ γενεασ υµων νοµιµον αιωνιον εορτ
ασετε αυτην15επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε απο δε τησ ηµερασ τησ πρωτησ αφανιειτε ζυµην εκ των οικι
ων υµων πασ οσ αν φαγη ζυµην εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εξ ισραηλ απο τησ ηµερασ τησ πρω
τησ εωσ τησ ηµερασ τησ εβδοµησ16και η ηµερα η πρωτη κληθησεται αγια και η ηµερα η εβδοµη κλητ
η αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυταισ πλην οσα ποιηθησεται παση ψυχη του
το µονον ποιηθησεται υµιν17και φυλαξεσθε την εντολην ταυτην εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξαξω την δυν
αµιν υµων εκ γησ αιγυπτου και ποιησετε την ηµεραν ταυτην εισ γενεασ υµων νοµιµον αιωνιον18εναρ
χοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου αφ′ εσπερασ εδεσθε αζυµα εωσ ηµερασ
 µιασ και εικαδοσ του µηνοσ εωσ εσπερασ19επτα ηµερασ ζυµη ουχ ευρεθησεται εν ταισ οικιαισ υµων
 πασ οσ αν φαγη ζυµωτον εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ συναγωγησ ισραηλ εν τε τοισ γειωραισ
 και αυτοχθοσιν τησ γησ20παν ζυµωτον ουκ εδεσθε εν παντι δε κατοικητηριω υµων εδεσθε αζυµα21εκ
αλεσεν δε µωυσησ πασαν γερουσιαν υιων ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ απελθοντεσ λαβετε υµιν εα



υτοισ προβατον κατα συγγενειασ υµων και θυσατε το πασχα22ληµψεσθε δε δεσµην υσσωπου και βαψ
αντεσ απο του αιµατοσ του παρα την θυραν καθιξετε τησ φλιασ και επ′ αµφοτερων των σταθµων απο 
του αιµατοσ ο εστιν παρα την θυραν υµεισ δε ουκ εξελευσεσθε εκαστοσ την θυραν του οικου αυτου ε
ωσ πρωι23και παρελευσεται κυριοσ παταξαι τουσ αιγυπτιουσ και οψεται το αιµα επι τησ φλιασ και επ
′ αµφοτερων των σταθµων και παρελευσεται κυριοσ την θυραν και ουκ αφησει τον ολεθρευοντα εισε
λθειν εισ τασ οικιασ υµων παταξαι24και φυλαξεσθε το ρηµα τουτο νοµιµον σεαυτω και τοισ υιοισ σο
υ εωσ αιωνοσ25εαν δε εισελθητε εισ την γην ην αν δω κυριοσ υµιν καθοτι ελαλησεν φυλαξεσθε την λα
τρειαν ταυτην26και εσται εαν λεγωσιν προσ υµασ οι υιοι υµων τισ η λατρεια αυτη27και ερειτε αυτοισ 
θυσια το πασχα τουτο κυριω ωσ εσκεπασεν τουσ οικουσ των υιων ισραηλ εν αιγυπτω ηνικα επαταξε
ν τουσ αιγυπτιουσ τουσ δε οικουσ ηµων ερρυσατο και κυψασ ο λαοσ προσεκυνησεν28και απελθοντεσ
 εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και ααρων ουτωσ εποιησαν29εγενηθη δε 
µεσουσησ τησ νυκτοσ και κυριοσ επαταξεν παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκου φαραω τ
ου καθηµενου επι του θρονου εωσ πρωτοτοκου τησ αιχµαλωτιδοσ τησ εν τω λακκω και εωσ πρωτοτο
κου παντοσ κτηνουσ30και αναστασ φαραω νυκτοσ και παντεσ οι θεραποντεσ αυτου και παντεσ οι αιγ
υπτιοι και εγενηθη κραυγη µεγαλη εν παση γη αιγυπτω ου γαρ ην οικια εν η ουκ ην εν αυτη τεθνηκωσ
31και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων νυκτοσ και ειπεν αυτοισ αναστητε και εξελθατε εκ του λα
ου µου και υµεισ και οι υιοι ισραηλ βαδιζετε και λατρευσατε κυριω τω θεω υµων καθα λεγετε32και τα
 προβατα και τουσ βοασ υµων αναλαβοντεσ πορευεσθε ευλογησατε δε καµε33και κατεβιαζοντο οι αιγ
υπτιοι τον λαον σπουδη εκβαλειν αυτουσ εκ τησ γησ ειπαν γαρ οτι παντεσ ηµεισ αποθνησκοµεν34ανε
λαβεν δε ο λαοσ το σταισ προ του ζυµωθηναι τα φυραµατα αυτων ενδεδεµενα εν τοισ ιµατιοισ αυτων
 επι των ωµων35οι δε υιοι ισραηλ εποιησαν καθα συνεταξεν αυτοισ µωυσησ και ητησαν παρα των αιγ
υπτιων σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον36και κυριοσ εδωκεν την χαριν τω λαω αυτου εναντιο
ν των αιγυπτιων και εχρησαν αυτοισ και εσκυλευσαν τουσ αιγυπτιουσ37απαραντεσ δε οι υιοι ισραηλ 
εκ ραµεσση εισ σοκχωθα εισ εξακοσιασ χιλιαδασ πεζων οι ανδρεσ πλην τησ αποσκευησ38και επιµικτ
οσ πολυσ συνανεβη αυτοισ και προβατα και βοεσ και κτηνη πολλα σφοδρα39και επεψαν το σταισ ο ε
ξηνεγκαν εξ αιγυπτου εγκρυφιασ αζυµουσ ου γαρ εζυµωθη εξεβαλον γαρ αυτουσ οι αιγυπτιοι και ουκ
 ηδυνηθησαν επιµειναι ουδε επισιτισµον εποιησαν εαυτοισ εισ την οδον40η δε κατοικησισ των υιων ι
σραηλ ην κατωκησαν εν γη αιγυπτω και εν γη χανααν ετη τετρακοσια τριακοντα41και εγενετο µετα τ
α τετρακοσια τριακοντα ετη εξηλθεν πασα η δυναµισ κυριου εκ γησ αιγυπτου42νυκτοσ προφυλακη εσ
τιν τω κυριω ωστε εξαγαγειν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εκεινη η νυξ αυτη προφυλακη κυριω ωστε πασι 
τοισ υιοισ ισραηλ ειναι εισ γενεασ αυτων43ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων ουτοσ ο ν
οµοσ του πασχα πασ αλλογενησ ουκ εδεται απ′ αυτου44και παν οικετην τινοσ η αργυρωνητον περιτεµ
εισ αυτον και τοτε φαγεται απ′ αυτου45παροικοσ η µισθωτοσ ουκ εδεται απ′ αυτου46εν οικια µια βρωθ
ησεται και ουκ εξοισετε εκ τησ οικιασ των κρεων εξω και οστουν ου συντριψετε απ′ αυτου47πασα συ
ναγωγη υιων ισραηλ ποιησει αυτο48εαν δε τισ προσελθη προσ υµασ προσηλυτοσ ποιησαι το πασχα κ
υριω περιτεµεισ αυτου παν αρσενικον και τοτε προσελευσεται ποιησαι αυτο και εσται ωσπερ και ο α
υτοχθων τησ γησ πασ απεριτµητοσ ουκ εδεται απ′ αυτου49νοµοσ εισ εσται τω εγχωριω και τω προσελ
θοντι προσηλυτω εν υµιν50και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και ααρων
 προσ αυτουσ ουτωσ εποιησαν51και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη εξηγαγεν κυριοσ τουσ υιουσ ισραηλ ε
κ γησ αιγυπτου συν δυναµει αυτων 
 
Chapter 13 
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην λεγων2αγιασον µοι παν πρωτοτοκον πρωτογενεσ διανοιγον πασαν µητρ
αν εν τοισ υιοισ ισραηλ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ εµοι εστιν3ειπεν δε µωυσησ προσ τον λαον µνηµ
ονευετε την ηµεραν ταυτην εν η εξηλθατε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ εν γαρ χειρι κραταια εξ
ηγαγεν υµασ κυριοσ εντευθεν και ου βρωθησεται ζυµη4εν γαρ τη σηµερον υµεισ εκπορευεσθε εν µηνι 
των νεων5και εσται ηνικα εαν εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην των χαναναιων και χετται
ων και ευαιων και γεργεσαιων και αµορραιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων ην ωµοσεν τοισ πατρασ
ιν σου δουναι σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι και ποιησεισ την λατρειαν ταυτην εν τω µηνι τουτω6εξ 
ηµερασ εδεσθε αζυµα τη δε ηµερα τη εβδοµη εορτη κυριου7αζυµα εδεσθε τασ επτα ηµερασ ουκ οφθη
σεται σοι ζυµωτον ουδε εσται σοι ζυµη εν πασιν τοισ οριοισ σου8και αναγγελεισ τω υιω σου εν τη ηµ
ερα εκεινη λεγων δια τουτο εποιησεν κυριοσ ο θεοσ µοι ωσ εξεπορευοµην εξ αιγυπτου9και εσται σοι σ
ηµειον επι τησ χειροσ σου και µνηµοσυνον προ οφθαλµων σου οπωσ αν γενηται ο νοµοσ κυριου εν τ
ω στοµατι σου εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ εξ αιγυπτου10και φυλαξεσθε τον νοµο
ν τουτον κατα καιρουσ ωρων αφ′ ηµερων εισ ηµερασ11και εσται ωσ αν εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σο
υ εισ την γην των χαναναιων ον τροπον ωµοσεν τοισ πατρασιν σου και δωσει σοι αυτην12και αφελεισ
 παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα τω κυριω παν διανοιγον µητραν εκ των βουκολιων η εν τοισ κτην
εσιν σου οσα εαν γενηται σοι τα αρσενικα αγιασεισ τω κυριω13παν διανοιγον µητραν ονου αλλαξεισ 



προβατω εαν δε µη αλλαξησ λυτρωση αυτο παν πρωτοτοκον ανθρωπου των υιων σου λυτρωση14εαν δ
ε ερωτηση σε ο υιοσ σου µετα ταυτα λεγων τι τουτο και ερεισ αυτω οτι εν χειρι κραταια εξηγαγεν ηµ
ασ κυριοσ εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ15ηνικα δε εσκληρυνεν φαραω εξαποστειλαι ηµασ απεκ
τεινεν παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκων ανθρωπων εωσ πρωτοτοκων κτηνων δια τουτο 
εγω θυω τω κυριω παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα και παν πρωτοτοκον των υιων µου λυτρωσοµαι
16και εσται εισ σηµειον επι τησ χειροσ σου και ασαλευτον προ οφθαλµων σου εν γαρ χειρι κραταια εξ
ηγαγεν σε κυριοσ εξ αιγυπτου17ωσ δε εξαπεστειλεν φαραω τον λαον ουχ ωδηγησεν αυτουσ ο θεοσ οδο
ν γησ φυλιστιιµ οτι εγγυσ ην ειπεν γαρ ο θεοσ µηποτε µεταµεληση τω λαω ιδοντι πολεµον και αποστρε
ψη εισ αιγυπτον18και εκυκλωσεν ο θεοσ τον λαον οδον την εισ την ερηµον εισ την ερυθραν θαλασσα
ν πεµπτη δε γενεα ανεβησαν οι υιοι ισραηλ εκ γησ αιγυπτου19και ελαβεν µωυσησ τα οστα ιωσηφ µεθ′ 
εαυτου ορκω γαρ ωρκισεν ιωσηφ τουσ υιουσ ισραηλ λεγων επισκοπη επισκεψεται υµασ κυριοσ και σ
υνανοισετε µου τα οστα εντευθεν µεθ′ υµων20εξαραντεσ δε οι υιοι ισραηλ εκ σοκχωθ εστρατοπεδευσ
αν εν οθοµ παρα την ερηµον21ο δε θεοσ ηγειτο αυτων ηµερασ µεν εν στυλω νεφελησ δειξαι αυτοισ τη
ν οδον την δε νυκτα εν στυλω πυροσ22ουκ εξελιπεν ο στυλοσ τησ νεφελησ ηµερασ και ο στυλοσ του π
υροσ νυκτοσ εναντιον παντοσ του λαου 
 
Chapter 14 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και αποστρεψαντεσ στρατοπε
δευσατωσαν απεναντι τησ επαυλεωσ ανα µεσον µαγδωλου και ανα µεσον τησ θαλασσησ εξ εναντια
σ βεελσεπφων ενωπιον αυτων στρατοπεδευσεισ επι τησ θαλασσησ3και ερει φαραω τω λαω αυτου οι υ
ιοι ισραηλ πλανωνται ουτοι εν τη γη συγκεκλεικεν γαρ αυτουσ η ερηµοσ4εγω δε σκληρυνω την καρδι
αν φαραω και καταδιωξεται οπισω αυτων και ενδοξασθησοµαι εν φαραω και εν παση τη στρατια αυτ
ου και γνωσονται παντεσ οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριοσ και εποιησαν ουτωσ5και ανηγγελη τω βασιλ
ει των αιγυπτιων οτι πεφευγεν ο λαοσ και µετεστραφη η καρδια φαραω και των θεραποντων αυτου επι
 τον λαον και ειπαν τι τουτο εποιησαµεν του εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ του µη δουλευειν ηµιν
6εζευξεν ουν φαραω τα αρµατα αυτου και παντα τον λαον αυτου συναπηγαγεν µεθ′ εαυτου7και λαβω
ν εξακοσια αρµατα εκλεκτα και πασαν την ιππον των αιγυπτιων και τριστατασ επι παντων8και εσκλη
ρυνεν κυριοσ την καρδιαν φαραω βασιλεωσ αιγυπτου και των θεραποντων αυτου και κατεδιωξεν οπι
σω των υιων ισραηλ οι δε υιοι ισραηλ εξεπορευοντο εν χειρι υψηλη9και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισ
ω αυτων και ευροσαν αυτουσ παρεµβεβληκοτασ παρα την θαλασσαν και πασα η ιπποσ και τα αρµα
τα φαραω και οι ιππεισ και η στρατια αυτου απεναντι τησ επαυλεωσ εξ εναντιασ βεελσεπφων10και φα
ραω προσηγεν και αναβλεψαντεσ οι υιοι ισραηλ τοισ οφθαλµοισ ορωσιν και οι αιγυπτιοι εστρατοπεδ
ευσαν οπισω αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα ανεβοησαν δε οι υιοι ισραηλ προσ κυριον11και ειπεν πρ
οσ µωυσην παρα το µη υπαρχειν µνηµατα εν γη αιγυπτω εξηγαγεσ ηµασ θανατωσαι εν τη ερηµω τι το
υτο εποιησασ ηµιν εξαγαγων εξ αιγυπτου12ου τουτο ην το ρηµα ο ελαλησαµεν προσ σε εν αιγυπτω λεγ
οντεσ παρεσ ηµασ οπωσ δουλευσωµεν τοισ αιγυπτιοισ κρεισσον γαρ ηµασ δουλευειν τοισ αιγυπτιοισ 
η αποθανειν εν τη ερηµω ταυτη13ειπεν δε µωυσησ προσ τον λαον θαρσειτε στητε και ορατε την σωτη
ριαν την παρα του θεου ην ποιησει ηµιν σηµερον ον τροπον γαρ εωρακατε τουσ αιγυπτιουσ σηµερον 
ου προσθησεσθε ετι ιδειν αυτουσ εισ τον αιωνα χρονον14κυριοσ πολεµησει περι υµων και υµεισ σιγη
σετε15ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην τι βοασ προσ µε λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και αναζευξατωσαν1

6και συ επαρον τη ραβδω σου και εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν και ρηξον αυτην και εισ
ελθατωσαν οι υιοι ισραηλ εισ µεσον τησ θαλασσησ κατα το ξηρον17και ιδου εγω σκληρυνω την καρδ
ιαν φαραω και των αιγυπτιων παντων και εισελευσονται οπισω αυτων και ενδοξασθησοµαι εν φαραω
 και εν παση τη στρατια αυτου και εν τοισ αρµασιν και εν τοισ ιπποισ αυτου18και γνωσονται παντεσ 
οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριοσ ενδοξαζοµενου µου εν φαραω και εν τοισ αρµασιν και ιπποισ αυτου19

εξηρεν δε ο αγγελοσ του θεου ο προπορευοµενοσ τησ παρεµβολησ των υιων ισραηλ και επορευθη εκ τ
ων οπισθεν εξηρεν δε και ο στυλοσ τησ νεφελησ απο προσωπου αυτων και εστη εκ των οπισω αυτων20

και εισηλθεν ανα µεσον τησ παρεµβολησ των αιγυπτιων και ανα µεσον τησ παρεµβολησ ισραηλ και 
εστη και εγενετο σκοτοσ και γνοφοσ και διηλθεν η νυξ και ου συνεµιξαν αλληλοισ ολην την νυκτα21ε
ξετεινεν δε µωυσησ την χειρα επι την θαλασσαν και υπηγαγεν κυριοσ την θαλασσαν εν ανεµω νοτω 
βιαιω ολην την νυκτα και εποιησεν την θαλασσαν ξηραν και εσχισθη το υδωρ22και εισηλθον οι υιοι ι
σραηλ εισ µεσον τησ θαλασσησ κατα το ξηρον και το υδωρ αυτοισ τειχοσ εκ δεξιων και τειχοσ εξ ευ
ωνυµων23κατεδιωξαν δε οι αιγυπτιοι και εισηλθον οπισω αυτων πασα η ιπποσ φαραω και τα αρµατα 
και οι αναβαται εισ µεσον τησ θαλασσησ24εγενηθη δε εν τη φυλακη τη εωθινη και επεβλεψεν κυριοσ 
επι την παρεµβολην των αιγυπτιων εν στυλω πυροσ και νεφελησ και συνεταραξεν την παρεµβολην τ
ων αιγυπτιων25και συνεδησεν τουσ αξονασ των αρµατων αυτων και ηγαγεν αυτουσ µετα βιασ και ειπ
αν οι αιγυπτιοι φυγωµεν απο προσωπου ισραηλ ο γαρ κυριοσ πολεµει περι αυτων τουσ αιγυπτιουσ26ει
πεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν και αποκαταστητω το υδωρ κα



ι επικαλυψατω τουσ αιγυπτιουσ επι τε τα αρµατα και τουσ αναβατασ27εξετεινεν δε µωυσησ την χειρ
α επι την θαλασσαν και απεκατεστη το υδωρ προσ ηµεραν επι χωρασ οι δε αιγυπτιοι εφυγον υπο το υ
δωρ και εξετιναξεν κυριοσ τουσ αιγυπτιουσ µεσον τησ θαλασσησ28και επαναστραφεν το υδωρ εκαλυ
ψεν τα αρµατα και τουσ αναβατασ και πασαν την δυναµιν φαραω τουσ εισπεπορευµενουσ οπισω αυ
των εισ την θαλασσαν και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εισ29οι δε υιοι ισραηλ επορευθησαν δια ξηρα
σ εν µεσω τησ θαλασσησ το δε υδωρ αυτοισ τειχοσ εκ δεξιων και τειχοσ εξ ευωνυµων30και ερρυσατο 
κυριοσ τον ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη εκ χειροσ των αιγυπτιων και ειδεν ισραηλ τουσ αιγυπτιουσ τεθ
νηκοτασ παρα το χειλοσ τησ θαλασσησ31ειδεν δε ισραηλ την χειρα την µεγαλην α εποιησεν κυριοσ τ
οισ αιγυπτιοισ εφοβηθη δε ο λαοσ τον κυριον και επιστευσαν τω θεω και µωυση τω θεραποντι αυτου 
 
Chapter 15 
1τοτε ησεν µωυσησ και οι υιοι ισραηλ την ωδην ταυτην τω θεω και ειπαν λεγοντεσ ασωµεν τω κυριω 
ενδοξωσ γαρ δεδοξασται ιππον και αναβατην ερριψεν εισ θαλασσαν2βοηθοσ και σκεπαστησ εγενετο 
µοι εισ σωτηριαν ουτοσ µου θεοσ και δοξασω αυτον θεοσ του πατροσ µου και υψωσω αυτον3κυριοσ 
συντριβων πολεµουσ κυριοσ ονοµα αυτω4αρµατα φαραω και την δυναµιν αυτου ερριψεν εισ θαλασσ
αν επιλεκτουσ αναβατασ τριστατασ κατεποντισεν εν ερυθρα θαλασση5ποντω εκαλυψεν αυτουσ κατε
δυσαν εισ βυθον ωσει λιθοσ6η δεξια σου κυριε δεδοξασται εν ισχυι η δεξια σου χειρ κυριε εθραυσεν 
εχθρουσ7και τω πληθει τησ δοξησ σου συνετριψασ τουσ υπεναντιουσ απεστειλασ την οργην σου και 
κατεφαγεν αυτουσ ωσ καλαµην8και δια πνευµατοσ του θυµου σου διεστη το υδωρ επαγη ωσει τειχοσ 
τα υδατα επαγη τα κυµατα εν µεσω τησ θαλασσησ9ειπεν ο εχθροσ διωξασ καταληµψοµαι µεριω σκυλ
α εµπλησω ψυχην µου ανελω τη µαχαιρη µου κυριευσει η χειρ µου10απεστειλασ το πνευµα σου εκαλ
υψεν αυτουσ θαλασσα εδυσαν ωσει µολιβοσ εν υδατι σφοδρω11τισ οµοιοσ σοι εν θεοισ κυριε τισ οµοι
οσ σοι δεδοξασµενοσ εν αγιοισ θαυµαστοσ εν δοξαισ ποιων τερατα12εξετεινασ την δεξιαν σου κατεπι
εν αυτουσ γη13ωδηγησασ τη δικαιοσυνη σου τον λαον σου τουτον ον ελυτρωσω παρεκαλεσασ τη ισχ
υι σου εισ καταλυµα αγιον σου14ηκουσαν εθνη και ωργισθησαν ωδινεσ ελαβον κατοικουντασ φυλιστ
ιιµ15τοτε εσπευσαν ηγεµονεσ εδωµ και αρχοντεσ µωαβιτων ελαβεν αυτουσ τροµοσ ετακησαν παντεσ 
οι κατοικουντεσ χανααν16επιπεσοι επ′ αυτουσ φοβοσ και τροµοσ µεγεθει βραχιονοσ σου απολιθωθητ
ωσαν εωσ αν παρελθη ο λαοσ σου κυριε εωσ αν παρελθη ο λαοσ σου ουτοσ ον εκτησω17εισαγαγων κ
αταφυτευσον αυτουσ εισ οροσ κληρονοµιασ σου εισ ετοιµον κατοικητηριον σου ο κατειργασω κυριε 
αγιασµα κυριε ο ητοιµασαν αι χειρεσ σου18κυριοσ βασιλευων τον αιωνα και επ′ αιωνα και ετι19οτι ει
σηλθεν ιπποσ φαραω συν αρµασιν και αναβαταισ εισ θαλασσαν και επηγαγεν επ′ αυτουσ κυριοσ το 
υδωρ τησ θαλασσησ οι δε υιοι ισραηλ επορευθησαν δια ξηρασ εν µεσω τησ θαλασσησ20λαβουσα δε 
µαριαµ η προφητισ η αδελφη ααρων το τυµπανον εν τη χειρι αυτησ και εξηλθοσαν πασαι αι γυναικε
σ οπισω αυτησ µετα τυµπανων και χορων21εξηρχεν δε αυτων µαριαµ λεγουσα ασωµεν τω κυριω ενδο
ξωσ γαρ δεδοξασται ιππον και αναβατην ερριψεν εισ θαλασσαν22εξηρεν δε µωυσησ τουσ υιουσ ισρα
ηλ απο θαλασσησ ερυθρασ και ηγαγεν αυτουσ εισ την ερηµον σουρ και επορευοντο τρεισ ηµερασ εν 
τη ερηµω και ουχ ηυρισκον υδωρ ωστε πιειν23ηλθον δε εισ µερρα και ουκ ηδυναντο πιειν εκ µερρασ π
ικρον γαρ ην δια τουτο επωνοµασθη το ονοµα του τοπου εκεινου πικρια24και διεγογγυζεν ο λαοσ επι µ
ωυσην λεγοντεσ τι πιοµεθα25εβοησεν δε µωυσησ προσ κυριον και εδειξεν αυτω κυριοσ ξυλον και ενεβ
αλεν αυτο εισ το υδωρ και εγλυκανθη το υδωρ εκει εθετο αυτω δικαιωµατα και κρισεισ και εκει επειρ
ασεν αυτον26και ειπεν εαν ακοη ακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου σου και τα αρεστα εναντιον α
υτου ποιησησ και ενωτιση ταισ εντολαισ αυτου και φυλαξησ παντα τα δικαιωµατα αυτου πασαν νο
σον ην επηγαγον τοισ αιγυπτιοισ ουκ επαξω επι σε εγω γαρ ειµι κυριοσ ο ιωµενοσ σε27και ηλθοσαν ει
σ αιλιµ και ησαν εκει δωδεκα πηγαι υδατων και εβδοµηκοντα στελεχη φοινικων παρενεβαλον δε εκει 
παρα τα υδατα 
 
Chapter 16 
1απηραν δε εξ αιλιµ και ηλθοσαν πασα συναγωγη υιων ισραηλ εισ την ερηµον σιν ο εστιν ανα µεσον 
αιλιµ και ανα µεσον σινα τη δε πεντεκαιδεκατη ηµερα τω µηνι τω δευτερω εξεληλυθοτων αυτων εκ γ
ησ αιγυπτου2διεγογγυζεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ επι µωυσην και ααρων3και ειπαν προσ αυτουσ
 οι υιοι ισραηλ οφελον απεθανοµεν πληγεντεσ υπο κυριου εν γη αιγυπτω οταν εκαθισαµεν επι των λεβ
ητων των κρεων και ησθιοµεν αρτουσ εισ πλησµονην οτι εξηγαγετε ηµασ εισ την ερηµον ταυτην απο
κτειναι πασαν την συναγωγην ταυτην εν λιµω4ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ιδου εγω υω υµιν αρτουσ
 εκ του ουρανου και εξελευσεται ο λαοσ και συλλεξουσιν το τησ ηµερασ εισ ηµεραν οπωσ πειρασω α
υτουσ ει πορευσονται τω νοµω µου η ου5και εσται τη ηµερα τη εκτη και ετοιµασουσιν ο εαν εισενεγκ
ωσιν και εσται διπλουν ο εαν συναγαγωσιν το καθ′ ηµεραν εισ ηµεραν6και ειπεν µωυσησ και ααρων 
προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ εσπερασ γνωσεσθε οτι κυριοσ εξηγαγεν υµασ εκ γησ αιγυπτου7κ
αι πρωι οψεσθε την δοξαν κυριου εν τω εισακουσαι τον γογγυσµον υµων επι τω θεω ηµεισ δε τι εσµεν 



οτι διαγογγυζετε καθ′ ηµων8και ειπεν µωυσησ εν τω διδοναι κυριον υµιν εσπερασ κρεα φαγειν και αρτ
ουσ το πρωι εισ πλησµονην δια το εισακουσαι κυριον τον γογγυσµον υµων ον υµεισ διαγογγυζετε καθ
′ ηµων ηµεισ δε τι εσµεν ου γαρ καθ′ ηµων ο γογγυσµοσ υµων εστιν αλλ′ η κατα του θεου9ειπεν δε µωυ
σησ προσ ααρων ειπον παση συναγωγη υιων ισραηλ προσελθατε εναντιον του θεου εισακηκοεν γαρ 
υµων τον γογγυσµον10ηνικα δε ελαλει ααρων παση συναγωγη υιων ισραηλ και επεστραφησαν εισ την 
ερηµον και η δοξα κυριου ωφθη εν νεφελη11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων12εισακηκοα το
ν γογγυσµον των υιων ισραηλ λαλησον προσ αυτουσ λεγων το προσ εσπεραν εδεσθε κρεα και το πρωι 
πλησθησεσθε αρτων και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων13εγενετο δε εσπερα και ανεβη ορτυγοµ
ητρα και εκαλυψεν την παρεµβολην το πρωι εγενετο καταπαυοµενησ τησ δροσου κυκλω τησ παρεµβ
ολησ14και ιδου επι προσωπον τησ ερηµου λεπτον ωσει κοριον λευκον ωσει παγοσ επι τησ γησ15ιδοντε
σ δε αυτο οι υιοι ισραηλ ειπαν ετεροσ τω ετερω τι εστιν τουτο ου γαρ ηδεισαν τι ην ειπεν δε µωυσησ π
ροσ αυτουσ ουτοσ ο αρτοσ ον εδωκεν κυριοσ υµιν φαγειν16τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ συναγα
γετε απ′ αυτου εκαστοσ εισ τουσ καθηκοντασ γοµορ κατα κεφαλην κατα αριθµον ψυχων υµων εκαστ
οσ συν τοισ συσκηνιοισ υµων συλλεξατε17εποιησαν δε ουτωσ οι υιοι ισραηλ και συνελεξαν ο το πολ
υ και ο το ελαττον18και µετρησαντεσ τω γοµορ ουκ επλεονασεν ο το πολυ και ο το ελαττον ουκ ηλαττ
ονησεν εκαστοσ εισ τουσ καθηκοντασ παρ′ εαυτω συνελεξαν19ειπεν δε µωυσησ προσ αυτουσ µηδεισ 
καταλιπετω απ′ αυτου εισ το πρωι20και ουκ εισηκουσαν µωυση αλλα κατελιπον τινεσ απ′ αυτου εισ τ
ο πρωι και εξεζεσεν σκωληκασ και επωζεσεν και επικρανθη επ′ αυτοισ µωυσησ21και συνελεξαν αυτο 
πρωι πρωι εκαστοσ το καθηκον αυτω ηνικα δε διεθερµαινεν ο ηλιοσ ετηκετο22εγενετο δε τη ηµερα τη 
εκτη συνελεξαν τα δεοντα διπλα δυο γοµορ τω ενι εισηλθοσαν δε παντεσ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ
 και ανηγγειλαν µωυσει23ειπεν δε µωυσησ προσ αυτουσ τουτο το ρηµα εστιν ο ελαλησεν κυριοσ σαββ
ατα αναπαυσισ αγια τω κυριω αυριον οσα εαν πεσσητε πεσσετε και οσα εαν εψητε εψετε και παν το 
πλεοναζον καταλιπετε αυτο εισ αποθηκην εισ το πρωι24και κατελιποσαν απ′ αυτου εισ το πρωι καθαπ
ερ συνεταξεν αυτοισ µωυσησ και ουκ επωζεσεν ουδε σκωληξ εγενετο εν αυτω25ειπεν δε µωυσησ φαγετ
ε σηµερον εστιν γαρ σαββατα σηµερον τω κυριω ουχ ευρεθησεται εν τω πεδιω26εξ ηµερασ συλλεξετε 
τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα οτι ουκ εσται εν αυτη27εγενετο δε εν τη ηµερα τη εβδοµη εξηλθοσαν 
τινεσ εκ του λαου συλλεξαι και ουχ ευρον28ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εωσ τινοσ ου βουλεσθε εισ
ακουειν τασ εντολασ µου και τον νοµον µου29ιδετε ο γαρ κυριοσ εδωκεν υµιν την ηµεραν ταυτην τα 
σαββατα δια τουτο αυτοσ εδωκεν υµιν τη ηµερα τη εκτη αρτουσ δυο ηµερων καθησεσθε εκαστοσ εισ 
τουσ οικουσ υµων µηδεισ εκπορευεσθω εκ του τοπου αυτου τη ηµερα τη εβδοµη30και εσαββατισεν ο 
λαοσ τη ηµερα τη εβδοµη31και επωνοµασαν οι υιοι ισραηλ το ονοµα αυτου µαν ην δε ωσ σπερµα κορ
ιου λευκον το δε γευµα αυτου ωσ εγκρισ εν µελιτι32ειπεν δε µωυσησ τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριο
σ πλησατε το γοµορ του µαν εισ αποθηκην εισ τασ γενεασ υµων ινα ιδωσιν τον αρτον ον εφαγετε υµει
σ εν τη ερηµω ωσ εξηγαγεν υµασ κυριοσ εκ γησ αιγυπτου33και ειπεν µωυσησ προσ ααρων λαβε σταµν
ον χρυσουν ενα και εµβαλε εισ αυτον πληρεσ το γοµορ του µαν και αποθησεισ αυτο εναντιον του θε
ου εισ διατηρησιν εισ τασ γενεασ υµων34ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση και απεθετο ααρων ε
ναντιον του µαρτυριου εισ διατηρησιν35οι δε υιοι ισραηλ εφαγον το µαν ετη τεσσαρακοντα εωσ ηλθο
ν εισ γην οικουµενην το µαν εφαγοσαν εωσ παρεγενοντο εισ µεροσ τησ φοινικησ36το δε γοµορ το δεκα
τον των τριων µετρων ην 
 
Chapter 17 
1και απηρεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ εκ τησ ερηµου σιν κατα παρεµβολασ αυτων δια ρηµατοσ κ
υριου και παρενεβαλοσαν εν ραφιδιν ουκ ην δε υδωρ τω λαω πιειν2και ελοιδορειτο ο λαοσ προσ µωυ
σην λεγοντεσ δοσ ηµιν υδωρ ινα πιωµεν και ειπεν αυτοισ µωυσησ τι λοιδορεισθε µοι και τι πειραζετε 
κυριον3εδιψησεν δε εκει ο λαοσ υδατι και εγογγυζεν εκει ο λαοσ προσ µωυσην λεγοντεσ ινα τι τουτο 
ανεβιβασασ ηµασ εξ αιγυπτου αποκτειναι ηµασ και τα τεκνα ηµων και τα κτηνη τω διψει4εβοησεν δε
 µωυσησ προσ κυριον λεγων τι ποιησω τω λαω τουτω ετι µικρον και καταλιθοβολησουσιν µε5και ειπε
ν κυριοσ προσ µωυσην προπορευου του λαου τουτου λαβε δε µετα σεαυτου απο των πρεσβυτερων το
υ λαου και την ραβδον εν η επαταξασ τον ποταµον λαβε εν τη χειρι σου και πορευση6οδε εγω εστηκα
 προ του σε εκει επι τησ πετρασ εν χωρηβ και παταξεισ την πετραν και εξελευσεται εξ αυτησ υδωρ κα
ι πιεται ο λαοσ µου εποιησεν δε µωυσησ ουτωσ εναντιον των υιων ισραηλ7και επωνοµασεν το ονοµα 
του τοπου εκεινου πειρασµοσ και λοιδορησισ δια την λοιδοριαν των υιων ισραηλ και δια το πειραζει
ν κυριον λεγοντασ ει εστιν κυριοσ εν ηµιν η ου8ηλθεν δε αµαληκ και επολεµει ισραηλ εν ραφιδιν9ειπε
ν δε µωυσησ τω ιησου επιλεξον σεαυτω ανδρασ δυνατουσ και εξελθων παραταξαι τω αµαληκ αυριον
 και ιδου εγω εστηκα επι τησ κορυφησ του βουνου και η ραβδοσ του θεου εν τη χειρι µου10και εποιησ
εν ιησουσ καθαπερ ειπεν αυτω µωυσησ και εξελθων παρεταξατο τω αµαληκ και µωυσησ και ααρων 
και ωρ ανεβησαν επι την κορυφην του βουνου11και εγινετο οταν επηρεν µωυσησ τασ χειρασ κατισχυ
εν ισραηλ οταν δε καθηκεν τασ χειρασ κατισχυεν αµαληκ12αι δε χειρεσ µωυση βαρειαι και λαβοντεσ



 λιθον υπεθηκαν υπ′ αυτον και εκαθητο επ′ αυτου και ααρων και ωρ εστηριζον τασ χειρασ αυτου εντ
ευθεν εισ και εντευθεν εισ και εγενοντο αι χειρεσ µωυση εστηριγµεναι εωσ δυσµων ηλιου13και ετρεψ
ατο ιησουσ τον αµαληκ και παντα τον λαον αυτου εν φονω µαχαιρασ14ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην 
καταγραψον τουτο εισ µνηµοσυνον εν βιβλιω και δοσ εισ τα ωτα ιησοι οτι αλοιφη εξαλειψω το µνηµ
οσυνον αµαληκ εκ τησ υπο τον ουρανον15και ωκοδοµησεν µωυσησ θυσιαστηριον κυριω και επωνοµα
σεν το ονοµα αυτου κυριοσ µου καταφυγη16οτι εν χειρι κρυφαια πολεµει κυριοσ επι αµαληκ απο γενε
ων εισ γενεασ 
 
Chapter 18 
1ηκουσεν δε ιοθορ ο ιερευσ µαδιαµ ο γαµβροσ µωυση παντα οσα εποιησεν κυριοσ ισραηλ τω εαυτου 
λαω εξηγαγεν γαρ κυριοσ τον ισραηλ εξ αιγυπτου2ελαβεν δε ιοθορ ο γαµβροσ µωυση σεπφωραν την γ
υναικα µωυση µετα την αφεσιν αυτησ3και τουσ δυο υιουσ αυτου ονοµα τω ενι αυτων γηρσαµ λεγων 
παροικοσ ηµην εν γη αλλοτρια4και το ονοµα του δευτερου ελιεζερ λεγων ο γαρ θεοσ του πατροσ µου 
βοηθοσ µου και εξειλατο µε εκ χειροσ φαραω5και εξηλθεν ιοθορ ο γαµβροσ µωυση και οι υιοι και η γ
υνη προσ µωυσην εισ την ερηµον ου παρενεβαλεν επ′ ορουσ του θεου6ανηγγελη δε µωυσει λεγοντεσ ι
δου ο γαµβροσ σου ιοθορ παραγινεται προσ σε και η γυνη και οι δυο υιοι σου µετ′ αυτου7εξηλθεν δε 
µωυσησ εισ συναντησιν τω γαµβρω αυτου και προσεκυνησεν αυτω και εφιλησεν αυτον και ησπασαν
το αλληλουσ και εισηγαγεν αυτον εισ την σκηνην8και διηγησατο µωυσησ τω γαµβρω παντα οσα εποι
ησεν κυριοσ τω φαραω και τοισ αιγυπτιοισ ενεκεν του ισραηλ και παντα τον µοχθον τον γενοµενον α
υτοισ εν τη οδω και οτι εξειλατο αυτουσ κυριοσ εκ χειροσ φαραω και εκ χειροσ των αιγυπτιων9εξεστ
η δε ιοθορ επι πασι τοισ αγαθοισ οισ εποιησεν αυτοισ κυριοσ οτι εξειλατο αυτουσ εκ χειροσ αιγυπτι
ων και εκ χειροσ φαραω10και ειπεν ιοθορ ευλογητοσ κυριοσ οτι εξειλατο τον λαον αυτου εκ χειροσ αι
γυπτιων και εκ χειροσ φαραω11νυν εγνων οτι µεγασ κυριοσ παρα παντασ τουσ θεουσ ενεκεν τουτου ο
τι επεθεντο αυτοισ12και ελαβεν ιοθορ ο γαµβροσ µωυση ολοκαυτωµατα και θυσιασ τω θεω παρεγενετ
ο δε ααρων και παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ συµφαγειν αρτον µετα του γαµβρου µωυση εναντιον τ
ου θεου13και εγενετο µετα την επαυριον συνεκαθισεν µωυσησ κρινειν τον λαον παρειστηκει δε πασ ο 
λαοσ µωυσει απο πρωιθεν εωσ εσπερασ14και ιδων ιοθορ παντα οσα εποιει τω λαω λεγει τι τουτο ο συ 
ποιεισ τω λαω δια τι συ καθησαι µονοσ πασ δε ο λαοσ παρεστηκεν σοι απο πρωιθεν εωσ δειλησ15και 
λεγει µωυσησ τω γαµβρω οτι παραγινεται προσ µε ο λαοσ εκζητησαι κρισιν παρα του θεου16οταν γαρ 
γενηται αυτοισ αντιλογια και ελθωσι προσ µε διακρινω εκαστον και συµβιβαζω αυτουσ τα προσταγµ
ατα του θεου και τον νοµον αυτου17ειπεν δε ο γαµβροσ µωυση προσ αυτον ουκ ορθωσ συ ποιεισ το ρη
µα τουτο18φθορα καταφθαρηση ανυποµονητω και συ και πασ ο λαοσ ουτοσ οσ εστιν µετα σου βαρυ 
σοι το ρηµα τουτο ου δυνηση ποιειν µονοσ19νυν ουν ακουσον µου και συµβουλευσω σοι και εσται ο 
θεοσ µετα σου γινου συ τω λαω τα προσ τον θεον και ανοισεισ τουσ λογουσ αυτων προσ τον θεον20κα
ι διαµαρτυρη αυτοισ τα προσταγµατα του θεου και τον νοµον αυτου και σηµανεισ αυτοισ τασ οδουσ
 εν αισ πορευσονται εν αυταισ και τα εργα α ποιησουσιν21και συ σεαυτω σκεψαι απο παντοσ του λα
ου ανδρασ δυνατουσ θεοσεβεισ ανδρασ δικαιουσ µισουντασ υπερηφανιαν και καταστησεισ αυτουσ 
επ′ αυτων χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ και πεντηκονταρχουσ και δεκαδαρχουσ22και κρινουσιν το
ν λαον πασαν ωραν το δε ρηµα το υπερογκον ανοισουσιν επι σε τα δε βραχεα των κριµατων κρινουσι
ν αυτοι και κουφιουσιν απο σου και συναντιληµψονται σοι23εαν το ρηµα τουτο ποιησησ κατισχυσει 
σε ο θεοσ και δυνηση παραστηναι και πασ ο λαοσ ουτοσ εισ τον εαυτου τοπον µετ′ ειρηνησ ηξει24ηκ
ουσεν δε µωυσησ τησ φωνησ του γαµβρου και εποιησεν οσα αυτω ειπεν25και επελεξεν µωυσησ ανδρα
σ δυνατουσ απο παντοσ ισραηλ και εποιησεν αυτουσ επ′ αυτων χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ και 
πεντηκονταρχουσ και δεκαδαρχουσ26και εκρινοσαν τον λαον πασαν ωραν παν δε ρηµα υπερογκον α
νεφεροσαν επι µωυσην παν δε ρηµα ελαφρον εκρινοσαν αυτοι27εξαπεστειλεν δε µωυσησ τον εαυτου γ
αµβρον και απηλθεν εισ την γην αυτου 
 
Chapter 19 
1του δε µηνοσ του τριτου τησ εξοδου των υιων ισραηλ εκ γησ αιγυπτου τη ηµερα ταυτη ηλθοσαν εισ 
την ερηµον του σινα2και εξηραν εκ ραφιδιν και ηλθοσαν εισ την ερηµον του σινα και παρενεβαλεν ε
κει ισραηλ κατεναντι του ορουσ3και µωυσησ ανεβη εισ το οροσ του θεου και εκαλεσεν αυτον ο θεοσ 
εκ του ορουσ λεγων ταδε ερεισ τω οικω ιακωβ και αναγγελεισ τοισ υιοισ ισραηλ4αυτοι εωρακατε οσα
 πεποιηκα τοισ αιγυπτιοισ και ανελαβον υµασ ωσει επι πτερυγων αετων και προσηγαγοµην υµασ προ
σ εµαυτον5και νυν εαν ακοη ακουσητε τησ εµησ φωνησ και φυλαξητε την διαθηκην µου εσεσθε µοι λ
αοσ περιουσιοσ απο παντων των εθνων εµη γαρ εστιν πασα η γη6υµεισ δε εσεσθε µοι βασιλειον ιερατ
ευµα και εθνοσ αγιον ταυτα τα ρηµατα ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ7ηλθεν δε µωυσησ και εκαλεσεν τουσ 
πρεσβυτερουσ του λαου και παρεθηκεν αυτοισ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ συνεταξεν αυτω ο 
θεοσ8απεκριθη δε πασ ο λαοσ οµοθυµαδον και ειπαν παντα οσα ειπεν ο θεοσ ποιησοµεν και ακουσοµ



εθα ανηνεγκεν δε µωυσησ τουσ λογουσ του λαου προσ τον θεον9ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ιδου εγ
ω παραγινοµαι προσ σε εν στυλω νεφελησ ινα ακουση ο λαοσ λαλουντοσ µου προσ σε και σοι πιστευ
σωσιν εισ τον αιωνα ανηγγειλεν δε µωυσησ τα ρηµατα του λαου προσ κυριον10ειπεν δε κυριοσ προσ 
µωυσην καταβασ διαµαρτυραι τω λαω και αγνισον αυτουσ σηµερον και αυριον και πλυνατωσαν τα 
ιµατια11και εστωσαν ετοιµοι εισ την ηµεραν την τριτην τη γαρ ηµερα τη τριτη καταβησεται κυριοσ ε
πι το οροσ το σινα εναντιον παντοσ του λαου12και αφοριεισ τον λαον κυκλω λεγων προσεχετε εαυτοι
σ του αναβηναι εισ το οροσ και θιγειν τι αυτου πασ ο αψαµενοσ του ορουσ θανατω τελευτησει13ουχ 
αψεται αυτου χειρ εν γαρ λιθοισ λιθοβοληθησεται η βολιδι κατατοξευθησεται εαν τε κτηνοσ εαν τε α
νθρωποσ ου ζησεται οταν αι φωναι και αι σαλπιγγεσ και η νεφελη απελθη απο του ορουσ εκεινοι ανα
βησονται επι το οροσ14κατεβη δε µωυσησ εκ του ορουσ προσ τον λαον και ηγιασεν αυτουσ και επλυν
αν τα ιµατια15και ειπεν τω λαω γινεσθε ετοιµοι τρεισ ηµερασ µη προσελθητε γυναικι16εγενετο δε τη η
µερα τη τριτη γενηθεντοσ προσ ορθρον και εγινοντο φωναι και αστραπαι και νεφελη γνοφωδησ επ′ ορ
ουσ σινα φωνη τησ σαλπιγγοσ ηχει µεγα και επτοηθη πασ ο λαοσ ο εν τη παρεµβολη17και εξηγαγεν µ
ωυσησ τον λαον εισ συναντησιν του θεου εκ τησ παρεµβολησ και παρεστησαν υπο το οροσ18το δε ορ
οσ το σινα εκαπνιζετο ολον δια το καταβεβηκεναι επ′ αυτο τον θεον εν πυρι και ανεβαινεν ο καπνοσ 
ωσ καπνοσ καµινου και εξεστη πασ ο λαοσ σφοδρα19εγινοντο δε αι φωναι τησ σαλπιγγοσ προβαινουσ
αι ισχυροτεραι σφοδρα µωυσησ ελαλει ο δε θεοσ απεκρινατο αυτω φωνη20κατεβη δε κυριοσ επι το ορ
οσ το σινα επι την κορυφην του ορουσ και εκαλεσεν κυριοσ µωυσην επι την κορυφην του ορουσ και 
ανεβη µωυσησ21και ειπεν ο θεοσ προσ µωυσην λεγων καταβασ διαµαρτυραι τω λαω µηποτε εγγισωσι
ν προσ τον θεον κατανοησαι και πεσωσιν εξ αυτων πληθοσ22και οι ιερεισ οι εγγιζοντεσ κυριω τω θεω 
αγιασθητωσαν µηποτε απαλλαξη απ′ αυτων κυριοσ23και ειπεν µωυσησ προσ τον θεον ου δυνησεται ο
 λαοσ προσαναβηναι προσ το οροσ το σινα συ γαρ διαµεµαρτυρησαι ηµιν λεγων αφορισαι το οροσ κ
αι αγιασαι αυτο24ειπεν δε αυτω κυριοσ βαδιζε καταβηθι και αναβηθι συ και ααρων µετα σου οι δε ιε
ρεισ και ο λαοσ µη βιαζεσθωσαν αναβηναι προσ τον θεον µηποτε απολεση απ′ αυτων κυριοσ25κατεβ
η δε µωυσησ προσ τον λαον και ειπεν αυτοισ 
 
Chapter 20 
1και ελαλησεν κυριοσ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ λεγων2εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ σου οστισ εξηγαγο
ν σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ3ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι πλην εµου4ου ποιησεισ σεαυτω ε
ιδωλον ουδε παντοσ οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη γη κατω και οσα εν τοισ υδασιν υ
ποκατω τησ γησ5ου προσκυνησεισ αυτοισ ουδε µη λατρευσησ αυτοισ εγω γαρ ειµι κυριοσ ο θεοσ σου
 θεοσ ζηλωτησ αποδιδουσ αµαρτιασ πατερων επι τεκνα εωσ τριτησ και τεταρτησ γενεασ τοισ µισουσι
ν µε6και ποιων ελεοσ εισ χιλιαδασ τοισ αγαπωσιν µε και τοισ φυλασσουσιν τα προσταγµατα µου7ου 
ληµψη το ονοµα κυριου του θεου σου επι µαταιω ου γαρ µη καθαριση κυριοσ τον λαµβανοντα το ον
οµα αυτου επι µαταιω8µνησθητι την ηµεραν των σαββατων αγιαζειν αυτην9εξ ηµερασ εργα και ποιη
σεισ παντα τα εργα σου10τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα κυριω τω θεω σου ου ποιησεισ εν αυτη παν 
εργον συ και ο υιοσ σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου και η παιδισκη σου ο βουσ σου και το υποζυγ
ιον σου και παν κτηνοσ σου και ο προσηλυτοσ ο παροικων εν σοι11εν γαρ εξ ηµεραισ εποιησεν κυριο
σ τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοισ και κατεπαυσεν τη ηµερα τη εβ
δοµη δια τουτο ευλογησεν κυριοσ την ηµεραν την εβδοµην και ηγιασεν αυτην12τιµα τον πατερα σου 
και την µητερα ινα ευ σοι γενηται και ινα µακροχρονιοσ γενη επι τησ γησ τησ αγαθησ ησ κυριοσ ο θ
εοσ σου διδωσιν σοι13ου µοιχευσεισ14ου κλεψεισ15ου φονευσεισ16ου ψευδοµαρτυρησεισ κατα του πλη
σιον σου µαρτυριαν ψευδη17ουκ επιθυµησεισ την γυναικα του πλησιον σου ουκ επιθυµησεισ την οικι
αν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του 
βοοσ αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντοσ κτηνουσ αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου εστιν18

και πασ ο λαοσ εωρα την φωνην και τασ λαµπαδασ και την φωνην τησ σαλπιγγοσ και το οροσ το καπ
νιζον φοβηθεντεσ δε πασ ο λαοσ εστησαν µακροθεν19και ειπαν προσ µωυσην λαλησον συ ηµιν και µ
η λαλειτω προσ ηµασ ο θεοσ µηποτε αποθανωµεν20και λεγει αυτοισ µωυσησ θαρσειτε ενεκεν γαρ του 
πειρασαι υµασ παρεγενηθη ο θεοσ προσ υµασ οπωσ αν γενηται ο φοβοσ αυτου εν υµιν ινα µη αµαρτα
νητε21ειστηκει δε ο λαοσ µακροθεν µωυσησ δε εισηλθεν εισ τον γνοφον ου ην ο θεοσ22ειπεν δε κυριοσ 
προσ µωυσην ταδε ερεισ τω οικω ιακωβ και αναγγελεισ τοισ υιοισ ισραηλ υµεισ εωρακατε οτι εκ του 
ουρανου λελαληκα προσ υµασ23ου ποιησετε εαυτοισ θεουσ αργυρουσ και θεουσ χρυσουσ ου ποιησετ
ε υµιν αυτοισ24θυσιαστηριον εκ γησ ποιησετε µοι και θυσετε επ′ αυτου τα ολοκαυτωµατα και τα σωτ
ηρια υµων τα προβατα και τουσ µοσχουσ υµων εν παντι τοπω ου εαν επονοµασω το ονοµα µου εκει κ
αι ηξω προσ σε και ευλογησω σε25εαν δε θυσιαστηριον εκ λιθων ποιησ µοι ουκ οικοδοµησεισ αυτουσ 
τµητουσ το γαρ εγχειριδιον σου επιβεβληκασ επ′ αυτουσ και µεµιανται26ουκ αναβηση εν αναβαθµισι
ν επι το θυσιαστηριον µου οπωσ αν µη αποκαλυψησ την ασχηµοσυνην σου επ′ αυτου 
 



Chapter 21 
1και ταυτα τα δικαιωµατα α παραθησεισ ενωπιον αυτων2εαν κτηση παιδα εβραιον εξ ετη δουλευσει 
σοι τω δε εβδοµω ετει απελευσεται ελευθεροσ δωρεαν3εαν αυτοσ µονοσ εισελθη και µονοσ εξελευσετ
αι εαν δε γυνη συνεισελθη µετ′ αυτου εξελευσεται και η γυνη µετ′ αυτου4εαν δε ο κυριοσ δω αυτω γυ
ναικα και τεκη αυτω υιουσ η θυγατερασ η γυνη και τα παιδια εσται τω κυριω αυτου αυτοσ δε µονοσ 
εξελευσεται5εαν δε αποκριθεισ ειπη ο παισ ηγαπηκα τον κυριον µου και την γυναικα και τα παιδια ο
υκ αποτρεχω ελευθεροσ6προσαξει αυτον ο κυριοσ αυτου προσ το κριτηριον του θεου και τοτε προσα
ξει αυτον επι την θυραν επι τον σταθµον και τρυπησει αυτου ο κυριοσ το ουσ τω οπητιω και δουλευσ
ει αυτω εισ τον αιωνα7εαν δε τισ αποδωται την εαυτου θυγατερα οικετιν ουκ απελευσεται ωσπερ απο
τρεχουσιν αι δουλαι8εαν µη ευαρεστηση τω κυριω αυτησ ην αυτω καθωµολογησατο απολυτρωσει αυ
την εθνει δε αλλοτριω ου κυριοσ εστιν πωλειν αυτην οτι ηθετησεν εν αυτη9εαν δε τω υιω καθοµολογη
σηται αυτην κατα το δικαιωµα των θυγατερων ποιησει αυτη10εαν δε αλλην λαβη εαυτω τα δεοντα κα
ι τον ιµατισµον και την οµιλιαν αυτησ ουκ αποστερησει11εαν δε τα τρια ταυτα µη ποιηση αυτη εξελε
υσεται δωρεαν ανευ αργυριου12εαν δε παταξη τισ τινα και αποθανη θανατω θανατουσθω13ο δε ουχ ε
κων αλλα ο θεοσ παρεδωκεν εισ τασ χειρασ αυτου δωσω σοι τοπον ου φευξεται εκει ο φονευσασ14εαν 
δε τισ επιθηται τω πλησιον αποκτειναι αυτον δολω και καταφυγη απο του θυσιαστηριου µου ληµψη 
αυτον θανατωσαι15οσ τυπτει πατερα αυτου η µητερα αυτου θανατω θανατουσθω16ο κακολογων πατε
ρα αυτου η µητερα αυτου τελευτησει θανατω17οσ εαν κλεψη τισ τινα των υιων ισραηλ και καταδυνα
στευσασ αυτον αποδωται και ευρεθη εν αυτω θανατω τελευτατω18εαν δε λοιδορωνται δυο ανδρεσ και
 παταξη τισ τον πλησιον λιθω η πυγµη και µη αποθανη κατακλιθη δε επι την κοιτην19εαν εξαναστασ 
ο ανθρωποσ περιπατηση εξω επι ραβδου αθωοσ εσται ο παταξασ πλην τησ αργιασ αυτου αποτεισει κ
αι τα ιατρεια20εαν δε τισ παταξη τον παιδα αυτου η την παιδισκην αυτου εν ραβδω και αποθανη υπο 
τασ χειρασ αυτου δικη εκδικηθητω21εαν δε διαβιωση ηµεραν µιαν η δυο ουκ εκδικηθησεται το γαρ α
ργυριον αυτου εστιν22εαν δε µαχωνται δυο ανδρεσ και παταξωσιν γυναικα εν γαστρι εχουσαν και εξε
λθη το παιδιον αυτησ µη εξεικονισµενον επιζηµιον ζηµιωθησεται καθοτι αν επιβαλη ο ανηρ τησ γυν
αικοσ δωσει µετα αξιωµατοσ23εαν δε εξεικονισµενον ην δωσει ψυχην αντι ψυχησ24οφθαλµον αντι οφ
θαλµου οδοντα αντι οδοντοσ χειρα αντι χειροσ ποδα αντι ποδοσ25κατακαυµα αντι κατακαυµατοσ τρ
αυµα αντι τραυµατοσ µωλωπα αντι µωλωποσ26εαν δε τισ παταξη τον οφθαλµον του οικετου αυτου η 
τον οφθαλµον τησ θεραπαινησ αυτου και εκτυφλωση ελευθερουσ εξαποστελει αυτουσ αντι του οφθα
λµου αυτων27εαν δε τον οδοντα του οικετου η τον οδοντα τησ θεραπαινησ αυτου εκκοψη ελευθερουσ
 εξαποστελει αυτουσ αντι του οδοντοσ αυτων28εαν δε κερατιση ταυροσ ανδρα η γυναικα και αποθαν
η λιθοισ λιθοβοληθησεται ο ταυροσ και ου βρωθησεται τα κρεα αυτου ο δε κυριοσ του ταυρου αθωο
σ εσται29εαν δε ο ταυροσ κερατιστησ η προ τησ εχθεσ και προ τησ τριτησ και διαµαρτυρωνται τω κυ
ριω αυτου και µη αφανιση αυτον ανελη δε ανδρα η γυναικα ο ταυροσ λιθοβοληθησεται και ο κυριοσ
 αυτου προσαποθανειται30εαν δε λυτρα επιβληθη αυτω δωσει λυτρα τησ ψυχησ αυτου οσα εαν επιβα
λωσιν αυτω31εαν δε υιον η θυγατερα κερατιση κατα το δικαιωµα τουτο ποιησουσιν αυτω32εαν δε παιδ
α κερατιση ο ταυροσ η παιδισκην αργυριου τριακοντα διδραχµα δωσει τω κυριω αυτων και ο ταυροσ
 λιθοβοληθησεται33εαν δε τισ ανοιξη λακκον η λατοµηση λακκον και µη καλυψη αυτον και εµπεση ε
κει µοσχοσ η ονοσ34ο κυριοσ του λακκου αποτεισει αργυριον δωσει τω κυριω αυτων το δε τετελευτηκ
οσ αυτω εσται35εαν δε κερατιση τινοσ ταυροσ τον ταυρον του πλησιον και τελευτηση αποδωσονται τ
ον ταυρον τον ζωντα και διελουνται το αργυριον αυτου και τον ταυρον τον τεθνηκοτα διελουνται36ε
αν δε γνωριζηται ο ταυροσ οτι κερατιστησ εστιν προ τησ εχθεσ και προ τησ τριτησ ηµερασ και διαµε
µαρτυρηµενοι ωσιν τω κυριω αυτου και µη αφανιση αυτον αποτεισει ταυρον αντι ταυρου ο δε τετελε
υτηκωσ αυτω εσται37εαν δε τισ κλεψη µοσχον η προβατον και σφαξη αυτο η αποδωται πεντε µοσχου
σ αποτεισει αντι του µοσχου και τεσσαρα προβατα αντι του προβατου 
 
Chapter 22 
1εαν δε εν τω διορυγµατι ευρεθη ο κλεπτησ και πληγεισ αποθανη ουκ εστιν αυτω φονοσ2εαν δε ανατει
λη ο ηλιοσ επ′ αυτω ενοχοσ εστιν ανταποθανειται εαν δε µη υπαρχη αυτω πραθητω αντι του κλεµµατ
οσ3εαν δε καταληµφθη και ευρεθη εν τη χειρι αυτου το κλεµµα απο τε ονου εωσ προβατου ζωντα διπ
λα αυτα αποτεισει4εαν δε καταβοσκηση τισ αγρον η αµπελωνα και αφη το κτηνοσ αυτου καταβοσκη
σαι αγρον ετερον αποτεισει εκ του αγρου αυτου κατα το γενηµα αυτου εαν δε παντα τον αγρον καταβ
οσκηση τα βελτιστα του αγρου αυτου και τα βελτιστα του αµπελωνοσ αυτου αποτεισει5εαν δε εξελθο
ν πυρ ευρη ακανθασ και προσεµπρηση αλωνα η σταχυσ η πεδιον αποτεισει ο το πυρ εκκαυσασ6εαν δ
ε τισ δω τω πλησιον αργυριον η σκευη φυλαξαι και κλαπη εκ τησ οικιασ του ανθρωπου εαν ευρεθη ο 
κλεψασ αποτεισει διπλουν7εαν δε µη ευρεθη ο κλεψασ προσελευσεται ο κυριοσ τησ οικιασ ενωπιον τ
ου θεου και οµειται η µην µη αυτοσ πεπονηρευσθαι εφ′ ολησ τησ παρακαταθηκησ του πλησιον8κατα
 παν ρητον αδικηµα περι τε µοσχου και υποζυγιου και προβατου και ιµατιου και πασησ απωλειασ τη



σ εγκαλουµενησ ο τι ουν αν η ενωπιον του θεου ελευσεται η κρισισ αµφοτερων και ο αλουσ δια του θ
εου αποτεισει διπλουν τω πλησιον9εαν δε τισ δω τω πλησιον υποζυγιον η µοσχον η προβατον η παν κ
τηνοσ φυλαξαι και συντριβη η τελευτηση η αιχµαλωτον γενηται και µηδεισ γνω10ορκοσ εσται του θε
ου ανα µεσον αµφοτερων η µην µη αυτον πεπονηρευσθαι καθ′ ολησ τησ παρακαταθηκησ του πλησιο
ν και ουτωσ προσδεξεται ο κυριοσ αυτου και ουκ αποτεισει11εαν δε κλαπη παρ′ αυτου αποτεισει τω κ
υριω12εαν δε θηριαλωτον γενηται αξει αυτον επι την θηραν και ουκ αποτεισει13εαν δε αιτηση τισ παρ
α του πλησιον και συντριβη η αποθανη η αιχµαλωτον γενηται ο δε κυριοσ µη η µετ′ αυτου αποτεισει
14εαν δε ο κυριοσ η µετ′ αυτου ουκ αποτεισει εαν δε µισθωτοσ η εσται αυτω αντι του µισθου αυτου15ε
αν δε απατηση τισ παρθενον αµνηστευτον και κοιµηθη µετ′ αυτησ φερνη φερνιει αυτην αυτω γυναικ
α16εαν δε ανανευων ανανευση και µη βουληται ο πατηρ αυτησ δουναι αυτην αυτω γυναικα αργυριο
ν αποτεισει τω πατρι καθ′ οσον εστιν η φερνη των παρθενων17φαρµακουσ ου περιποιησετε18παν κοιµω
µενον µετα κτηνουσ θανατω αποκτενειτε αυτουσ19ο θυσιαζων θεοισ θανατω ολεθρευθησεται πλην κ
υριω µονω20και προσηλυτον ου κακωσετε ουδε µη θλιψητε αυτον ητε γαρ προσηλυτοι εν γη αιγυπτω21

πασαν χηραν και ορφανον ου κακωσετε22εαν δε κακια κακωσητε αυτουσ και κεκραξαντεσ καταβοησ
ωσι προσ µε ακοη εισακουσοµαι τησ φωνησ αυτων23και οργισθησοµαι θυµω και αποκτενω υµασ µαχ
αιρα και εσονται αι γυναικεσ υµων χηραι και τα παιδια υµων ορφανα24εαν δε αργυριον εκδανεισησ τ
ω αδελφω τω πενιχρω παρα σοι ουκ εση αυτον κατεπειγων ουκ επιθησεισ αυτω τοκον25εαν δε ενεχυρα
σµα ενεχυρασησ το ιµατιον του πλησιον προ δυσµων ηλιου αποδωσεισ αυτω26εστιν γαρ τουτο περιβο
λαιον αυτου µονον τουτο το ιµατιον ασχηµοσυνησ αυτου εν τινι κοιµηθησεται εαν ουν καταβοηση π
ροσ µε εισακουσοµαι αυτου ελεηµων γαρ ειµι27θεουσ ου κακολογησεισ και αρχοντασ του λαου σου 
ου κακωσ ερεισ28απαρχασ αλωνοσ και ληνου σου ου καθυστερησεισ τα πρωτοτοκα των υιων σου δω
σεισ εµοι29ουτωσ ποιησεισ τον µοσχον σου και το προβατον σου και το υποζυγιον σου επτα ηµερασ ε
σται υπο την µητερα τη δε ογδοη ηµερα αποδωσεισ µοι αυτο30και ανδρεσ αγιοι εσεσθε µοι και κρεασ 
θηριαλωτον ουκ εδεσθε τω κυνι απορριψατε αυτο 
 
Chapter 23 
1ου παραδεξη ακοην µαταιαν ου συγκαταθηση µετα του αδικου γενεσθαι µαρτυσ αδικοσ2ουκ εση µετ
α πλειονων επι κακια ου προστεθηση µετα πληθουσ εκκλιναι µετα πλειονων ωστε εκκλιναι κρισιν3κα
ι πενητα ουκ ελεησεισ εν κρισει4εαν δε συναντησησ τω βοι του εχθρου σου η τω υποζυγιω αυτου πλα
νωµενοισ αποστρεψασ αποδωσεισ αυτω5εαν δε ιδησ το υποζυγιον του εχθρου σου πεπτωκοσ υπο τον 
γοµον αυτου ου παρελευση αυτο αλλα συνεγερεισ αυτο µετ′ αυτου6ου διαστρεψεισ κριµα πενητοσ εν 
κρισει αυτου7απο παντοσ ρηµατοσ αδικου αποστηση αθωον και δικαιον ουκ αποκτενεισ και ου δικαι
ωσεισ τον ασεβη ενεκεν δωρων8και δωρα ου ληµψη τα γαρ δωρα εκτυφλοι οφθαλµουσ βλεποντων και 
λυµαινεται ρηµατα δικαια9και προσηλυτον ου θλιψετε υµεισ γαρ οιδατε την ψυχην του προσηλυτου 
αυτοι γαρ προσηλυτοι ητε εν γη αιγυπτω10εξ ετη σπερεισ την γην σου και συναξεισ τα γενηµατα αυτη
σ11τω δε εβδοµω αφεσιν ποιησεισ και ανησεισ αυτην και εδονται οι πτωχοι του εθνουσ σου τα δε υπο
λειποµενα εδεται τα αγρια θηρια ουτωσ ποιησεισ τον αµπελωνα σου και τον ελαιωνα σου12εξ ηµερασ
 ποιησεισ τα εργα σου τη δε ηµερα τη εβδοµη αναπαυσισ ινα αναπαυσηται ο βουσ σου και το υποζυγ
ιον σου και ινα αναψυξη ο υιοσ τησ παιδισκησ σου και ο προσηλυτοσ13παντα οσα ειρηκα προσ υµα
σ φυλαξασθε και ονοµα θεων ετερων ουκ αναµνησθησεσθε ουδε µη ακουσθη εκ του στοµατοσ υµων14

τρεισ καιρουσ του ενιαυτου εορτασατε µοι15την εορτην των αζυµων φυλαξασθε ποιειν επτα ηµερασ ε
δεσθε αζυµα καθαπερ ενετειλαµην σοι κατα τον καιρον του µηνοσ των νεων εν γαρ αυτω εξηλθεσ εξ 
αιγυπτου ουκ οφθηση ενωπιον µου κενοσ16και εορτην θερισµου πρωτογενηµατων ποιησεισ των εργων 
σου ων εαν σπειρησ εν τω αγρω σου και εορτην συντελειασ επ′ εξοδου του ενιαυτου εν τη συναγωγη 
των εργων σου των εκ του αγρου σου17τρεισ καιρουσ του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σου ενω
πιον κυριου του θεου σου18οταν γαρ εκβαλω εθνη απο προσωπου σου και εµπλατυνω τα ορια σου ου 
θυσεισ επι ζυµη αιµα θυσιασµατοσ µου ουδε µη κοιµηθη στεαρ τησ εορτησ µου εωσ πρωι19τασ απαρ
χασ των πρωτογενηµατων τησ γησ σου εισοισεισ εισ τον οικον κυριου του θεου σου ουχ εψησεισ αρν
α εν γαλακτι µητροσ αυτου20και ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ινα φυλαξη
 σε εν τη οδω οπωσ εισαγαγη σε εισ την γην ην ητοιµασα σοι21προσεχε σεαυτω και εισακουε αυτου κ
αι µη απειθει αυτω ου γαρ µη υποστειληται σε το γαρ ονοµα µου εστιν επ′ αυτω22εαν ακοη ακουσητε 
τησ εµησ φωνησ και ποιησησ παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και φυλαξητε την διαθηκην µου εσεσθε µ
οι λαοσ περιουσιοσ απο παντων των εθνων εµη γαρ εστιν πασα η γη υµεισ δε εσεσθε µοι βασιλειον ιε
ρατευµα και εθνοσ αγιον ταυτα τα ρηµατα ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ εαν ακοη ακουσητε τησ φωνησ µ
ου και ποιησησ παντα οσα αν ειπω σοι εχθρευσω τοισ εχθροισ σου και αντικεισοµαι τοισ αντικειµεν
οισ σοι23πορευσεται γαρ ο αγγελοσ µου ηγουµενοσ σου και εισαξει σε προσ τον αµορραιον και χετται
ον και φερεζαιον και χαναναιον και γεργεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον και εκτριψω αυτουσ24ου π
ροσκυνησεισ τοισ θεοισ αυτων ουδε µη λατρευσησ αυτοισ ου ποιησεισ κατα τα εργα αυτων αλλα κα



θαιρεσει καθελεισ και συντριβων συντριψεισ τασ στηλασ αυτων25και λατρευσεισ κυριω τω θεω σου 
και ευλογησω τον αρτον σου και τον οινον σου και το υδωρ σου και αποστρεψω µαλακιαν αφ′ υµων26

ουκ εσται αγονοσ ουδε στειρα επι τησ γησ σου τον αριθµον των ηµερων σου αναπληρωσω27και τον φ
οβον αποστελω ηγουµενον σου και εκστησω παντα τα εθνη εισ ουσ συ εισπορευη εισ αυτουσ και δω
σω παντασ τουσ υπεναντιουσ σου φυγαδασ28και αποστελω τασ σφηκιασ προτερασ σου και εκβαλει τ
ουσ αµορραιουσ και τουσ ευαιουσ και τουσ χαναναιουσ και τουσ χετταιουσ απο σου29ουκ εκβαλω 
αυτουσ εν ενιαυτω ενι ινα µη γενηται η γη ερηµοσ και πολλα γενηται επι σε τα θηρια τησ γησ30κατα 
µικρον µικρον εκβαλω αυτουσ απο σου εωσ αν αυξηθησ και κληρονοµησησ την γην31και θησω τα ορ
ια σου απο τησ ερυθρασ θαλασσησ εωσ τησ θαλασσησ τησ φυλιστιιµ και απο τησ ερηµου εωσ του µ
εγαλου ποταµου ευφρατου και παραδωσω εισ τασ χειρασ υµων τουσ εγκαθηµενουσ εν τη γη και εκβα
λω αυτουσ απο σου32ου συγκαταθηση αυτοισ και τοισ θεοισ αυτων διαθηκην33και ουκ εγκαθησονται
 εν τη γη σου ινα µη αµαρτειν σε ποιησωσιν προσ µε εαν γαρ δουλευσησ τοισ θεοισ αυτων ουτοι εσον
ται σοι προσκοµµα 
 
Chapter 24 
1και µωυση ειπεν αναβηθι προσ κυριον συ και ααρων και ναδαβ και αβιουδ και εβδοµηκοντα των πρ
εσβυτερων ισραηλ και προσκυνησουσιν µακροθεν τω κυριω2και εγγιει µωυσησ µονοσ προσ τον θεον 
αυτοι δε ουκ εγγιουσιν ο δε λαοσ ου συναναβησεται µετ′ αυτων3εισηλθεν δε µωυσησ και διηγησατο τ
ω λαω παντα τα ρηµατα του θεου και τα δικαιωµατα απεκριθη δε πασ ο λαοσ φωνη µια λεγοντεσ παν
τασ τουσ λογουσ ουσ ελαλησεν κυριοσ ποιησοµεν και ακουσοµεθα4και εγραψεν µωυσησ παντα τα ρ
ηµατα κυριου ορθρισασ δε µωυσησ το πρωι ωκοδοµησεν θυσιαστηριον υπο το οροσ και δωδεκα λιθο
υσ εισ τασ δωδεκα φυλασ του ισραηλ5και εξαπεστειλεν τουσ νεανισκουσ των υιων ισραηλ και ανηνε
γκαν ολοκαυτωµατα και εθυσαν θυσιαν σωτηριου τω θεω µοσχαρια6λαβων δε µωυσησ το ηµισυ του 
αιµατοσ ενεχεεν εισ κρατηρασ το δε ηµισυ του αιµατοσ προσεχεεν προσ το θυσιαστηριον7και λαβων 
το βιβλιον τησ διαθηκησ ανεγνω εισ τα ωτα του λαου και ειπαν παντα οσα ελαλησεν κυριοσ ποιησο
µεν και ακουσοµεθα8λαβων δε µωυσησ το αιµα κατεσκεδασεν του λαου και ειπεν ιδου το αιµα τησ δι
αθηκησ ησ διεθετο κυριοσ προσ υµασ περι παντων των λογων τουτων9και ανεβη µωυσησ και ααρων 
και ναδαβ και αβιουδ και εβδοµηκοντα τησ γερουσιασ ισραηλ10και ειδον τον τοπον ου ειστηκει εκει 
ο θεοσ του ισραηλ και τα υπο τουσ ποδασ αυτου ωσει εργον πλινθου σαπφειρου και ωσπερ ειδοσ στε
ρεωµατοσ του ουρανου τη καθαριοτητι11και των επιλεκτων του ισραηλ ου διεφωνησεν ουδε εισ και ω
φθησαν εν τω τοπω του θεου και εφαγον και επιον12και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αναβηθι προσ µε ει
σ το οροσ και ισθι εκει και δωσω σοι τα πυξια τα λιθινα τον νοµον και τασ εντολασ ασ εγραψα νοµο
θετησαι αυτοισ13και αναστασ µωυσησ και ιησουσ ο παρεστηκωσ αυτω ανεβησαν εισ το οροσ του θε
ου14και τοισ πρεσβυτεροισ ειπαν ησυχαζετε αυτου εωσ αναστρεψωµεν προσ υµασ και ιδου ααρων κ
αι ωρ µεθ′ υµων εαν τινι συµβη κρισισ προσπορευεσθωσαν αυτοισ15και ανεβη µωυσησ και ιησουσ ει
σ το οροσ και εκαλυψεν η νεφελη το οροσ16και κατεβη η δοξα του θεου επι το οροσ το σινα και εκαλυ
ψεν αυτο η νεφελη εξ ηµερασ και εκαλεσεν κυριοσ τον µωυσην τη ηµερα τη εβδοµη εκ µεσου τησ νεφ
ελησ17το δε ειδοσ τησ δοξησ κυριου ωσει πυρ φλεγον επι τησ κορυφησ του ορουσ εναντιον των υιων ι
σραηλ18και εισηλθεν µωυσησ εισ το µεσον τησ νεφελησ και ανεβη εισ το οροσ και ην εκει εν τω ορει 
τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ 
 
Chapter 25 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ειπον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετε µοι απαρχασ παρα πα
ντων οισ αν δοξη τη καρδια και ληµψεσθε τασ απαρχασ µου3και αυτη εστιν η απαρχη ην ληµψεσθε 
παρ′ αυτων χρυσιον και αργυριον και χαλκον4και υακινθον και πορφυραν και κοκκινον διπλουν και 
βυσσον κεκλωσµενην και τριχασ αιγειασ5και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και δερµατα υακινθιν
α και ξυλα ασηπτα7και λιθουσ σαρδιου και λιθουσ εισ την γλυφην εισ την επωµιδα και τον ποδηρη8κ
αι ποιησεισ µοι αγιασµα και οφθησοµαι εν υµιν9και ποιησεισ µοι κατα παντα οσα εγω σοι δεικνυω εν
 τω ορει το παραδειγµα τησ σκηνησ και το παραδειγµα παντων των σκευων αυτησ ουτω ποιησεισ10κα
ι ποιησεισ κιβωτον µαρτυριου εκ ξυλων ασηπτων δυο πηχεων και ηµισουσ το µηκοσ και πηχεοσ και 
ηµισουσ το πλατοσ και πηχεοσ και ηµισουσ το υψοσ11και καταχρυσωσεισ αυτην χρυσιω καθαρω εξ
ωθεν και εσωθεν χρυσωσεισ αυτην και ποιησεισ αυτη κυµατια στρεπτα χρυσα κυκλω12και ελασεισ α
υτη τεσσαρασ δακτυλιουσ χρυσουσ και επιθησεισ επι τα τεσσαρα κλιτη δυο δακτυλιουσ επι το κλιτο
σ το εν και δυο δακτυλιουσ επι το κλιτοσ το δευτερον13ποιησεισ δε αναφορεισ ξυλα ασηπτα και κατα
χρυσωσεισ αυτα χρυσιω14και εισαξεισ τουσ αναφορεισ εισ τουσ δακτυλιουσ τουσ εν τοισ κλιτεσι τη
σ κιβωτου αιρειν την κιβωτον εν αυτοισ15εν τοισ δακτυλιοισ τησ κιβωτου εσονται οι αναφορεισ ακιν
ητοι16και εµβαλεισ εισ την κιβωτον τα µαρτυρια α αν δω σοι17και ποιησεισ ιλαστηριον επιθεµα χρυσ
ιου καθαρου δυο πηχεων και ηµισουσ το µηκοσ και πηχεοσ και ηµισουσ το πλατοσ18και ποιησεισ δυ



ο χερουβιµ χρυσα τορευτα και επιθησεισ αυτα εξ αµφοτερων των κλιτων του ιλαστηριου19ποιηθησον
ται χερουβ εισ εκ του κλιτουσ τουτου και χερουβ εισ εκ του κλιτουσ του δευτερου του ιλαστηριου κα
ι ποιησεισ τουσ δυο χερουβιµ επι τα δυο κλιτη20εσονται οι χερουβιµ εκτεινοντεσ τασ πτερυγασ επανω
θεν συσκιαζοντεσ ταισ πτερυξιν αυτων επι του ιλαστηριου και τα προσωπα αυτων εισ αλληλα εισ το
 ιλαστηριον εσονται τα προσωπα των χερουβιµ21και επιθησεισ το ιλαστηριον επι την κιβωτον ανωθεν
 και εισ την κιβωτον εµβαλεισ τα µαρτυρια α αν δω σοι22και γνωσθησοµαι σοι εκειθεν και λαλησω σ
οι ανωθεν του ιλαστηριου ανα µεσον των δυο χερουβιµ των οντων επι τησ κιβωτου του µαρτυριου κα
ι κατα παντα οσα αν εντειλωµαι σοι προσ τουσ υιουσ ισραηλ23και ποιησεισ τραπεζαν χρυσιου καθα
ρου δυο πηχεων το µηκοσ και πηχεοσ το ευροσ και πηχεοσ και ηµισουσ το υψοσ24και ποιησεισ αυτη 
στρεπτα κυµατια χρυσα κυκλω25και ποιησεισ αυτη στεφανην παλαιστου κυκλω και ποιησεισ στρεπτ
ον κυµατιον τη στεφανη κυκλω26και ποιησεισ τεσσαρασ δακτυλιουσ χρυσουσ και επιθησεισ τουσ δα
κτυλιουσ επι τα τεσσαρα µερη των ποδων αυτησ27υπο την στεφανην και εσονται οι δακτυλιοι εισ θηκ
ασ τοισ αναφορευσιν ωστε αιρειν εν αυτοισ την τραπεζαν28και ποιησεισ τουσ αναφορεισ εκ ξυλων α
σηπτων και καταχρυσωσεισ αυτουσ χρυσιω καθαρω και αρθησεται εν αυτοισ η τραπεζα29και ποιησε
ισ τα τρυβλια αυτησ και τασ θυισκασ και τα σπονδεια και τουσ κυαθουσ εν οισ σπεισεισ εν αυτοισ χ
ρυσιου καθαρου ποιησεισ αυτα30και επιθησεισ επι την τραπεζαν αρτουσ ενωπιουσ εναντιον µου δια 
παντοσ31και ποιησεισ λυχνιαν εκ χρυσιου καθαρου τορευτην ποιησεισ την λυχνιαν ο καυλοσ αυτησ 
και οι καλαµισκοι και οι κρατηρεσ και οι σφαιρωτηρεσ και τα κρινα εξ αυτησ εσται32εξ δε καλαµισκ
οι εκπορευοµενοι εκ πλαγιων τρεισ καλαµισκοι τησ λυχνιασ εκ του κλιτουσ αυτησ του ενοσ και τρει
σ καλαµισκοι τησ λυχνιασ εκ του κλιτουσ του δευτερου33και τρεισ κρατηρεσ εκτετυπωµενοι καρυισκ
ουσ εν τω ενι καλαµισκω σφαιρωτηρ και κρινον ουτωσ τοισ εξ καλαµισκοισ τοισ εκπορευοµενοισ εκ 
τησ λυχνιασ34και εν τη λυχνια τεσσαρεσ κρατηρεσ εκτετυπωµενοι καρυισκουσ εν τω ενι καλαµισκω 
οι σφαιρωτηρεσ και τα κρινα αυτησ35ο σφαιρωτηρ υπο τουσ δυο καλαµισκουσ εξ αυτησ και σφαιρωτ
ηρ υπο τουσ τεσσαρασ καλαµισκουσ εξ αυτησ ουτωσ τοισ εξ καλαµισκοισ τοισ εκπορευοµενοισ εκ τ
ησ λυχνιασ36οι σφαιρωτηρεσ και οι καλαµισκοι εξ αυτησ εστωσαν ολη τορευτη εξ ενοσ χρυσιου καθ
αρου37και ποιησεισ τουσ λυχνουσ αυτησ επτα και επιθησεισ τουσ λυχνουσ και φανουσιν εκ του ενο
σ προσωπου38και τον επαρυστηρα αυτησ και τα υποθεµατα αυτησ εκ χρυσιου καθαρου ποιησεισ39πα
ντα τα σκευη ταυτα ταλαντον χρυσιου καθαρου40ορα ποιησεισ κατα τον τυπον τον δεδειγµενον σοι ε
ν τω ορει 
 
Chapter 26 
1και την σκηνην ποιησεισ δεκα αυλαιασ εκ βυσσου κεκλωσµενησ και υακινθου και πορφυρασ και κο
κκινου κεκλωσµενου χερουβιµ εργασια υφαντου ποιησεισ αυτασ2µηκοσ τησ αυλαιασ τησ µιασ οκτω 
και εικοσι πηχεων και ευροσ τεσσαρων πηχεων η αυλαια η µια εσται µετρον το αυτο εσται πασαισ τ
αισ αυλαιαισ3πεντε δε αυλαιαι εσονται εξ αλληλων εχοµεναι η ετερα εκ τησ ετερασ και πεντε αυλαι
αι εσονται συνεχοµεναι ετερα τη ετερα4και ποιησεισ αυταισ αγκυλασ υακινθινασ επι του χειλουσ τη
σ αυλαιασ τησ µιασ εκ του ενοσ µερουσ εισ την συµβολην και ουτωσ ποιησεισ επι του χειλουσ τησ 
αυλαιασ τησ εξωτερασ προσ τη συµβολη τη δευτερα5πεντηκοντα αγκυλασ ποιησεισ τη αυλαια τη µι
α και πεντηκοντα αγκυλασ ποιησεισ εκ του µερουσ τησ αυλαιασ κατα την συµβολην τησ δευτερασ α
ντιπροσωποι αντιπιπτουσαι αλληλαισ εισ εκαστην6και ποιησεισ κρικουσ πεντηκοντα χρυσουσ και σ
υναψεισ τασ αυλαιασ ετεραν τη ετερα τοισ κρικοισ και εσται η σκηνη µια7και ποιησεισ δερρεισ τριχ
ινασ σκεπην επι τησ σκηνησ ενδεκα δερρεισ ποιησεισ αυτασ8το µηκοσ τησ δερρεωσ τησ µιασ εσται τ
ριακοντα πηχεων και τεσσαρων πηχεων το ευροσ τησ δερρεωσ τησ µιασ µετρον το αυτο εσται ταισ ε
νδεκα δερρεσι9και συναψεισ τασ πεντε δερρεισ επι το αυτο και τασ εξ δερρεισ επι το αυτο και επιδιπλ
ωσεισ την δερριν την εκτην κατα προσωπον τησ σκηνησ10και ποιησεισ αγκυλασ πεντηκοντα επι του 
χειλουσ τησ δερρεωσ τησ µιασ τησ ανα µεσον κατα συµβολην και πεντηκοντα αγκυλασ ποιησεισ επι
 του χειλουσ τησ δερρεωσ τησ συναπτουσησ τησ δευτερασ11και ποιησεισ κρικουσ χαλκουσ πεντηκον
τα και συναψεισ τουσ κρικουσ εκ των αγκυλων και συναψεισ τασ δερρεισ και εσται εν12και υποθησει
σ το πλεοναζον εν ταισ δερρεσιν τησ σκηνησ το ηµισυ τησ δερρεωσ το υπολελειµµενον υποκαλυψεισ
 το πλεοναζον των δερρεων τησ σκηνησ υποκαλυψεισ οπισω τησ σκηνησ13πηχυν εκ τουτου και πηχυ
ν εκ τουτου εκ του υπερεχοντοσ των δερρεων εκ του µηκουσ των δερρεων τησ σκηνησ εσται συγκαλυ
πτον επι τα πλαγια τησ σκηνησ ενθεν και ενθεν ινα καλυπτη14και ποιησεισ κατακαλυµµα τη σκηνη δ
ερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και επικαλυµµατα δερµατα υακινθινα επανωθεν15και ποιησεισ στυλ
ουσ τη σκηνη εκ ξυλων ασηπτων16δεκα πηχεων ποιησεισ τον στυλον τον ενα και πηχεοσ ενοσ και ηµ
ισουσ το πλατοσ του στυλου του ενοσ17δυο αγκωνισκουσ τω στυλω τω ενι αντιπιπτοντασ ετερον τω ε
τερω ουτωσ ποιησεισ πασι τοισ στυλοισ τησ σκηνησ18και ποιησεισ στυλουσ τη σκηνη εικοσι στυλου
σ εκ του κλιτουσ του προσ βορραν19και τεσσαρακοντα βασεισ αργυρασ ποιησεισ τοισ εικοσι στυλοι
σ δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτ



ερα τα µερη αυτου20και το κλιτοσ το δευτερον το προσ νοτον εικοσι στυλουσ21και τεσσαρακοντα βασ
εισ αυτων αργυρασ δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεισ τω στυλ
ω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου22και εκ των οπισω τησ σκηνησ κατα το µεροσ το προσ θαλασσα
ν ποιησεισ εξ στυλουσ23και δυο στυλουσ ποιησεισ επι των γωνιων τησ σκηνησ εκ των οπισθιων24και ε
σται εξ ισου κατωθεν κατα το αυτο εσονται ισοι εκ των κεφαλιδων εισ συµβλησιν µιαν ουτωσ ποιησε
ισ αµφοτεραισ ταισ δυσιν γωνιαισ εστωσαν25και εσονται οκτω στυλοι και αι βασεισ αυτων αργυραι δ
εκα εξ δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεισ τω στυλω τω ενι26και 
ποιησεισ µοχλουσ εκ ξυλων ασηπτων πεντε τω ενι στυλω εκ του ενοσ µερουσ τησ σκηνησ27και πεντε 
µοχλουσ τω στυλω τω κλιτει τησ σκηνησ τω δευτερω και πεντε µοχλουσ τω στυλω τω οπισθιω τω κλιτ
ει τησ σκηνησ τω προσ θαλασσαν28και ο µοχλοσ ο µεσοσ ανα µεσον των στυλων διικνεισθω απο του 
ενοσ κλιτουσ εισ το ετερον κλιτοσ29και τουσ στυλουσ καταχρυσωσεισ χρυσιω και τουσ δακτυλιουσ 
ποιησεισ χρυσουσ εισ ουσ εισαξεισ τουσ µοχλουσ και καταχρυσωσεισ τουσ µοχλουσ χρυσιω30και α
ναστησεισ την σκηνην κατα το ειδοσ το δεδειγµενον σοι εν τω ορει31και ποιησεισ καταπετασµα εξ υα
κινθου και πορφυρασ και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου νενησµενησ εργον υφαντον ποιησεισ α
υτο χερουβιµ32και επιθησεισ αυτο επι τεσσαρων στυλων ασηπτων κεχρυσωµενων χρυσιω και αι κεφα
λιδεσ αυτων χρυσαι και αι βασεισ αυτων τεσσαρεσ αργυραι33και θησεισ το καταπετασµα επι τουσ στ
υλουσ και εισοισεισ εκει εσωτερον του καταπετασµατοσ την κιβωτον του µαρτυριου και διοριει το κ
αταπετασµα υµιν ανα µεσον του αγιου και ανα µεσον του αγιου των αγιων34και κατακαλυψεισ τω κα
ταπετασµατι την κιβωτον του µαρτυριου εν τω αγιω των αγιων35και θησεισ την τραπεζαν εξωθεν του 
καταπετασµατοσ και την λυχνιαν απεναντι τησ τραπεζησ επι µερουσ τησ σκηνησ το προσ νοτον και 
την τραπεζαν θησεισ επι µερουσ τησ σκηνησ το προσ βορραν36και ποιησεισ επισπαστρον εξ υακινθο
υ και πορφυρασ και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενησ εργον ποικιλτου37και ποιησεισ
 τω καταπετασµατι πεντε στυλουσ και χρυσωσεισ αυτουσ χρυσιω και αι κεφαλιδεσ αυτων χρυσαι κα
ι χωνευσεισ αυτοισ πεντε βασεισ χαλκασ 
 
Chapter 27 
1και ποιησεισ θυσιαστηριον εκ ξυλων ασηπτων πεντε πηχεων το µηκοσ και πεντε πηχεων το ευροσ τε
τραγωνον εσται το θυσιαστηριον και τριων πηχεων το υψοσ αυτου2και ποιησεισ τα κερατα επι των τε
σσαρων γωνιων εξ αυτου εσται τα κερατα και καλυψεισ αυτα χαλκω3και ποιησεισ στεφανην τω θυσι
αστηριω και τον καλυπτηρα αυτου και τασ φιαλασ αυτου και τασ κρεαγρασ αυτου και το πυρειον α
υτου και παντα τα σκευη αυτου ποιησεισ χαλκα4και ποιησεισ αυτω εσχαραν εργω δικτυωτω χαλκην 
και ποιησεισ τη εσχαρα τεσσαρασ δακτυλιουσ χαλκουσ επι τα τεσσαρα κλιτη5και υποθησεισ αυτου
σ υπο την εσχαραν του θυσιαστηριου κατωθεν εσται δε η εσχαρα εωσ του ηµισουσ του θυσιαστηριο
υ6και ποιησεισ τω θυσιαστηριω φορεισ εκ ξυλων ασηπτων και περιχαλκωσεισ αυτουσ χαλκω7και εισ
αξεισ τουσ φορεισ εισ τουσ δακτυλιουσ και εστωσαν οι φορεισ κατα τα πλευρα του θυσιαστηριου εν 
τω αιρειν αυτο8κοιλον σανιδωτον ποιησεισ αυτο κατα το παραδειχθεν σοι εν τω ορει ουτωσ ποιησεισ
 αυτο9και ποιησεισ αυλην τη σκηνη εισ το κλιτοσ το προσ λιβα ιστια τησ αυλησ εκ βυσσου κεκλωσµ
ενησ µηκοσ εκατον πηχων τω ενι κλιτει10και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων εικοσι χαλ
και και οι κρικοι αυτων και αι ψαλιδεσ αυτων αργυραι11ουτωσ τω κλιτει τω προσ απηλιωτην ιστια εκ
ατον πηχων µηκοσ και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων εικοσι χαλκαι και οι κρικοι και 
αι ψαλιδεσ των στυλων και αι βασεισ αυτων περιηργυρωµεναι αργυρω12το δε ευροσ τησ αυλησ το κα
τα θαλασσαν ιστια πεντηκοντα πηχων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεισ αυτων δεκα13και ευροσ τησ 
αυλησ το προσ νοτον ιστια πεντηκοντα πηχεων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεισ αυτων δεκα14και πε
ντεκαιδεκα πηχεων το υψοσ των ιστιων τω κλιτει τω ενι στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυτων τρει
σ15και το κλιτοσ το δευτερον δεκα πεντε πηχων των ιστιων το υψοσ στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ
 αυτων τρεισ16και τη πυλη τησ αυλησ καλυµµα εικοσι πηχων το υψοσ εξ υακινθου και πορφυρασ και
 κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενησ τη ποικιλια του ραφιδευτου στυλοι αυτων τεσσαρ
εσ και αι βασεισ αυτων τεσσαρεσ17παντεσ οι στυλοι τησ αυλησ κυκλω κατηργυρωµενοι αργυριω και 
αι κεφαλιδεσ αυτων αργυραι και αι βασεισ αυτων χαλκαι18το δε µηκοσ τησ αυλησ εκατον εφ′ εκατον 
και ευροσ πεντηκοντα επι πεντηκοντα και υψοσ πεντε πηχων εκ βυσσου κεκλωσµενησ και αι βασεισ 
αυτων χαλκαι19και πασα η κατασκευη και παντα τα εργαλεια και οι πασσαλοι τησ αυλησ χαλκοι20κ
αι συ συνταξον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετωσαν σοι ελαιον εξ ελαιων ατρυγον καθαρον κεκοµµενο
ν εισ φωσ καυσαι ινα καηται λυχνοσ δια παντοσ21εν τη σκηνη του µαρτυριου εξωθεν του καταπετασ
µατοσ του επι τησ διαθηκησ καυσει αυτο ααρων και οι υιοι αυτου αφ′ εσπερασ εωσ πρωι εναντιον κυ
ριου νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων παρα των υιων ισραηλ 
 
Chapter 28 
1και συ προσαγαγου προσ σεαυτον τον τε ααρων τον αδελφον σου και τουσ υιουσ αυτου εκ των υιων 



ισραηλ ιερατευειν µοι ααρων και ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµαρ υιουσ ααρων2και ποιησ
εισ στολην αγιαν ααρων τω αδελφω σου εισ τιµην και δοξαν3και συ λαλησον πασι τοισ σοφοισ τη δια
νοια ουσ ενεπλησα πνευµατοσ αισθησεωσ και ποιησουσιν την στολην την αγιαν ααρων εισ το αγιον 
εν η ιερατευσει µοι4και αυται αι στολαι ασ ποιησουσιν το περιστηθιον και την επωµιδα και τον ποδη
ρη και χιτωνα κοσυµβωτον και κιδαριν και ζωνην και ποιησουσιν στολασ αγιασ ααρων και τοισ υιοι
σ αυτου εισ το ιερατευειν µοι5και αυτοι ληµψονται το χρυσιον και την υακινθον και την πορφυραν κ
αι το κοκκινον και την βυσσον6και ποιησουσιν την επωµιδα εκ βυσσου κεκλωσµενησ εργον υφαντον 
ποικιλτου7δυο επωµιδεσ συνεχουσαι εσονται αυτω ετερα την ετεραν επι τοισ δυσι µερεσιν εξηρτηµεν
αι8και το υφασµα των επωµιδων ο εστιν επ′ αυτω κατα την ποιησιν εξ αυτου εσται εκ χρυσιου και υα
κινθου και πορφυρασ και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ9και ληµψη τουσ δυο λι
θουσ λιθουσ σµαραγδου και γλυψεισ εν αυτοισ τα ονοµατα των υιων ισραηλ10εξ ονοµατα επι τον λιθ
ον τον ενα και τα εξ ονοµατα τα λοιπα επι τον λιθον τον δευτερον κατα τασ γενεσεισ αυτων11εργον λι
θουργικησ τεχνησ γλυµµα σφραγιδοσ διαγλυψεισ τουσ δυο λιθουσ επι τοισ ονοµασιν των υιων ισραη
λ12και θησεισ τουσ δυο λιθουσ επι των ωµων τησ επωµιδοσ λιθοι µνηµοσυνου εισιν τοισ υιοισ ισραη
λ και αναληµψεται ααρων τα ονοµατα των υιων ισραηλ εναντι κυριου επι των δυο ωµων αυτου µνηµ
οσυνον περι αυτων13και ποιησεισ ασπιδισκασ εκ χρυσιου καθαρου14και ποιησεισ δυο κροσσωτα εκ χ
ρυσιου καθαρου καταµεµιγµενα εν ανθεσιν εργον πλοκησ και επιθησεισ τα κροσσωτα τα πεπλεγµενα 
επι τασ ασπιδισκασ κατα τασ παρωµιδασ αυτων εκ των εµπροσθιων15και ποιησεισ λογειον των κρισε
ων εργον ποικιλτου κατα τον ρυθµον τησ επωµιδοσ ποιησεισ αυτο εκ χρυσιου και υακινθου και πορφ
υρασ και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενησ ποιησεισ αυτο16τετραγωνον εσται διπλου
ν σπιθαµησ το µηκοσ και σπιθαµησ το ευροσ17και καθυφανεισ εν αυτω υφασµα καταλιθον τετραστιχ
ον στιχοσ λιθων εσται σαρδιον τοπαζιον και σµαραγδοσ ο στιχοσ ο εισ18και ο στιχοσ ο δευτεροσ ανθ
ραξ και σαπφειροσ και ιασπισ19και ο στιχοσ ο τριτοσ λιγυριον αχατησ και αµεθυστοσ20και ο στιχοσ 
ο τεταρτοσ χρυσολιθοσ και βηρυλλιον και ονυχιον περικεκαλυµµενα χρυσιω συνδεδεµενα εν χρυσιω
 εστωσαν κατα στιχον αυτων21και οι λιθοι εστωσαν εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ δεκα δυο κατα
 τα ονοµατα αυτων γλυφαι σφραγιδων εκαστοσ κατα το ονοµα εστωσαν εισ δεκα δυο φυλασ22και ποιη
σεισ επι το λογειον κροσσουσ συµπεπλεγµενουσ εργον αλυσιδωτον εκ χρυσιου καθαρου29και ληµψετ
αι ααρων τα ονοµατα των υιων ισραηλ επι του λογειου τησ κρισεωσ επι του στηθουσ εισιοντι εισ το 
αγιον µνηµοσυνον εναντι του θεου29και θησεισ επι το λογειον τησ κρισεωσ τουσ κροσσουσ τα αλυσι
δωτα επ′ αµφοτερων των κλιτων του λογειου επιθησεισ και τασ δυο ασπιδισκασ επιθησεισ επ′ αµφοτε
ρουσ τουσ ωµουσ τησ επωµιδοσ κατα προσωπον30και επιθησεισ επι το λογειον τησ κρισεωσ την δηλω
σιν και την αληθειαν και εσται επι του στηθουσ ααρων οταν εισπορευηται εισ το αγιον εναντιον κυρ
ιου και οισει ααρων τασ κρισεισ των υιων ισραηλ επι του στηθουσ εναντιον κυριου δια παντοσ31και 
ποιησεισ υποδυτην ποδηρη ολον υακινθινον32και εσται το περιστοµιον εξ αυτου µεσον ωαν εχον κυκ
λω του περιστοµιου εργον υφαντου την συµβολην συνυφασµενην εξ αυτου ινα µη ραγη33και ποιησεισ
 επι το λωµα του υποδυτου κατωθεν ωσει εξανθουσησ ροασ ροισκουσ εξ υακινθου και πορφυρασ και
 κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ επι του λωµατοσ του υποδυτου κυκλω το αυτο δ
ε ειδοσ ροισκουσ χρυσουσ και κωδωνασ ανα µεσον τουτων περικυκλω34παρα ροισκον χρυσουν κωδω
να και ανθινον επι του λωµατοσ του υποδυτου κυκλω35και εσται ααρων εν τω λειτουργειν ακουστη η 
φωνη αυτου εισιοντι εισ το αγιον εναντιον κυριου και εξιοντι ινα µη αποθανη36και ποιησεισ πεταλον
 χρυσουν καθαρον και εκτυπωσεισ εν αυτω εκτυπωµα σφραγιδοσ αγιασµα κυριου37και επιθησεισ αυτ
ο επι υακινθου κεκλωσµενησ και εσται επι τησ µιτρασ κατα προσωπον τησ µιτρασ εσται38και εσται ε
πι του µετωπου ααρων και εξαρει ααρων τα αµαρτηµατα των αγιων οσα αν αγιασωσιν οι υιοι ισραηλ
 παντοσ δοµατοσ των αγιων αυτων και εσται επι του µετωπου ααρων δια παντοσ δεκτον αυτοισ εναντ
ι κυριου39και οι κοσυµβοι των χιτωνων εκ βυσσου και ποιησεισ κιδαριν βυσσινην και ζωνην ποιησει
σ εργον ποικιλτου40και τοισ υιοισ ααρων ποιησεισ χιτωνασ και ζωνασ και κιδαρεισ ποιησεισ αυτοισ 
εισ τιµην και δοξαν41και ενδυσεισ αυτα ααρων τον αδελφον σου και τουσ υιουσ αυτου µετ′ αυτου κα
ι χρισεισ αυτουσ και εµπλησεισ αυτων τασ χειρασ και αγιασεισ αυτουσ ινα ιερατευωσιν µοι42και ποι
ησεισ αυτοισ περισκελη λινα καλυψαι ασχηµοσυνην χρωτοσ αυτων απο οσφυοσ εωσ µηρων εσται43κ
αι εξει ααρων αυτα και οι υιοι αυτου ωσ αν εισπορευωνται εισ την σκηνην του µαρτυριου η οταν πρ
οσπορευωνται λειτουργειν προσ το θυσιαστηριον του αγιου και ουκ επαξονται προσ εαυτουσ αµαρτι
αν ινα µη αποθανωσιν νοµιµον αιωνιον αυτω και τω σπερµατι αυτου µετ′ αυτον 
 
Chapter 29 
1και ταυτα εστιν α ποιησεισ αυτοισ αγιασαι αυτουσ ωστε ιερατευειν µοι αυτουσ ληµψη µοσχαριον ε
κ βοων εν και κριουσ δυο αµωµουσ2και αρτουσ αζυµουσ πεφυραµενουσ εν ελαιω και λαγανα αζυµα 
κεχρισµενα εν ελαιω σεµιδαλιν εκ πυρων ποιησεισ αυτα3και επιθησεισ αυτα επι κανουν εν και προσο
ισεισ αυτα επι τω κανω και το µοσχαριον και τουσ δυο κριουσ4και ααρων και τουσ υιουσ αυτου προ



σαξεισ επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και λουσεισ αυτουσ εν υδατι5και λαβων τασ στολα
σ ενδυσεισ ααρων τον αδελφον σου και τον χιτωνα τον ποδηρη και την επωµιδα και το λογειον και σ
υναψεισ αυτω το λογειον προσ την επωµιδα6και επιθησεισ την µιτραν επι την κεφαλην αυτου και επι
θησεισ το πεταλον το αγιασµα επι την µιτραν7και ληµψη του ελαιου του χρισµατοσ και επιχεεισ αυτ
ο επι την κεφαλην αυτου και χρισεισ αυτον8και τουσ υιουσ αυτου προσαξεισ και ενδυσεισ αυτουσ χι
τωνασ9και ζωσεισ αυτουσ ταισ ζωναισ και περιθησεισ αυτοισ τασ κιδαρεισ και εσται αυτοισ ιερατει
α εµοι εισ τον αιωνα και τελειωσεισ τασ χειρασ ααρων και τασ χειρασ των υιων αυτου10και προσαξε
ισ τον µοσχον επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και επιθησουσιν ααρων και οι υιοι αυτου τ
ασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυ
ριου11και σφαξεισ τον µοσχον εναντι κυριου παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου12και ληµψ
η απο του αιµατοσ του µοσχου και θησεισ επι των κερατων του θυσιαστηριου τω δακτυλω σου το δε 
λοιπον παν αιµα εκχεεισ παρα την βασιν του θυσιαστηριου13και ληµψη παν το στεαρ το επι τησ κοιλ
ιασ και τον λοβον του ηπατοσ και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και επιθησεισ επι το θ
υσιαστηριον14τα δε κρεα του µοσχου και το δερµα και την κοπρον κατακαυσεισ πυρι εξω τησ παρεµβ
ολησ αµαρτιασ γαρ εστιν15και τον κριον ληµψη τον ενα και επιθησουσιν ααρων και οι υιοι αυτου τα
σ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου16και σφαξεισ αυτον και λαβων το αιµα προσχεεισ προσ το
 θυσιαστηριον κυκλω17και τον κριον διχοτοµησεισ κατα µελη και πλυνεισ τα ενδοσθια και τουσ ποδ
ασ υδατι και επιθησεισ επι τα διχοτοµηµατα συν τη κεφαλη18και ανοισεισ ολον τον κριον επι το θυσι
αστηριον ολοκαυτωµα κυριω εισ οσµην ευωδιασ θυσιασµα κυριω εστιν19και ληµψη τον κριον τον δε
υτερον και επιθησει ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου20και σφαξ
εισ αυτον και ληµψη του αιµατοσ αυτου και επιθησεισ επι τον λοβον του ωτοσ ααρων του δεξιου και
 επι το ακρον τησ χειροσ τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου και επι τουσ λοβουσ των 
ωτων των υιων αυτου των δεξιων και επι τα ακρα των χειρων αυτων των δεξιων και επι τα ακρα των π
οδων αυτων των δεξιων21και ληµψη απο του αιµατοσ του απο του θυσιαστηριου και απο του ελαιου 
τησ χρισεωσ και ρανεισ επι ααρων και επι την στολην αυτου και επι τουσ υιουσ αυτου και επι τασ σ
τολασ των υιων αυτου µετ′ αυτου και αγιασθησεται αυτοσ και η στολη αυτου και οι υιοι αυτου και 
αι στολαι των υιων αυτου µετ′ αυτου το δε αιµα του κριου προσχεεισ προσ το θυσιαστηριον κυκλω22

και ληµψη απο του κριου το στεαρ αυτου και το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και τον λοβον τ
ου ηπατοσ και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και τον βραχιονα τον δεξιον εστιν γαρ τε
λειωσισ αυτη23και αρτον ενα εξ ελαιου και λαγανον εν απο του κανου των αζυµων των προτεθειµενω
ν εναντι κυριου24και επιθησεισ τα παντα επι τασ χειρασ ααρων και επι τασ χειρασ των υιων αυτου κ
αι αφοριεισ αυτουσ αφορισµα εναντι κυριου25και ληµψη αυτα εκ των χειρων αυτων και ανοισεισ επι 
το θυσιαστηριον τησ ολοκαυτωσεωσ εισ οσµην ευωδιασ εναντι κυριου καρπωµα εστιν κυριω26και λη
µψη το στηθυνιον απο του κριου τησ τελειωσεωσ ο εστιν ααρων και αφοριεισ αυτο αφορισµα εναντι 
κυριου και εσται σοι εν µεριδι27και αγιασεισ το στηθυνιον αφορισµα και τον βραχιονα του αφαιρεµα
τοσ οσ αφωρισται και οσ αφηρηται απο του κριου τησ τελειωσεωσ απο του ααρων και απο των υιων 
αυτου28και εσται ααρων και τοισ υιοισ αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ εστιν γαρ αφαι
ρεµα τουτο και αφαιρεµα εσται παρα των υιων ισραηλ απο των θυµατων των σωτηριων των υιων ισρ
αηλ αφαιρεµα κυριω29και η στολη του αγιου η εστιν ααρων εσται τοισ υιοισ αυτου µετ′ αυτον χρισθ
ηναι αυτουσ εν αυτοισ και τελειωσαι τασ χειρασ αυτων30επτα ηµερασ ενδυσεται αυτα ο ιερευσ ο αντ
′ αυτου των υιων αυτου οσ εισελευσεται εισ την σκηνην του µαρτυριου λειτουργειν εν τοισ αγιοισ31κ
αι τον κριον τησ τελειωσεωσ ληµψη και εψησεισ τα κρεα εν τοπω αγιω32και εδονται ααρων και οι υιο
ι αυτου τα κρεα του κριου και τουσ αρτουσ τουσ εν τω κανω παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυ
ριου33εδονται αυτα εν οισ ηγιασθησαν εν αυτοισ τελειωσαι τασ χειρασ αυτων αγιασαι αυτουσ και α
λλογενησ ουκ εδεται απ′ αυτων εστιν γαρ αγια34εαν δε καταλειφθη απο των κρεων τησ θυσιασ τησ τελ
ειωσεωσ και των αρτων εωσ πρωι κατακαυσεισ τα λοιπα πυρι ου βρωθησεται αγιασµα γαρ εστιν35και
 ποιησεισ ααρων και τοισ υιοισ αυτου ουτωσ κατα παντα οσα ενετειλαµην σοι επτα ηµερασ τελειωσ
εισ αυτων τασ χειρασ36και το µοσχαριον τησ αµαρτιασ ποιησεισ τη ηµερα του καθαρισµου και καθα
ριεισ το θυσιαστηριον εν τω αγιαζειν σε επ′ αυτω και χρισεισ αυτο ωστε αγιασαι αυτο37επτα ηµερασ 
καθαριεισ το θυσιαστηριον και αγιασεισ αυτο και εσται το θυσιαστηριον αγιον του αγιου πασ ο απτ
οµενοσ του θυσιαστηριου αγιασθησεται38και ταυτα εστιν α ποιησεισ επι του θυσιαστηριου αµνουσ ε
νιαυσιουσ αµωµουσ δυο την ηµεραν επι το θυσιαστηριον ενδελεχωσ καρπωµα ενδελεχισµου39τον αµ
νον τον ενα ποιησεισ το πρωι και τον αµνον τον δευτερον ποιησεισ το δειλινον40και δεκατον σεµιδαλ
εωσ πεφυραµενησ εν ελαιω κεκοµµενω τω τεταρτω του ιν και σπονδην το τεταρτον του ιν οινου τω αµ
νω τω ενι41και τον αµνον τον δευτερον ποιησεισ το δειλινον κατα την θυσιαν την πρωινην και κατα τ
ην σπονδην αυτου ποιησεισ εισ οσµην ευωδιασ καρπωµα κυριω42θυσιαν ενδελεχισµου εισ γενεασ υµ
ων επι θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου εναντι κυριου εν οισ γνωσθησοµαι σοι εκειθεν ωστε λαλησ
αι σοι43και ταξοµαι εκει τοισ υιοισ ισραηλ και αγιασθησοµαι εν δοξη µου44και αγιασω την σκηνην τ



ου µαρτυριου και το θυσιαστηριον και ααρων και τουσ υιουσ αυτου αγιασω ιερατευειν µοι45και επικ
ληθησοµαι εν τοισ υιοισ ισραηλ και εσοµαι αυτων θεοσ46και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ α
υτων ο εξαγαγων αυτουσ εκ γησ αιγυπτου επικληθηναι αυτοισ και θεοσ ειναι αυτων 
 
Chapter 30 
1και ποιησεισ θυσιαστηριον θυµιαµατοσ εκ ξυλων ασηπτων και ποιησεισ αυτο2πηχεοσ το µηκοσ και 
πηχεοσ το ευροσ τετραγωνον εσται και δυο πηχεων το υψοσ εξ αυτου εσται τα κερατα αυτου3και κατ
αχρυσωσεισ αυτα χρυσιω καθαρω την εσχαραν αυτου και τουσ τοιχουσ αυτου κυκλω και τα κερατα
 αυτου και ποιησεισ αυτω στρεπτην στεφανην χρυσην κυκλω4και δυο δακτυλιουσ χρυσουσ καθαρου
σ ποιησεισ υπο την στρεπτην στεφανην αυτου εισ τα δυο κλιτη ποιησεισ εν τοισ δυσι πλευροισ και ε
σονται ψαλιδεσ ταισ σκυταλαισ ωστε αιρειν αυτο εν αυταισ5και ποιησεισ σκυταλασ εκ ξυλων ασηπτ
ων και καταχρυσωσεισ αυτασ χρυσιω6και θησεισ αυτο απεναντι του καταπετασµατοσ του οντοσ επι 
τησ κιβωτου των µαρτυριων εν οισ γνωσθησοµαι σοι εκειθεν7και θυµιασει επ′ αυτου ααρων θυµιαµα 
συνθετον λεπτον το πρωι πρωι οταν επισκευαζη τουσ λυχνουσ θυµιασει επ′ αυτου8και οταν εξαπτη α
αρων τουσ λυχνουσ οψε θυµιασει επ′ αυτου θυµιαµα ενδελεχισµου δια παντοσ εναντι κυριου εισ γεν
εασ αυτων9και ουκ ανοισεισ επ′ αυτου θυµιαµα ετερον καρπωµα θυσιαν και σπονδην ου σπεισεισ επ′
 αυτου10και εξιλασεται επ′ αυτο ααρων επι των κερατων αυτου απαξ του ενιαυτου απο του αιµατοσ τ
ου καθαρισµου των αµαρτιων του εξιλασµου απαξ του ενιαυτου καθαριει αυτο εισ τασ γενεασ αυτω
ν αγιον των αγιων εστιν κυριω11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων12εαν λαβησ τον συλλογισµ
ον των υιων ισραηλ εν τη επισκοπη αυτων και δωσουσιν εκαστοσ λυτρα τησ ψυχησ αυτου τω κυριω 
και ουκ εσται εν αυτοισ πτωσισ εν τη επισκοπη αυτων13και τουτο εστιν ο δωσουσιν οσοι αν παραπορ
ευωνται την επισκεψιν το ηµισυ του διδραχµου ο εστιν κατα το διδραχµον το αγιον εικοσι οβολοι το 
διδραχµον το δε ηµισυ του διδραχµου εισφορα κυριω14πασ ο παραπορευοµενοσ εισ την επισκεψιν απ
ο εικοσαετουσ και επανω δωσουσιν την εισφοραν κυριω15ο πλουτων ου προσθησει και ο πενοµενοσ ο
υκ ελαττονησει απο του ηµισουσ του διδραχµου εν τω διδοναι την εισφοραν κυριω εξιλασασθαι περι 
των ψυχων υµων16και ληµψη το αργυριον τησ εισφορασ παρα των υιων ισραηλ και δωσεισ αυτο εισ κ
ατεργον τησ σκηνησ του µαρτυριου και εσται τοισ υιοισ ισραηλ µνηµοσυνον εναντι κυριου εξιλασα
σθαι περι των ψυχων υµων17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18ποιησον λουτηρα χαλκουν κ
αι βασιν αυτω χαλκην ωστε νιπτεσθαι και θησεισ αυτον ανα µεσον τησ σκηνησ του µαρτυριου και α
να µεσον του θυσιαστηριου και εκχεεισ εισ αυτον υδωρ19και νιψεται ααρων και οι υιοι αυτου εξ αυτ
ου τασ χειρασ και τουσ ποδασ υδατι20οταν εισπορευωνται εισ την σκηνην του µαρτυριου νιψονται υ
δατι και ου µη αποθανωσιν η οταν προσπορευωνται προσ το θυσιαστηριον λειτουργειν και αναφερει
ν τα ολοκαυτωµατα κυριω21νιψονται τασ χειρασ και τουσ ποδασ υδατι οταν εισπορευωνται εισ την σ
κηνην του µαρτυριου νιψονται υδατι ινα µη αποθανωσιν και εσται αυτοισ νοµιµον αιωνιον αυτω κα
ι ταισ γενεαισ αυτου µετ′ αυτον22και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων23και συ λαβε ηδυσµατα τ
ο ανθοσ σµυρνησ εκλεκτησ πεντακοσιουσ σικλουσ και κινναµωµου ευωδουσ το ηµισυ τουτου διακο
σιουσ πεντηκοντα και καλαµου ευωδουσ διακοσιουσ πεντηκοντα24και ιρεωσ πεντακοσιουσ σικλουσ 
του αγιου και ελαιον εξ ελαιων ιν25και ποιησεισ αυτο ελαιον χρισµα αγιον µυρον µυρεψικον τεχνη µ
υρεψου ελαιον χρισµα αγιον εσται26και χρισεισ εξ αυτου την σκηνην του µαρτυριου και την κιβωτον
 του µαρτυριου27και την λυχνιαν και παντα τα σκευη αυτησ και το θυσιαστηριον του θυµιαµατοσ28κ
αι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και παντα αυτου τα σκευη και την τραπεζαν και παντα τα 
σκευη αυτησ και τον λουτηρα και την βασιν αυτου29και αγιασεισ αυτα και εσται αγια των αγιων πα
σ ο απτοµενοσ αυτων αγιασθησεται30και ααρων και τουσ υιουσ αυτου χρισεισ και αγιασεισ αυτουσ 
ιερατευειν µοι31και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησεισ λεγων ελαιον αλειµµα χρισεωσ αγιον εσται τουτο υµ
ιν εισ τασ γενεασ υµων32επι σαρκα ανθρωπου ου χρισθησεται και κατα την συνθεσιν ταυτην ου ποιη
σετε υµιν εαυτοισ ωσαυτωσ αγιον εστιν και αγιασµα εσται υµιν33οσ αν ποιηση ωσαυτωσ και οσ αν δ
ω απ′ αυτου αλλογενει εξολεθρευθησεται εκ του λαου αυτου34και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λαβε σε
αυτω ηδυσµατα στακτην ονυχα χαλβανην ηδυσµου και λιβανον διαφανη ισον ισω εσται35και ποιησο
υσιν εν αυτω θυµιαµα µυρεψικον εργον µυρεψου µεµιγµενον καθαρον εργον αγιον36και συγκοψεισ εκ 
τουτων λεπτον και θησεισ απεναντι των µαρτυριων εν τη σκηνη του µαρτυριου οθεν γνωσθησοµαι σο
ι εκειθεν αγιον των αγιων εσται υµιν37θυµιαµα κατα την συνθεσιν ταυτην ου ποιησετε υµιν αυτοισ αγ
ιασµα εσται υµιν κυριω38οσ αν ποιηση ωσαυτωσ ωστε οσφραινεσθαι εν αυτω απολειται εκ του λαου 
αυτου 
 
Chapter 31 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ιδου ανακεκληµαι εξ ονοµατοσ τον βεσελεηλ τον του ουρ
ιου τον ωρ τησ φυλησ ιουδα3και ενεπλησα αυτον πνευµα θειον σοφιασ και συνεσεωσ και επιστηµησ 
εν παντι εργω4διανοεισθαι και αρχιτεκτονησαι εργαζεσθαι το χρυσιον και το αργυριον και τον χαλκο



ν και την υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον το νηστον και την βυσσον την κεκλωσµενην5κ
αι τα λιθουργικα και εισ τα εργα τα τεκτονικα των ξυλων εργαζεσθαι κατα παντα τα εργα6και εγω εδ
ωκα αυτον και τον ελιαβ τον του αχισαµαχ εκ φυλησ δαν και παντι συνετω καρδια δεδωκα συνεσιν κ
αι ποιησουσιν παντα οσα σοι συνεταξα7την σκηνην του µαρτυριου και την κιβωτον τησ διαθηκησ κ
αι το ιλαστηριον το επ′ αυτησ και την διασκευην τησ σκηνησ8και τα θυσιαστηρια και την τραπεζαν 
και παντα τα σκευη αυτησ και την λυχνιαν την καθαραν και παντα τα σκευη αυτησ9και τον λουτηρ
α και την βασιν αυτου10και τασ στολασ τασ λειτουργικασ ααρων και τασ στολασ των υιων αυτου ιερ
ατευειν µοι11και το ελαιον τησ χρισεωσ και το θυµιαµα τησ συνθεσεωσ του αγιου κατα παντα οσα εγ
ω ενετειλαµην σοι ποιησουσιν12και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων13και συ συνταξον τοισ υιοι
σ ισραηλ λεγων ορατε και τα σαββατα µου φυλαξεσθε σηµειον εστιν παρ′ εµοι και εν υµιν εισ τασ γε
νεασ υµων ινα γνωτε οτι εγω κυριοσ ο αγιαζων υµασ14και φυλαξεσθε τα σαββατα οτι αγιον τουτο εστι
ν κυριου υµιν ο βεβηλων αυτο θανατω θανατωθησεται πασ οσ ποιησει εν αυτω εργον εξολεθρευθησε
ται η ψυχη εκεινη εκ µεσου του λαου αυτου15εξ ηµερασ ποιησεισ εργα τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατ
α αναπαυσισ αγια τω κυριω πασ οσ ποιησει εργον τη ηµερα τη εβδοµη θανατω θανατωθησεται16και φ
υλαξουσιν οι υιοι ισραηλ τα σαββατα ποιειν αυτα εισ τασ γενεασ αυτων διαθηκη αιωνιοσ17εν εµοι κ
αι τοισ υιοισ ισραηλ σηµειον εστιν αιωνιον οτι εν εξ ηµεραισ εποιησεν κυριοσ τον ουρανον και την γ
ην και τη ηµερα τη εβδοµη επαυσατο και κατεπαυσεν18και εδωκεν µωυσει ηνικα κατεπαυσεν λαλων 
αυτω εν τω ορει τω σινα τασ δυο πλακασ του µαρτυριου πλακασ λιθινασ γεγραµµενασ τω δακτυλω τ
ου θεου 
 
Chapter 32 
1και ιδων ο λαοσ οτι κεχρονικεν µωυσησ καταβηναι εκ του ορουσ συνεστη ο λαοσ επι ααρων και λεγ
ουσιν αυτω αναστηθι και ποιησον ηµιν θεουσ οι προπορευσονται ηµων ο γαρ µωυσησ ουτοσ ο ανθρ
ωποσ οσ εξηγαγεν ηµασ εξ αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω2και λεγει αυτοισ ααρων περιελεσθε 
τα ενωτια τα χρυσα τα εν τοισ ωσιν των γυναικων υµων και θυγατερων και ενεγκατε προσ µε3και περι
ειλαντο πασ ο λαοσ τα ενωτια τα χρυσα τα εν τοισ ωσιν αυτων και ηνεγκαν προσ ααρων4και εδεξατο
 εκ των χειρων αυτων και επλασεν αυτα εν τη γραφιδι και εποιησεν αυτα µοσχον χωνευτον και ειπεν 
ουτοι οι θεοι σου ισραηλ οιτινεσ ανεβιβασαν σε εκ γησ αιγυπτου5και ιδων ααρων ωκοδοµησεν θυσια
στηριον κατεναντι αυτου και εκηρυξεν ααρων λεγων εορτη του κυριου αυριον6και ορθρισασ τη επαυ
ριον ανεβιβασεν ολοκαυτωµατα και προσηνεγκεν θυσιαν σωτηριου και εκαθισεν ο λαοσ φαγειν και π
ιειν και ανεστησαν παιζειν7και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων βαδιζε το ταχοσ εντευθεν κατα
βηθι ηνοµησεν γαρ ο λαοσ σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου8παρεβησαν ταχυ εκ τησ οδου ησ ενετει
λω αυτοισ εποιησαν εαυτοισ µοσχον και προσκεκυνηκασιν αυτω και τεθυκασιν αυτω και ειπαν ουτο
ι οι θεοι σου ισραηλ οιτινεσ ανεβιβασαν σε εκ γησ αιγυπτου10και νυν εασον µε και θυµωθεισ οργη ει
σ αυτουσ εκτριψω αυτουσ και ποιησω σε εισ εθνοσ µεγα11και εδεηθη µωυσησ εναντι κυριου του θεου
 και ειπεν ινα τι κυριε θυµοι οργη εισ τον λαον σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εν ισχυι µεγαλη κα
ι εν τω βραχιονι σου τω υψηλω12µηποτε ειπωσιν οι αιγυπτιοι λεγοντεσ µετα πονηριασ εξηγαγεν αυτου
σ αποκτειναι εν τοισ ορεσιν και εξαναλωσαι αυτουσ απο τησ γησ παυσαι τησ οργησ του θυµου σου 
και ιλεωσ γενου επι τη κακια του λαου σου13µνησθεισ αβρααµ και ισαακ και ιακωβ των σων οικετων
 οισ ωµοσασ κατα σεαυτου και ελαλησασ προσ αυτουσ λεγων πολυπληθυνω το σπερµα υµων ωσει τα
 αστρα του ουρανου τω πληθει και πασαν την γην ταυτην ην ειπασ δουναι τω σπερµατι αυτων και κα
θεξουσιν αυτην εισ τον αιωνα14και ιλασθη κυριοσ περι τησ κακιασ ησ ειπεν ποιησαι τον λαον αυτου
15και αποστρεψασ µωυσησ κατεβη απο του ορουσ και αι δυο πλακεσ του µαρτυριου εν ταισ χερσιν α
υτου πλακεσ λιθιναι καταγεγραµµεναι εξ αµφοτερων των µερων αυτων ενθεν και ενθεν ησαν γεγραµµ
εναι16και αι πλακεσ εργον θεου ησαν και η γραφη γραφη θεου εστιν κεκολαµµενη εν ταισ πλαξιν17και
 ακουσασ ιησουσ την φωνην του λαου κραζοντων λεγει προσ µωυσην φωνη πολεµου εν τη παρεµβολ
η18και λεγει ουκ εστιν φωνη εξαρχοντων κατ′ ισχυν ουδε φωνη εξαρχοντων τροπησ αλλα φωνην εξαρ
χοντων οινου εγω ακουω19και ηνικα ηγγιζεν τη παρεµβολη ορα τον µοσχον και τουσ χορουσ και οργι
σθεισ θυµω µωυσησ ερριψεν απο των χειρων αυτου τασ δυο πλακασ και συνετριψεν αυτασ υπο το ορ
οσ20και λαβων τον µοσχον ον εποιησαν κατεκαυσεν αυτον εν πυρι και κατηλεσεν αυτον λεπτον και ε
σπειρεν αυτον επι το υδωρ και εποτισεν αυτο τουσ υιουσ ισραηλ21και ειπεν µωυσησ τω ααρων τι εποι
ησεν σοι ο λαοσ ουτοσ οτι επηγαγεσ επ′ αυτουσ αµαρτιαν µεγαλην22και ειπεν ααρων προσ µωυσην µ
η οργιζου κυριε συ γαρ οιδασ το ορµηµα του λαου τουτου23λεγουσιν γαρ µοι ποιησον ηµιν θεουσ οι π
ροπορευσονται ηµων ο γαρ µωυσησ ουτοσ ο ανθρωποσ οσ εξηγαγεν ηµασ εξ αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι
 γεγονεν αυτω24και ειπα αυτοισ ει τινι υπαρχει χρυσια περιελεσθε και εδωκαν µοι και ερριψα εισ το π
υρ και εξηλθεν ο µοσχοσ ουτοσ25και ιδων µωυσησ τον λαον οτι διεσκεδασται διεσκεδασεν γαρ αυτου
σ ααρων επιχαρµα τοισ υπεναντιοισ αυτων26εστη δε µωυσησ επι τησ πυλησ τησ παρεµβολησ και ειπε
ν τισ προσ κυριον ιτω προσ µε συνηλθον ουν προσ αυτον παντεσ οι υιοι λευι27και λεγει αυτοισ ταδε λ



εγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ θεσθε εκαστοσ την εαυτου ροµφαιαν επι τον µηρον και διελθατε και ανακ
αµψατε απο πυλησ επι πυλην δια τησ παρεµβολησ και αποκτεινατε εκαστοσ τον αδελφον αυτου και ε
καστοσ τον πλησιον αυτου και εκαστοσ τον εγγιστα αυτου28και εποιησαν οι υιοι λευι καθα ελαλησεν
 αυτοισ µωυσησ και επεσαν εκ του λαου εν εκεινη τη ηµερα εισ τρισχιλιουσ ανδρασ29και ειπεν αυτοι
σ µωυσησ επληρωσατε τασ χειρασ υµων σηµερον κυριω εκαστοσ εν τω υιω η τω αδελφω δοθηναι εφ′ 
υµασ ευλογιαν30και εγενετο µετα την αυριον ειπεν µωυσησ προσ τον λαον υµεισ ηµαρτηκατε αµαρτι
αν µεγαλην και νυν αναβησοµαι προσ τον θεον ινα εξιλασωµαι περι τησ αµαρτιασ υµων31υπεστρεψε
ν δε µωυσησ προσ κυριον και ειπεν δεοµαι κυριε ηµαρτηκεν ο λαοσ ουτοσ αµαρτιαν µεγαλην και επο
ιησαν εαυτοισ θεουσ χρυσουσ32και νυν ει µεν αφεισ αυτοισ την αµαρτιαν αφεσ ει δε µη εξαλειψον µε
 εκ τησ βιβλου σου ησ εγραψασ33και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ει τισ ηµαρτηκεν ενωπιον µου εξαλει
ψω αυτον εκ τησ βιβλου µου34νυνι δε βαδιζε καταβηθι και οδηγησον τον λαον τουτον εισ τον τοπον ο
ν ειπα σοι ιδου ο αγγελοσ µου προπορευεται προ προσωπου σου η δ′ αν ηµερα επισκεπτωµαι επαξω επ
′ αυτουσ την αµαρτιαν αυτων35και επαταξεν κυριοσ τον λαον περι τησ ποιησεωσ του µοσχου ου εποι
ησεν ααρων 
 
Chapter 33 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην πορευου αναβηθι εντευθεν συ και ο λαοσ σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ α
ιγυπτου εισ την γην ην ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω σπερµατι υµων δωσω αυτην2

και συναποστελω τον αγγελον µου προ προσωπου σου και εκβαλει τον αµορραιον και χετταιον και φ
ερεζαιον και γεργεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον3και εισαξω σε εισ γην ρεουσαν γαλα και µελι ου 
γαρ µη συναναβω µετα σου δια το λαον σκληροτραχηλον σε ειναι ινα µη εξαναλωσω σε εν τη οδω4κ
αι ακουσασ ο λαοσ το ρηµα το πονηρον τουτο κατεπενθησαν εν πενθικοισ5και ειπεν κυριοσ τοισ υιοι
σ ισραηλ υµεισ λαοσ σκληροτραχηλοσ ορατε µη πληγην αλλην επαξω εγω εφ′ υµασ και εξαναλωσω 
υµασ νυν ουν αφελεσθε τασ στολασ των δοξων υµων και τον κοσµον και δειξω σοι α ποιησω σοι6και 
περιειλαντο οι υιοι ισραηλ τον κοσµον αυτων και την περιστολην απο του ορουσ του χωρηβ7και λαβ
ων µωυσησ την σκηνην αυτου επηξεν εξω τησ παρεµβολησ µακραν απο τησ παρεµβολησ και εκληθη
 σκηνη µαρτυριου και εγενετο πασ ο ζητων κυριον εξεπορευετο εισ την σκηνην εξω τησ παρεµβολησ8

ηνικα δ′ αν εισεπορευετο µωυσησ εισ την σκηνην εξω τησ παρεµβολησ ειστηκει πασ ο λαοσ σκοπευο
ντεσ εκαστοσ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ αυτου και κατενοουσαν απιοντοσ µωυση εωσ του εισελθ
ειν αυτον εισ την σκηνην9ωσ δ′ αν εισηλθεν µωυσησ εισ την σκηνην κατεβαινεν ο στυλοσ τησ νεφελ
ησ και ιστατο επι την θυραν τησ σκηνησ και ελαλει µωυση10και εωρα πασ ο λαοσ τον στυλον τησ νε
φελησ εστωτα επι τησ θυρασ τησ σκηνησ και σταντεσ πασ ο λαοσ προσεκυνησαν εκαστοσ απο τησ θ
υρασ τησ σκηνησ αυτου11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην ενωπιοσ ενωπιω ωσ ει τισ λαλησει προ
σ τον εαυτου φιλον και απελυετο εισ την παρεµβολην ο δε θεραπων ιησουσ υιοσ ναυη νεοσ ουκ εξεπ
ορευετο εκ τησ σκηνησ12και ειπεν µωυσησ προσ κυριον ιδου συ µοι λεγεισ αναγαγε τον λαον τουτον 
συ δε ουκ εδηλωσασ µοι ον συναποστελεισ µετ′ εµου συ δε µοι ειπασ οιδα σε παρα παντασ και χαριν 
εχεισ παρ′ εµοι13ει ουν ευρηκα χαριν εναντιον σου εµφανισον µοι σεαυτον γνωστωσ ιδω σε οπωσ αν 
ω ευρηκωσ χαριν εναντιον σου και ινα γνω οτι λαοσ σου το εθνοσ το µεγα τουτο14και λεγει αυτοσ πρ
οπορευσοµαι σου και καταπαυσω σε15και λεγει προσ αυτον ει µη αυτοσ συ πορευη µη µε αναγαγησ ε
ντευθεν16και πωσ γνωστον εσται αληθωσ οτι ευρηκα χαριν παρα σοι εγω τε και ο λαοσ σου αλλ′ η συ
µπορευοµενου σου µεθ′ ηµων και ενδοξασθησοµαι εγω τε και ο λαοσ σου παρα παντα τα εθνη οσα επ
ι τησ γησ εστιν17και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και τουτον σοι τον λογον ον ειρηκασ ποιησω ευρηκα
σ γαρ χαριν ενωπιον µου και οιδα σε παρα παντασ18και λεγει δειξον µοι την σεαυτου δοξαν19και ειπε
ν εγω παρελευσοµαι προτεροσ σου τη δοξη µου και καλεσω επι τω ονοµατι µου κυριοσ εναντιον σου 
και ελεησω ον αν ελεω και οικτιρησω ον αν οικτιρω20και ειπεν ου δυνηση ιδειν µου το προσωπον ου γ
αρ µη ιδη ανθρωποσ το προσωπον µου και ζησεται21και ειπεν κυριοσ ιδου τοποσ παρ′ εµοι στηση επι 
τησ πετρασ22ηνικα δ′ αν παρελθη µου η δοξα και θησω σε εισ οπην τησ πετρασ και σκεπασω τη χειρι 
µου επι σε εωσ αν παρελθω23και αφελω την χειρα και τοτε οψη τα οπισω µου το δε προσωπον µου ουκ
 οφθησεται σοι 
 
Chapter 34 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λαξευσον σεαυτω δυο πλακασ λιθινασ καθωσ και αι πρωται και ανα
βηθι προσ µε εισ το οροσ και γραψω επι των πλακων τα ρηµατα α ην εν ταισ πλαξιν ταισ πρωταισ αι
σ συνετριψασ2και γινου ετοιµοσ εισ το πρωι και αναβηση επι το οροσ το σινα και στηση µοι εκει επ′ 
ακρου του ορουσ3και µηδεισ αναβητω µετα σου µηδε οφθητω εν παντι τω ορει και τα προβατα και αι 
βοεσ µη νεµεσθωσαν πλησιον του ορουσ εκεινου4και ελαξευσεν δυο πλακασ λιθινασ καθαπερ και αι 
πρωται και ορθρισασ µωυσησ ανεβη εισ το οροσ το σινα καθοτι συνεταξεν αυτω κυριοσ και ελαβεν 
µωυσησ τασ δυο πλακασ τασ λιθινασ5και κατεβη κυριοσ εν νεφελη και παρεστη αυτω εκει και εκαλε



σεν τω ονοµατι κυριου6και παρηλθεν κυριοσ προ προσωπου αυτου και εκαλεσεν κυριοσ ο θεοσ οικτι
ρµων και ελεηµων µακροθυµοσ και πολυελεοσ και αληθινοσ7και δικαιοσυνην διατηρων και ποιων ε
λεοσ εισ χιλιαδασ αφαιρων ανοµιασ και αδικιασ και αµαρτιασ και ου καθαριει τον ενοχον επαγων α
νοµιασ πατερων επι τεκνα και επι τεκνα τεκνων επι τριτην και τεταρτην γενεαν8και σπευσασ µωυσησ
 κυψασ επι την γην προσεκυνησεν9και ειπεν ει ευρηκα χαριν ενωπιον σου συµπορευθητω ο κυριοσ µο
υ µεθ′ ηµων ο λαοσ γαρ σκληροτραχηλοσ εστιν και αφελεισ συ τασ αµαρτιασ ηµων και τασ ανοµιασ 
ηµων και εσοµεθα σοι10και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ιδου εγω τιθηµι σοι διαθηκην ενωπιον παντοσ 
του λαου σου ποιησω ενδοξα α ου γεγονεν εν παση τη γη και εν παντι εθνει και οψεται πασ ο λαοσ εν
 οισ ει συ τα εργα κυριου οτι θαυµαστα εστιν α εγω ποιησω σοι11προσεχε συ παντα οσα εγω εντελλοµ
αι σοι ιδου εγω εκβαλλω προ προσωπου υµων τον αµορραιον και χαναναιον και χετταιον και φερεζαι
ον και ευαιον και γεργεσαιον και ιεβουσαιον12προσεχε σεαυτω µηποτε θησ διαθηκην τοισ εγκαθηµεν
οισ επι τησ γησ εισ ην εισπορευη εισ αυτην µη σοι γενηται προσκοµµα εν υµιν13τουσ βωµουσ αυτων 
καθελειτε και τασ στηλασ αυτων συντριψετε και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων α
υτων κατακαυσετε εν πυρι14ου γαρ µη προσκυνησητε θεω ετερω ο γαρ κυριοσ ο θεοσ ζηλωτον ονοµα 
θεοσ ζηλωτησ εστιν15µηποτε θησ διαθηκην τοισ εγκαθηµενοισ προσ αλλοφυλουσ επι τησ γησ και εκπ
ορνευσωσιν οπισω των θεων αυτων και θυσωσι τοισ θεοισ αυτων και καλεσωσιν σε και φαγησ των θυ
µατων αυτων16και λαβησ των θυγατερων αυτων τοισ υιοισ σου και των θυγατερων σου δωσ τοισ υιοι
σ αυτων και εκπορνευσωσιν αι θυγατερεσ σου οπισω των θεων αυτων και εκπορνευσωσιν τουσ υιουσ
 σου οπισω των θεων αυτων17και θεουσ χωνευτουσ ου ποιησεισ σεαυτω18και την εορτην των αζυµων 
φυλαξη επτα ηµερασ φαγη αζυµα καθαπερ εντεταλµαι σοι εισ τον καιρον εν µηνι των νεων εν γαρ µη
νι των νεων εξηλθεσ εξ αιγυπτου19παν διανοιγον µητραν εµοι τα αρσενικα πρωτοτοκον µοσχου και π
ρωτοτοκον προβατου20και πρωτοτοκον υποζυγιου λυτρωση προβατω εαν δε µη λυτρωση αυτο τιµην δ
ωσεισ παν πρωτοτοκον των υιων σου λυτρωση ουκ οφθηση ενωπιον µου κενοσ21εξ ηµερασ εργα τη δε 
εβδοµη καταπαυσεισ τω σπορω και τω αµητω καταπαυσεισ22και εορτην εβδοµαδων ποιησεισ µοι αρχ
ην θερισµου πυρων και εορτην συναγωγησ µεσουντοσ του ενιαυτου23τρεισ καιρουσ του ενιαυτου οφθ
ησεται παν αρσενικον σου ενωπιον κυριου του θεου ισραηλ24οταν γαρ εκβαλω τα εθνη προ προσωπο
υ σου και πλατυνω τα ορια σου ουκ επιθυµησει ουδεισ τησ γησ σου ηνικα αν αναβαινησ οφθηναι εν
αντιον κυριου του θεου σου τρεισ καιρουσ του ενιαυτου25ου σφαξεισ επι ζυµη αιµα θυµιαµατων µου 
και ου κοιµηθησεται εισ το πρωι θυµατα τησ εορτησ του πασχα26τα πρωτογενηµατα τησ γησ σου θησ
εισ εισ τον οικον κυριου του θεου σου ου προσοισεισ αρνα εν γαλακτι µητροσ αυτου27και ειπεν κυρι
οσ προσ µωυσην γραψον σεαυτω τα ρηµατα ταυτα επι γαρ των λογων τουτων τεθειµαι σοι διαθηκην 
και τω ισραηλ28και ην εκει µωυσησ εναντιον κυριου τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτ
ασ αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν και εγραψεν τα ρηµατα ταυτα επι των πλακων τησ διαθηκη
σ τουσ δεκα λογουσ29ωσ δε κατεβαινεν µωυσησ εκ του ορουσ και αι δυο πλακεσ επι των χειρων µωυσ
η καταβαινοντοσ δε αυτου εκ του ορουσ µωυσησ ουκ ηδει οτι δεδοξασται η οψισ του χρωµατοσ του 
προσωπου αυτου εν τω λαλειν αυτον αυτω30και ειδεν ααρων και παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ τον µ
ωυσην και ην δεδοξασµενη η οψισ του χρωµατοσ του προσωπου αυτου και εφοβηθησαν εγγισαι αυτο
υ31και εκαλεσεν αυτουσ µωυσησ και επεστραφησαν προσ αυτον ααρων και παντεσ οι αρχοντεσ τησ 
συναγωγησ και ελαλησεν αυτοισ µωυσησ32και µετα ταυτα προσηλθον προσ αυτον παντεσ οι υιοι ισρ
αηλ και ενετειλατο αυτοισ παντα οσα ελαλησεν κυριοσ προσ αυτον εν τω ορει σινα33και επειδη κατε
παυσεν λαλων προσ αυτουσ επεθηκεν επι το προσωπον αυτου καλυµµα34ηνικα δ′ αν εισεπορευετο µω
υσησ εναντι κυριου λαλειν αυτω περιηρειτο το καλυµµα εωσ του εκπορευεσθαι και εξελθων ελαλει π
ασιν τοισ υιοισ ισραηλ οσα ενετειλατο αυτω κυριοσ35και ειδον οι υιοι ισραηλ το προσωπον µωυση ο
τι δεδοξασται και περιεθηκεν µωυσησ καλυµµα επι το προσωπον εαυτου εωσ αν εισελθη συλλαλειν α
υτω 
 
Chapter 35 
1και συνηθροισεν µωυσησ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ ουτοι οι λογοι ουσ 
ειπεν κυριοσ ποιησαι αυτουσ2εξ ηµερασ ποιησεισ εργα τη δε ηµερα τη εβδοµη καταπαυσισ αγιον σα
ββατα αναπαυσισ κυριω πασ ο ποιων εργον εν αυτη τελευτατω3ου καυσετε πυρ εν παση κατοικια υµ
ων τη ηµερα των σαββατων εγω κυριοσ4και ειπεν µωυσησ προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγω
ν τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ λεγων5λαβετε παρ′ υµων αυτων αφαιρεµα κυριω πασ ο καταδεχο
µενοσ τη καρδια οισουσιν τασ απαρχασ κυριω χρυσιον αργυριον χαλκον6υακινθον πορφυραν κοκκι
νον διπλουν διανενησµενον και βυσσον κεκλωσµενην και τριχασ αιγειασ7και δερµατα κριων ηρυθρο
δανωµενα και δερµατα υακινθινα και ξυλα ασηπτα9και λιθουσ σαρδιου και λιθουσ εισ την γλυφην ει
σ την επωµιδα και τον ποδηρη10και πασ σοφοσ τη καρδια εν υµιν ελθων εργαζεσθω παντα οσα συνετ
αξεν κυριοσ11την σκηνην και τα παραρρυµατα και τα καλυµµατα και τα διατονια και τουσ µοχλουσ 
και τουσ στυλουσ12και την κιβωτον του µαρτυριου και τουσ αναφορεισ αυτησ και το ιλαστηριον αυτ



ησ και το καταπετασµα12και τα ιστια τησ αυλησ και τουσ στυλουσ αυτησ και τουσ λιθουσ τησ σµαρ
αγδου και το θυµιαµα και το ελαιον του χρισµατοσ13και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτησ14κ
αι την λυχνιαν του φωτοσ και παντα τα σκευη αυτησ16και το θυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτο
υ19και τασ στολασ τασ αγιασ ααρων του ιερεωσ και τασ στολασ εν αισ λειτουργησουσιν εν αυταισ κ
αι τουσ χιτωνασ τοισ υιοισ ααρων τησ ιερατειασ και το ελαιον του χρισµατοσ και το θυµιαµα τησ σ
υνθεσεωσ20και εξηλθεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ απο µωυση21και ηνεγκαν εκαστοσ ων εφερεν αυ
των η καρδια και οσοισ εδοξεν τη ψυχη αυτων ηνεγκαν αφαιρεµα κυριω εισ παντα τα εργα τησ σκην
ησ του µαρτυριου και εισ παντα τα κατεργα αυτησ και εισ πασασ τασ στολασ του αγιου22και ηνεγκα
ν οι ανδρεσ παρα των γυναικων πασ ω εδοξεν τη διανοια ηνεγκαν σφραγιδασ και ενωτια και δακτυλι
ουσ και εµπλοκια και περιδεξια παν σκευοσ χρυσουν και παντεσ οσοι ηνεγκαν αφαιρεµατα χρυσιου 
κυριω23και παρ′ ω ευρεθη βυσσοσ και δερµατα υακινθινα και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα ηνεγκ
αν24και πασ ο αφαιρων αφαιρεµα αργυριον και χαλκον ηνεγκαν τα αφαιρεµατα κυριω και παρ′ οισ ευ
ρεθη ξυλα ασηπτα εισ παντα τα εργα τησ κατασκευησ ηνεγκαν25και πασα γυνη σοφη τη διανοια ταισ
 χερσιν νηθειν ηνεγκαν νενησµενα την υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον και την βυσσον26

και πασαι αι γυναικεσ αισ εδοξεν τη διανοια αυτων εν σοφια ενησαν τασ τριχασ τασ αιγειασ27και οι 
αρχοντεσ ηνεγκαν τουσ λιθουσ τησ σµαραγδου και τουσ λιθουσ τησ πληρωσεωσ εισ την επωµιδα και
 εισ το λογειον28και τασ συνθεσεισ και το ελαιον τησ χρισεωσ και την συνθεσιν του θυµιαµατοσ29και
 πασ ανηρ και γυνη ων εφερεν η διανοια αυτων εισελθοντασ ποιειν παντα τα εργα οσα συνεταξεν κυρ
ιοσ ποιησαι αυτα δια µωυση ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ αφαιρεµα κυριω30και ειπεν µωυσησ τοισ υιοισ ι
σραηλ ιδου ανακεκληκεν ο θεοσ εξ ονοµατοσ τον βεσελεηλ τον του ουριου τον ωρ εκ φυλησ ιουδα31κ
αι ενεπλησεν αυτον πνευµα θειον σοφιασ και συνεσεωσ και επιστηµησ παντων32αρχιτεκτονειν κατα 
παντα τα εργα τησ αρχιτεκτονιασ ποιειν το χρυσιον και το αργυριον και τον χαλκον33και λιθουργησ
αι τον λιθον και κατεργαζεσθαι τα ξυλα και ποιειν εν παντι εργω σοφιασ34και προβιβασαι γε εδωκεν 
αυτω εν τη διανοια αυτω τε και ελιαβ τω του αχισαµακ εκ φυλησ δαν35ενεπλησεν αυτουσ σοφιασ και
 συνεσεωσ διανοιασ παντα συνιεναι ποιησαι τα εργα του αγιου και τα υφαντα και ποικιλτα υφαναι τ
ω κοκκινω και τη βυσσω ποιειν παν εργον αρχιτεκτονιασ ποικιλιασ 
 
Chapter 36 
1και εποιησεν βεσελεηλ και ελιαβ και πασ σοφοσ τη διανοια ω εδοθη σοφια και επιστηµη εν αυτοισ σ
υνιεναι ποιειν παντα τα εργα κατα τα αγια καθηκοντα κατα παντα οσα συνεταξεν κυριοσ2και εκαλε
σεν µωυσησ βεσελεηλ και ελιαβ και παντασ τουσ εχοντασ την σοφιαν ω εδωκεν ο θεοσ επιστηµην εν 
τη καρδια και παντασ τουσ εκουσιωσ βουλοµενουσ προσπορευεσθαι προσ τα εργα ωστε συντελειν α
υτα3και ελαβον παρα µωυση παντα τα αφαιρεµατα α ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ εισ παντα τα εργα του α
γιου ποιειν αυτα και αυτοι προσεδεχοντο ετι τα προσφεροµενα παρα των φεροντων το πρωι πρωι4και 
παρεγινοντο παντεσ οι σοφοι οι ποιουντεσ τα εργα του αγιου εκαστοσ κατα το αυτου εργον ο αυτοι η
ργαζοντο5και ειπαν προσ µωυσην οτι πληθοσ φερει ο λαοσ παρα τα εργα οσα συνεταξεν κυριοσ ποιη
σαι6και προσεταξεν µωυσησ και εκηρυξεν εν τη παρεµβολη λεγων ανηρ και γυνη µηκετι εργαζεσθωσ
αν εισ τασ απαρχασ του αγιου και εκωλυθη ο λαοσ ετι προσφερειν7και τα εργα ην αυτοισ ικανα εισ τ
ην κατασκευην ποιησαι και προσκατελιπον8και εποιησεν πασ σοφοσ εν τοισ εργαζοµενοισ τασ στολ
ασ των αγιων αι εισιν ααρων τω ιερει καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση9και εποιησαν την επωµιδα ε
κ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ10και ετµ
ηθη τα πεταλα του χρυσιου τριχεσ ωστε συνυφαναι συν τη υακινθω και τη πορφυρα και συν τω κοκκ
ινω τω διανενησµενω και συν τη βυσσω τη κεκλωσµενη εργον υφαντον11εποιησαν αυτο επωµιδασ συ
νεχουσασ εξ αµφοτερων των µερων12εργον υφαντον εισ αλληλα συµπεπλεγµενον καθ′ εαυτο εξ αυτου 
εποιησαν κατα την αυτου ποιησιν εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου διανενησµε
νου και βυσσου κεκλωσµενησ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση13και εποιησαν αµφοτερουσ τουσ λι
θουσ τησ σµαραγδου συµπεπορπηµενουσ και περισεσιαλωµενουσ χρυσιω γεγλυµµενουσ και εκκεκολ
αµµενουσ εκκολαµµα σφραγιδοσ εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ14και επεθηκεν αυτουσ επι τουσ ω
µουσ τησ επωµιδοσ λιθουσ µνηµοσυνου των υιων ισραηλ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση15και επο
ιησαν λογειον εργον υφαντον ποικιλια κατα το εργον τησ επωµιδοσ εκ χρυσιου και υακινθου και πορ
φυρασ και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ16τετραγωνον διπλουν εποιησαν το λογ
ειον σπιθαµησ το µηκοσ και σπιθαµησ το ευροσ διπλουν17και συνυφανθη εν αυτω υφασµα καταλιθον
 τετραστιχον στιχοσ λιθων σαρδιον και τοπαζιον και σµαραγδοσ ο στιχοσ ο εισ18και ο στιχοσ ο δευτε
ροσ ανθραξ και σαπφειροσ και ιασπισ19και ο στιχοσ ο τριτοσ λιγυριον και αχατησ και αµεθυστοσ20κ
αι ο στιχοσ ο τεταρτοσ χρυσολιθοσ και βηρυλλιον και ονυχιον περικεκυκλωµενα χρυσιω και συνδεδ
εµενα χρυσιω21και οι λιθοι ησαν εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ δωδεκα εκ των ονοµατων αυτων 
εγγεγραµµενα εισ σφραγιδασ εκαστοσ εκ του εαυτου ονοµατοσ εισ τασ δωδεκα φυλασ22και εποιησαν 
επι το λογειον κροσσουσ συµπεπλεγµενουσ εργον εµπλοκιου εκ χρυσιου καθαρου23και εποιησαν δυο 



ασπιδισκασ χρυσασ και δυο δακτυλιουσ χρυσουσ και επεθηκαν τουσ δυο δακτυλιουσ τουσ χρυσουσ
 επ′ αµφοτερασ τασ αρχασ του λογειου24και επεθηκαν τα εµπλοκια εκ χρυσιου επι τουσ δακτυλιουσ ε
π′ αµφοτερων των µερων του λογειου25και εισ τασ δυο συµβολασ τα δυο εµπλοκια και επεθηκαν επι τ
ασ δυο ασπιδισκασ και επεθηκαν επι τουσ ωµουσ τησ επωµιδοσ εξ εναντιασ κατα προσωπον26και επο
ιησαν δυο δακτυλιουσ χρυσουσ και επεθηκαν επι τα δυο πτερυγια επ′ ακρου του λογειου επι το ακρο
ν του οπισθιου τησ επωµιδοσ εσωθεν27και εποιησαν δυο δακτυλιουσ χρυσουσ και επεθηκαν επ′ αµφο
τερουσ τουσ ωµουσ τησ επωµιδοσ κατωθεν αυτου κατα προσωπον κατα την συµβολην ανωθεν τησ σ
υνυφησ τησ επωµιδοσ28και συνεσφιγξεν το λογειον απο των δακτυλιων των επ′ αυτου εισ τουσ δακτυλ
ιουσ τησ επωµιδοσ συνεχοµενουσ εκ τησ υακινθου συµπεπλεγµενουσ εισ το υφασµα τησ επωµιδοσ ιν
α µη χαλαται το λογειον απο τησ επωµιδοσ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση29και εποιησαν τον υπο
δυτην υπο την επωµιδα εργον υφαντον ολον υακινθινον30το δε περιστοµιον του υποδυτου εν τω µεσω 
διυφασµενον συµπλεκτον ωαν εχον κυκλω το περιστοµιον αδιαλυτον31και εποιησαν επι του λωµατοσ 
του υποδυτου κατωθεν ωσ εξανθουσησ ροασ ροισκουσ εξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενη
σµενου και βυσσου κεκλωσµενησ32και εποιησαν κωδωνασ χρυσουσ και επεθηκαν τουσ κωδωνασ επι 
το λωµα του υποδυτου κυκλω ανα µεσον των ροισκων33κωδων χρυσουσ και ροισκοσ επι του λωµατοσ
 του υποδυτου κυκλω εισ το λειτουργειν καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση34και εποιησαν χιτωνασ βυ
σσινουσ εργον υφαντον ααρων και τοισ υιοισ αυτου35και τασ κιδαρεισ εκ βυσσου και την µιτραν εκ 
βυσσου και τα περισκελη εκ βυσσου κεκλωσµενησ36και τασ ζωνασ αυτων εκ βυσσου και υακινθου κ
αι πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου εργον ποικιλτου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση37και 
εποιησαν το πεταλον το χρυσουν αφορισµα του αγιου χρυσιου καθαρου και εγραψεν επ′ αυτου γραµ
µατα εκτετυπωµενα σφραγιδοσ αγιασµα κυριω38και επεθηκαν επ′ αυτο λωµα υακινθινον ωστε επικεισ
θαι επι την µιτραν ανωθεν ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 
 
Chapter 37 
1και εποιησαν τη σκηνη δεκα αυλαιασ2οκτω και εικοσι πηχεων µηκοσ τησ αυλαιασ τησ µιασ το αυτ
ο ησαν πασαι και τεσσαρων πηχων το ευροσ τησ αυλαιασ τησ µιασ3και εποιησαν το καταπετασµα ε
ξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ εργον υφαντου χερου
βιµ4και επεθηκαν αυτο επι τεσσαρασ στυλουσ ασηπτουσ κατακεχρυσωµενουσ εν χρυσιω και αι κεφα
λιδεσ αυτων χρυσαι και αι βασεισ αυτων τεσσαρεσ αργυραι5και εποιησαν το καταπετασµα τησ θυρα
σ τησ σκηνησ του µαρτυριου εξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλ
ωσµενησ εργον υφαντου χερουβιµ6και τουσ στυλουσ αυτου πεντε και τουσ κρικουσ και τασ κεφαλιδ
ασ αυτων και τασ ψαλιδασ αυτων κατεχρυσωσαν χρυσιω και αι βασεισ αυτων πεντε χαλκαι7και επο
ιησαν την αυλην τα προσ λιβα ιστια τησ αυλησ εκ βυσσου κεκλωσµενησ εκατον εφ′ εκατον8και οι στ
υλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων εικοσι9και το κλιτοσ το προσ βορραν εκατον εφ′ εκατον και ο
ι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων εικοσι10και το κλιτοσ το προσ θαλασσαν αυλαιαι πεντηκ
οντα πηχεων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεισ αυτων δεκα11και το κλιτοσ το προσ ανατολασ πεντηκ
οντα πηχεων12ιστια πεντεκαιδεκα πηχεων το κατα νωτου και οι στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυ
των τρεισ13και επι του νωτου του δευτερου ενθεν και ενθεν κατα την πυλην τησ αυλησ αυλαιαι πεντε
καιδεκα πηχεων και οι στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυτων τρεισ14πασαι αι αυλαιαι τησ αυλησ 
εκ βυσσου κεκλωσµενησ15και αι βασεισ των στυλων χαλκαι και αι αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κε
φαλιδεσ αυτων περιηργυρωµεναι αργυριω και οι στυλοι περιηργυρωµενοι αργυριω παντεσ οι στυλοι τ
ησ αυλησ16και το καταπετασµα τησ πυλησ τησ αυλησ εργον ποικιλτου εξ υακινθου και πορφυρασ κα
ι κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ εικοσι πηχεων το µηκοσ και το υψοσ και το ευροσ 
πεντε πηχεων εξισουµενον τοισ ιστιοισ τησ αυλησ17και οι στυλοι αυτων τεσσαρεσ και αι βασεισ αυτ
ων τεσσαρεσ χαλκαι και αι αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κεφαλιδεσ αυτων περιηργυρωµεναι αργυρι
ω18και αυτοι περιηργυρωµενοι αργυριω και παντεσ οι πασσαλοι τησ αυλησ κυκλω χαλκοι19και αυτη 
η συνταξισ τησ σκηνησ του µαρτυριου καθα συνεταγη µωυση την λειτουργιαν ειναι των λευιτων δια
 ιθαµαρ του υιου ααρων του ιερεωσ20και βεσελεηλ ο του ουριου εκ φυλησ ιουδα εποιησεν καθα συνε
ταξεν κυριοσ τω µωυση21και ελιαβ ο του αχισαµακ εκ τησ φυλησ δαν οσ ηρχιτεκτονησεν τα υφαντα 
και τα ραφιδευτα και ποικιλτικα υφαναι τω κοκκινω και τη βυσσω 
 
Chapter 38 
1και εποιησεν βεσελεηλ την κιβωτον2και κατεχρυσωσεν αυτην χρυσιω καθαρω εσωθεν και εξωθεν3κα
ι εχωνευσεν αυτη τεσσαρασ δακτυλιουσ χρυσουσ δυο επι το κλιτοσ το εν και δυο επι το κλιτοσ το δε
υτερον4ευρεισ τοισ διωστηρσιν ωστε αιρειν αυτην εν αυτοισ5και εποιησεν το ιλαστηριον επανωθεν τ
ησ κιβωτου εκ χρυσιου6και τουσ δυο χερουβιµ χρυσουσ7χερουβ ενα επι το ακρον του ιλαστηριου το 
εν και χερουβ ενα επι το ακρον το δευτερον του ιλαστηριου8σκιαζοντα ταισ πτερυξιν αυτων επι το ιλ
αστηριον9και εποιησεν την τραπεζαν την προκειµενην εκ χρυσιου καθαρου10και εχωνευσεν αυτη τεσ



σαρασ δακτυλιουσ δυο επι του κλιτουσ του ενοσ και δυο επι του κλιτουσ του δευτερου ευρεισ ωστε α
ιρειν τοισ διωστηρσιν εν αυτοισ11και τουσ διωστηρασ τησ κιβωτου και τησ τραπεζησ εποιησεν και κ
ατεχρυσωσεν αυτουσ χρυσιω12και εποιησεν τα σκευη τησ τραπεζησ τα τε τρυβλια και τασ θυισκασ κ
αι τουσ κυαθουσ και τα σπονδεια εν οισ σπεισει εν αυτοισ χρυσα13και εποιησεν την λυχνιαν η φωτιζ
ει χρυσην στερεαν τον καυλον14και τουσ καλαµισκουσ εξ αµφοτερων των µερων αυτησ15εκ των καλα
µισκων αυτησ οι βλαστοι εξεχοντεσ τρεισ εκ τουτου και τρεισ εκ τουτου εξισουµενοι αλληλοισ16και 
τα λαµπαδια αυτων α εστιν επι των ακρων καρυωτα εξ αυτων και τα ενθεµια εξ αυτων ινα ωσιν επ′ α
υτων οι λυχνοι και το ενθεµιον το εβδοµον απ′ ακρου του λαµπαδιου επι τησ κορυφησ ανωθεν στερεο
ν ολον χρυσουν17και επτα λυχνουσ επ′ αυτησ χρυσουσ και τασ λαβιδασ αυτησ χρυσασ και τασ επαρ
υστριδασ αυτων χρυσασ18ουτοσ περιηργυρωσεν τουσ στυλουσ και εχωνευσεν τω στυλω δακτυλιουσ 
χρυσουσ και εχρυσωσεν τουσ µοχλουσ χρυσιω και κατεχρυσωσεν τουσ στυλουσ του καταπετασµατ
οσ χρυσιω και εποιησεν τασ αγκυλασ χρυσασ19ουτοσ εποιησεν και τουσ κρικουσ τησ σκηνησ χρυσο
υσ και τουσ κρικουσ τησ αυλησ και κρικουσ εισ το εκτεινειν το κατακαλυµµα ανωθεν χαλκουσ20ουτ
οσ εχωνευσεν τασ κεφαλιδασ τασ αργυρασ τησ σκηνησ και τασ κεφαλιδασ τασ χαλκασ τησ θυρασ τ
ησ σκηνησ και την πυλην τησ αυλησ και αγκυλασ εποιησεν τοισ στυλοισ αργυρασ επι των στυλων ο
υτοσ περιηργυρωσεν αυτασ21ουτοσ εποιησεν και τουσ πασσαλουσ τησ σκηνησ και τουσ πασσαλουσ 
τησ αυλησ χαλκουσ22ουτοσ εποιησεν το θυσιαστηριον το χαλκουν εκ των πυρειων των χαλκων α ησ
αν τοισ ανδρασιν τοισ καταστασιασασι µετα τησ κορε συναγωγησ23ουτοσ εποιησεν παντα τα σκευη 
του θυσιαστηριου και το πυρειον αυτου και την βασιν και τασ φιαλασ και τασ κρεαγρασ χαλκασ24ο
υτοσ εποιησεν τω θυσιαστηριω παραθεµα εργον δικτυωτον κατωθεν του πυρειου υπο αυτο εωσ του η
µισουσ αυτου και επεθηκεν αυτω τεσσαρασ δακτυλιουσ εκ των τεσσαρων µερων του παραθεµατοσ τ
ου θυσιαστηριου χαλκουσ τοισ µοχλοισ ευρεισ ωστε αιρειν το θυσιαστηριον εν αυτοισ25ουτοσ εποιη
σεν το ελαιον τησ χρισεωσ το αγιον και την συνθεσιν του θυµιαµατοσ καθαρον εργον µυρεψου26ουτο
σ εποιησεν τον λουτηρα χαλκουν και την βασιν αυτου χαλκην εκ των κατοπτρων των νηστευσασων 
αι ενηστευσαν παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου εν η ηµερα επηξεν αυτην27και εποιησεν τ
ον λουτηρα ινα νιπτωνται εξ αυτου µωυσησ και ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων και τουσ
 ποδασ εισπορευοµενων αυτων εισ την σκηνην του µαρτυριου η οταν προσπορευωνται προσ το θυσια
στηριον λειτουργειν ενιπτοντο εξ αυτου καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 
 
Chapter 39 
1παν το χρυσιον ο κατειργασθη εισ τα εργα κατα πασαν την εργασιαν των αγιων εγενετο χρυσιου του 
τησ απαρχησ εννεα και εικοσι ταλαντα και επτακοσιοι εικοσι σικλοι κατα τον σικλον τον αγιον2και 
αργυριου αφαιρεµα παρα των επεσκεµµενων ανδρων τησ συναγωγησ εκατον ταλαντα και χιλιοι επτα
κοσιοι εβδοµηκοντα πεντε σικλοι3δραχµη µια τη κεφαλη το ηµισυ του σικλου κατα τον σικλον τον αγ
ιον πασ ο παραπορευοµενοσ την επισκεψιν απο εικοσαετουσ και επανω εισ τασ εξηκοντα µυριαδασ 
και τρισχιλιοι πεντακοσιοι και πεντηκοντα4και εγενηθη τα εκατον ταλαντα του αργυριου εισ την χω
νευσιν των εκατον κεφαλιδων τησ σκηνησ και εισ τασ κεφαλιδασ του καταπετασµατοσ εκατον κεφαλ
ιδεσ εισ τα εκατον ταλαντα ταλαντον τη κεφαλιδι5και τουσ χιλιουσ επτακοσιουσ εβδοµηκοντα πεντε 
σικλουσ εποιησαν εισ τασ αγκυλασ τοισ στυλοισ και κατεχρυσωσεν τασ κεφαλιδασ αυτων και κατεκ
οσµησεν αυτουσ6και ο χαλκοσ του αφαιρεµατοσ εβδοµηκοντα ταλαντα και χιλιοι πεντακοσιοι σικλο
ι7και εποιησεν εξ αυτου τασ βασεισ τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου8και τασ βασεισ τησ αυλη
σ κυκλω και τασ βασεισ τησ πυλησ τησ αυλησ και τουσ πασσαλουσ τησ σκηνησ και τουσ πασσαλο
υσ τησ αυλησ κυκλω9και το παραθεµα το χαλκουν του θυσιαστηριου και παντα τα σκευη του θυσια
στηριου και παντα τα εργαλεια τησ σκηνησ του µαρτυριου10και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα συνετ
αξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν11το δε λοιπον χρυσιον του αφαιρεµατοσ εποιησαν σκευη εισ 
το λειτουργειν εν αυτοισ εναντι κυριου12και την καταλειφθεισαν υακινθον και πορφυραν και το κοκκ
ινον εποιησαν στολασ λειτουργικασ ααρων ωστε λειτουργειν εν αυταισ εν τω αγιω13και ηνεγκαν τασ 
στολασ προσ µωυσην και την σκηνην και τα σκευη αυτησ και τασ βασεισ και τουσ µοχλουσ αυτησ 
και τουσ στυλουσ14και την κιβωτον τησ διαθηκησ και τουσ διωστηρασ αυτησ15και το θυσιαστηριον 
και παντα τα σκευη αυτου και το ελαιον τησ χρισεωσ και το θυµιαµα τησ συνθεσεωσ16και την λυχνι
αν την καθαραν και τουσ λυχνουσ αυτησ λυχνουσ τησ καυσεωσ και το ελαιον του φωτοσ17και την τ
ραπεζαν τησ προθεσεωσ και παντα τα αυτησ σκευη και τουσ αρτουσ τουσ προκειµενουσ18και τασ στ
ολασ του αγιου αι εισιν ααρων και τασ στολασ των υιων αυτου εισ την ιερατειαν19και τα ιστια τησ α
υλησ και τουσ στυλουσ και το καταπετασµα τησ θυρασ τησ σκηνησ και τησ πυλησ τησ αυλησ και π
αντα τα σκευη τησ σκηνησ και παντα τα εργαλεια αυτησ20και τασ διφθερασ δερµατα κριων ηρυθροδ
ανωµενα και τα καλυµµατα δερµατα υακινθινα και των λοιπων τα επικαλυµµατα21και τουσ πασσαλ
ουσ και παντα τα εργαλεια τα εισ τα εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου22οσα συνεταξεν κυριοσ τω µωυ
ση ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ πασαν την αποσκευην23και ειδεν µωυσησ παντα τα εργα και ησαν



 πεποιηκοτεσ αυτα ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν αυτα και ευλογησεν αυτο
υσ µωυσησ 
 
Chapter 40 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εν ηµερα µια του µηνοσ του πρωτου νουµηνια στησεισ τη
ν σκηνην του µαρτυριου3και θησεισ την κιβωτον του µαρτυριου και σκεπασεισ την κιβωτον τω κατα
πετασµατι4και εισοισεισ την τραπεζαν και προθησεισ την προθεσιν αυτησ και εισοισεισ την λυχνιαν
 και επιθησεισ τουσ λυχνουσ αυτησ5και θησεισ το θυσιαστηριον το χρυσουν εισ το θυµιαν εναντιον 
τησ κιβωτου και επιθησεισ καλυµµα καταπετασµατοσ επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου6και 
το θυσιαστηριον των καρπωµατων θησεισ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου8και περιθησε
ισ την σκηνην και παντα τα αυτησ αγιασεισ κυκλω9και ληµψη το ελαιον του χρισµατοσ και χρισεισ 
την σκηνην και παντα τα εν αυτη και αγιασεισ αυτην και παντα τα σκευη αυτησ και εσται αγια10και 
χρισεισ το θυσιαστηριον των καρπωµατων και παντα αυτου τα σκευη και αγιασεισ το θυσιαστηριον 
και εσται το θυσιαστηριον αγιον των αγιων12και προσαξεισ ααρων και τουσ υιουσ αυτου επι τασ θυρ
ασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και λουσεισ αυτουσ υδατι13και ενδυσεισ ααρων τασ στολασ τασ αγια
σ και χρισεισ αυτον και αγιασεισ αυτον και ιερατευσει µοι14και τουσ υιουσ αυτου προσαξεισ και ενδ
υσεισ αυτουσ χιτωνασ15και αλειψεισ αυτουσ ον τροπον ηλειψασ τον πατερα αυτων και ιερατευσουσ
ιν µοι και εσται ωστε ειναι αυτοισ χρισµα ιερατειασ εισ τον αιωνα εισ τασ γενεασ αυτων16και εποιησ
εν µωυσησ παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριοσ ουτωσ εποιησεν17και εγενετο εν τω µηνι τω πρωτω τω 
δευτερω ετει εκπορευοµενων αυτων εξ αιγυπτου νουµηνια εσταθη η σκηνη18και εστησεν µωυσησ την 
σκηνην και επεθηκεν τασ κεφαλιδασ και διενεβαλεν τουσ µοχλουσ και εστησεν τουσ στυλουσ19και ε
ξετεινεν τασ αυλαιασ επι την σκηνην και επεθηκεν το κατακαλυµµα τησ σκηνησ επ′ αυτησ ανωθεν κ
αθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση20και λαβων τα µαρτυρια ενεβαλεν εισ την κιβωτον και υπεθηκεν το
υσ διωστηρασ υπο την κιβωτον21και εισηνεγκεν την κιβωτον εισ την σκηνην και επεθηκεν το κατακα
λυµµα του καταπετασµατοσ και εσκεπασεν την κιβωτον του µαρτυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ 
τω µωυση22και εθηκεν την τραπεζαν εισ την σκηνην του µαρτυριου επι το κλιτοσ τησ σκηνησ του µα
ρτυριου το προσ βορραν εξωθεν του καταπετασµατοσ τησ σκηνησ23και προεθηκεν επ′ αυτησ αρτουσ 
τησ προθεσεωσ εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση24και εθηκεν την λυχνιαν εισ τη
ν σκηνην του µαρτυριου εισ το κλιτοσ τησ σκηνησ το προσ νοτον25και επεθηκεν τουσ λυχνουσ αυτη
σ εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση26και εθηκεν το θυσιαστηριον το χρυσουν εν τ
η σκηνη του µαρτυριου απεναντι του καταπετασµατοσ27και εθυµιασεν επ′ αυτου το θυµιαµα τησ συ
νθεσεωσ καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση29και το θυσιαστηριον των καρπωµατων εθηκεν παρα 
τασ θυρασ τησ σκηνησ33και εστησεν την αυλην κυκλω τησ σκηνησ και του θυσιαστηριου και συνετ
ελεσεν µωυσησ παντα τα εργα34και εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην του µαρτυριου και δοξησ κυριου 
επλησθη η σκηνη35και ουκ ηδυνασθη µωυσησ εισελθειν εισ την σκηνην του µαρτυριου οτι επεσκιαζε
ν επ′ αυτην η νεφελη και δοξησ κυριου επλησθη η σκηνη36ηνικα δ′ αν ανεβη η νεφελη απο τησ σκηνη
σ ανεζευγνυσαν οι υιοι ισραηλ συν τη απαρτια αυτων37ει δε µη ανεβη η νεφελη ουκ ανεζευγνυσαν εω
σ τησ ηµερασ ησ ανεβη η νεφελη38νεφελη γαρ ην επι τησ σκηνησ ηµερασ και πυρ ην επ′ αυτησ νυκτο
σ εναντιον παντοσ ισραηλ εν πασαισ ταισ αναζυγαισ αυτων 


