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Chapter 1 
1και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυριοσ αυτω εκ τησ σκηνησ του µαρτυριου λεγων2λαλησον τ
οισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ εξ υµων εαν προσαγαγη δωρα τω κυριω απο των 
κτηνων απο των βοων και απο των προβατων προσοισετε τα δωρα υµων3εαν ολοκαυτωµα το δωρον α
υτου εκ των βοων αρσεν αµωµον προσαξει προσ την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου προσοισει αυ
το δεκτον εναντιον κυριου4και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του καρπωµατοσ δεκτον αυτω εξι
λασασθαι περι αυτου5και σφαξουσι τον µοσχον εναντι κυριου και προσοισουσιν οι υιοι ααρων οι ιερ
εισ το αιµα και προσχεουσιν το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω το επι των θυρων τησ σκηνησ του µ
αρτυριου6και εκδειραντεσ το ολοκαυτωµα µελιουσιν αυτο κατα µελη7και επιθησουσιν οι υιοι ααρων
 οι ιερεισ πυρ επι το θυσιαστηριον και επιστοιβασουσιν ξυλα επι το πυρ8και επιστοιβασουσιν οι υιοι 
ααρων οι ιερεισ τα διχοτοµηµατα και την κεφαλην και το στεαρ επι τα ξυλα τα επι του πυροσ τα οντ
α επι του θυσιαστηριου9τα δε εγκοιλια και τουσ ποδασ πλυνουσιν υδατι και επιθησουσιν οι ιερεισ τα
 παντα επι το θυσιαστηριον καρπωµα εστιν θυσια οσµη ευωδιασ τω κυριω10εαν δε απο των προβατων
 το δωρον αυτου τω κυριω απο τε των αρνων και των εριφων εισ ολοκαυτωµα αρσεν αµωµον προσαξε
ι αυτο και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην αυτου11και σφαξουσιν αυτο εκ πλαγιων του θυσιαστη
ριου προσ βορραν εναντι κυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα αυτου επι το θυσια
στηριον κυκλω12και διελουσιν αυτο κατα µελη και την κεφαλην και το στεαρ και επιστοιβασουσιν α
υτα οι ιερεισ επι τα ξυλα τα επι του πυροσ τα επι του θυσιαστηριου13και τα εγκοιλια και τουσ ποδασ 
πλυνουσιν υδατι και προσοισει ο ιερευσ τα παντα και επιθησει επι το θυσιαστηριον καρπωµα εστιν θ
υσια οσµη ευωδιασ τω κυριω14εαν δε απο των πετεινων καρπωµα προσφερησ δωρον τω κυριω και προ
σοισει απο των τρυγονων η απο των περιστερων το δωρον αυτου15και προσοισει αυτο ο ιερευσ προσ τ
ο θυσιαστηριον και αποκνισει την κεφαλην και επιθησει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον και στραγγιει 
το αιµα προσ την βασιν του θυσιαστηριου16και αφελει τον προλοβον συν τοισ πτεροισ και εκβαλει α
υτο παρα το θυσιαστηριον κατα ανατολασ εισ τον τοπον τησ σποδου17και εκκλασει αυτο εκ των πτερ
υγων και ου διελει και επιθησει αυτο ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον επι τα ξυλα τα επι του πυροσ καρ
πωµα εστιν θυσια οσµη ευωδιασ τω κυριω  
 
Chapter 2 
1εαν δε ψυχη προσφερη δωρον θυσιαν τω κυριω σεµιδαλισ εσται το δωρον αυτου και επιχεει επ′ αυτο 
ελαιον και επιθησει επ′ αυτο λιβανον θυσια εστιν2και οισει προσ τουσ υιουσ ααρων τουσ ιερεισ και 
δραξαµενοσ απ′ αυτησ πληρη την δρακα απο τησ σεµιδαλεωσ συν τω ελαιω και παντα τον λιβανον α
υτησ και επιθησει ο ιερευσ το µνηµοσυνον αυτησ επι το θυσιαστηριον θυσια οσµη ευωδιασ τω κυριω
3και το λοιπον απο τησ θυσιασ ααρων και τοισ υιοισ αυτου αγιον των αγιων απο των θυσιων κυριου4

εαν δε προσφερη δωρον θυσιαν πεπεµµενην εν κλιβανω δωρον κυριω εκ σεµιδαλεωσ αρτουσ αζυµουσ
 πεφυραµενουσ εν ελαιω και λαγανα αζυµα διακεχρισµενα εν ελαιω5εαν δε θυσια απο τηγανου το δω
ρον σου σεµιδαλισ πεφυραµενη εν ελαιω αζυµα εσται6και διαθρυψεισ αυτα κλασµατα και επιχεεισ ε
π′ αυτα ελαιον θυσια εστιν κυριω7εαν δε θυσια απο εσχαρασ το δωρον σου σεµιδαλισ εν ελαιω ποιηθ
ησεται8και προσοισει την θυσιαν ην αν ποιη εκ τουτων τω κυριω και προσοισει προσ τον ιερεα και π
ροσεγγισασ προσ το θυσιαστηριον9αφελει ο ιερευσ απο τησ θυσιασ το µνηµοσυνον αυτησ και επιθησ
ει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον καρπωµα οσµη ευωδιασ κυριω10το δε καταλειφθεν απο τησ θυσιασ α
αρων και τοισ υιοισ αυτου αγια των αγιων απο των καρπωµατων κυριου11πασαν θυσιαν ην αν προσφ
ερητε κυριω ου ποιησετε ζυµωτον πασαν γαρ ζυµην και παν µελι ου προσοισετε απ′ αυτου καρπωσαι
 κυριω12δωρον απαρχησ προσοισετε αυτα κυριω επι δε το θυσιαστηριον ουκ αναβιβασθησεται εισ οσ
µην ευωδιασ κυριω13και παν δωρον θυσιασ υµων αλι αλισθησεται ου διαπαυσετε αλα διαθηκησ κυρι
ου απο θυσιασµατων υµων επι παντοσ δωρου υµων προσοισετε κυριω τω θεω υµων αλασ14εαν δε προ
σφερησ θυσιαν πρωτογενηµατων τω κυριω νεα πεφρυγµενα χιδρα ερικτα τω κυριω και προσοισεισ τη
ν θυσιαν των πρωτογενηµατων15και επιχεεισ επ′ αυτην ελαιον και επιθησεισ επ′ αυτην λιβανον θυσια
 εστιν16και ανοισει ο ιερευσ το µνηµοσυνον αυτησ απο των χιδρων συν τω ελαιω και παντα τον λιβα
νον αυτησ καρπωµα εστιν κυριω  
 
Chapter 3 
1εαν δε θυσια σωτηριου το δωρον αυτου τω κυριω εαν µεν εκ των βοων αυτου προσαγαγη εαν τε αρσε
ν εαν τε θηλυ αµωµον προσαξει αυτο εναντιον κυριου2και επιθησει τασ χειρασ επι την κεφαλην του 



δωρου και σφαξει αυτο παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων 
οι ιερεισ το αιµα επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων κυκλω3και προσαξουσιν απο τησ θυσιασ 
του σωτηριου καρπωµα κυριω το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το στεαρ το επι τησ κο
ιλιασ4και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του η
πατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει5και ανοισουσιν αυτα οι υιοι ααρων οι ιερεισ επι το θυσιαστηριον ε
πι τα ολοκαυτωµατα επι τα ξυλα τα επι του πυροσ επι του θυσιαστηριου καρπωµα οσµη ευωδιασ κυρ
ιω6εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου θυσιαν σωτηριου τω κυριω αρσεν η θηλυ αµωµον προσ
οισει αυτο7εαν αρνα προσαγαγη το δωρον αυτου προσαξει αυτο εναντι κυριου8και επιθησει τασ χειρ
ασ επι την κεφαλην του δωρου αυτου και σφαξει αυτο παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου κ
αι προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω9και προσοισει απο τησ θ
υσιασ του σωτηριου καρπωµα τω θεω το στεαρ και την οσφυν αµωµον συν ταισ ψοαισ περιελει αυτο 
και το στεαρ τησ κοιλιασ10και αµφοτερουσ τουσ νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων το επι των µηριω
ν και τον λοβον τον επι του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελων11ανοισει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον
 οσµη ευωδιασ καρπωµα κυριω12εαν δε απο των αιγων το δωρον αυτου και προσαξει εναντι κυριου13κ
αι επιθησει τασ χειρασ επι την κεφαλην αυτου και σφαξουσιν αυτο εναντι κυριου παρα τασ θυρασ τ
ησ σκηνησ του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκ
λω14και ανοισει επ′ αυτου καρπωµα κυριω το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το στεαρ τ
ο επι τησ κοιλιασ15και αµφοτερουσ τουσ νεφρουσ και παν το στεαρ το επ′ αυτων το επι των µηριων κ
αι τον λοβον του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει16και ανοισει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον καρπω
µα οσµη ευωδιασ τω κυριω παν το στεαρ τω κυριω17νοµιµον εισ τον αιωνα εισ τασ γενεασ υµων εν πα
ση κατοικια υµων παν στεαρ και παν αιµα ουκ εδεσθε  
 
Chapter 4 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον προσ τουσ υιουσ ισραηλ λεγων ψυχη εαν αµαρτ
η εναντι κυριου ακουσιωσ απο των προσταγµατων κυριου ων ου δει ποιειν και ποιηση εν τι απ′ αυτω
ν3εαν µεν ο αρχιερευσ ο κεχρισµενοσ αµαρτη του τον λαον αµαρτειν και προσαξει περι τησ αµαρτια
σ αυτου ησ ηµαρτεν µοσχον εκ βοων αµωµον τω κυριω περι τησ αµαρτιασ αυτου4και προσαξει τον µ
οσχον παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου εναντι κυριου και επιθησει την χειρα αυτου επι τ
ην κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου και σφαξει τον µοσχον ενωπιον κυριου5και λαβων ο ιερευσ ο 
χριστοσ ο τετελειωµενοσ τασ χειρασ απο του αιµατοσ του µοσχου και εισοισει αυτο επι την σκηνην 
του µαρτυριου6και βαψει ο ιερευσ τον δακτυλον εισ το αιµα και προσρανει απο του αιµατοσ επτακισ
 εναντι κυριου κατα το καταπετασµα το αγιον7και επιθησει ο ιερευσ απο του αιµατοσ του µοσχου επι
 τα κερατα του θυσιαστηριου του θυµιαµατοσ τησ συνθεσεωσ του εναντιον κυριου ο εστιν εν τη σκη
νη του µαρτυριου και παν το αιµα του µοσχου εκχεει παρα την βασιν του θυσιαστηριου των ολοκαυ
τωµατων ο εστιν παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου8και παν το στεαρ του µοσχου του τησ 
αµαρτιασ περιελει απ′ αυτου το στεαρ το κατακαλυπτον τα ενδοσθια και παν το στεαρ το επι των ενδ
οσθιων9και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων ο εστιν επι των µηριων και τον λοβον τον επι
 του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει αυτο10ον τροπον αφαιρειται απο του µοσχου του τησ θυσιασ τ
ου σωτηριου και ανοισει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον τησ καρπωσεωσ11και το δερµα του µοσχου κα
ι πασαν αυτου την σαρκα συν τη κεφαλη και τοισ ακρωτηριοισ και τη κοιλια και τη κοπρω12και εξοι
σουσιν ολον τον µοσχον εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον ου εκχεουσιν την σποδιαν και κατ
ακαυσουσιν αυτον επι ξυλων εν πυρι επι τησ εκχυσεωσ τησ σποδιασ καυθησεται13εαν δε πασα συναγ
ωγη ισραηλ αγνοηση ακουσιωσ και λαθη ρηµα εξ οφθαλµων τησ συναγωγησ και ποιησωσιν µιαν απο
 πασων των εντολων κυριου η ου ποιηθησεται και πληµµελησωσιν14και γνωσθη αυτοισ η αµαρτια ην
 ηµαρτον εν αυτη και προσαξει η συναγωγη µοσχον εκ βοων αµωµον περι τησ αµαρτιασ και προσαξε
ι αυτον παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου15και επιθησουσιν οι πρεσβυτεροι τησ συναγωγη
σ τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου και σφαξουσιν τον µοσχον εναντι κυ
ριου16και εισοισει ο ιερευσ ο χριστοσ απο του αιµατοσ του µοσχου εισ την σκηνην του µαρτυριου17κ
αι βαψει ο ιερευσ τον δακτυλον απο του αιµατοσ του µοσχου και ρανει επτακισ εναντι κυριου κατεν
ωπιον του καταπετασµατοσ του αγιου18και απο του αιµατοσ επιθησει ο ιερευσ επι τα κερατα του θυσ
ιαστηριου των θυµιαµατων τησ συνθεσεωσ ο εστιν ενωπιον κυριου ο εστιν εν τη σκηνη του µαρτυριο
υ και το παν αιµα εκχεει προσ την βασιν του θυσιαστηριου των καρπωσεων των προσ τη θυρα τησ σ
κηνησ του µαρτυριου19και το παν στεαρ περιελει απ′ αυτου και ανοισει επι το θυσιαστηριον20και ποι
ησει τον µοσχον ον τροπον εποιησεν τον µοσχον τον τησ αµαρτιασ ουτωσ ποιηθησεται και εξιλασετ
αι περι αυτων ο ιερευσ και αφεθησεται αυτοισ η αµαρτια21και εξοισουσιν τον µοσχον ολον εξω τησ π
αρεµβολησ και κατακαυσουσιν τον µοσχον ον τροπον κατεκαυσαν τον µοσχον τον προτερον αµαρτι
α συναγωγησ εστιν22εαν δε ο αρχων αµαρτη και ποιηση µιαν απο πασων των εντολων κυριου του θεο
υ αυτων η ου ποιηθησεται ακουσιωσ και αµαρτη και πληµµεληση23και γνωσθη αυτω η αµαρτια ην η



µαρτεν εν αυτη και προσοισει το δωρον αυτου χιµαρον εξ αιγων αρσεν αµωµον24και επιθησει την χει
ρα επι την κεφαλην του χιµαρου και σφαξουσιν αυτον εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα ενωπ
ιον κυριου αµαρτια εστιν25και επιθησει ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ αµαρτιασ τω δακτυλω επι 
τα κερατα του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και το παν αιµα αυτου εκχεει παρα την βασιν του 
θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων26και το παν στεαρ αυτου ανοισει επι το θυσιαστηριον ωσπερ το σ
τεαρ θυσιασ σωτηριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ απο τησ αµαρτιασ αυτου και αφεθησεται 
αυτω27εαν δε ψυχη µια αµαρτη ακουσιωσ εκ του λαου τησ γησ εν τω ποιησαι µιαν απο πασων των εν
τολων κυριου η ου ποιηθησεται και πληµµεληση28και γνωσθη αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν εν αυτη κ
αι οισει χιµαιραν εξ αιγων θηλειαν αµωµον οισει περι τησ αµαρτιασ ησ ηµαρτεν29και επιθησει την χε
ιρα επι την κεφαλην του αµαρτηµατοσ αυτου και σφαξουσιν την χιµαιραν την τησ αµαρτιασ εν τοπω
 ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα30και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ αυτησ τω δακτυλω και επι
θησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και παν το αιµα αυτησ εκχεει παρα την 
βασιν του θυσιαστηριου31και παν το στεαρ περιελει ον τροπον περιαιρειται στεαρ απο θυσιασ σωτηρ
ιου και ανοισει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον εισ οσµην ευωδιασ κυριω και εξιλασεται περι αυτου ο ι
ερευσ και αφεθησεται αυτω32εαν δε προβατον προσενεγκη το δωρον αυτου εισ αµαρτιαν θηλυ αµωµο
ν προσοισει αυτο33και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του τησ αµαρτιασ και σφαξουσιν αυτο εν 
τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα34και λαβων ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ αµαρτιασ τω δα
κτυλω επιθησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου τησ ολοκαυτωσεωσ και παν αυτου το αιµα εκχεει π
αρα την βασιν του θυσιαστηριου τησ ολοκαυτωσεωσ35και παν αυτου το στεαρ περιελει ον τροπον πε
ριαιρειται στεαρ προβατου εκ τησ θυσιασ του σωτηριου και επιθησει αυτο ο ιερευσ επι το θυσιαστηρ
ιον επι το ολοκαυτωµα κυριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ περι τησ αµαρτιασ ησ ηµαρτεν κα
ι αφεθησεται αυτω  
 
Chapter 5 
1εαν δε ψυχη αµαρτη και ακουση φωνην ορκισµου και ουτοσ µαρτυσ η εωρακεν η συνοιδεν εαν µη α
παγγειλη ληµψεται την αµαρτιαν2η ψυχη ητισ εαν αψηται παντοσ πραγµατοσ ακαθαρτου η θνησιµαι
ου η θηριαλωτου ακαθαρτου η των θνησιµαιων η των βδελυγµατων των ακαθαρτων η των θνησιµαιω
ν κτηνων των ακαθαρτων3η αψηται απο ακαθαρσιασ ανθρωπου απο πασησ ακαθαρσιασ αυτου ησ α
ν αψαµενοσ µιανθη και ελαθεν αυτον µετα τουτο δε γνω και πληµµεληση4η ψυχη η αν οµοση διαστε
λλουσα τοισ χειλεσιν κακοποιησαι η καλωσ ποιησαι κατα παντα οσα εαν διαστειλη ο ανθρωποσ µεθ
′ ορκου και λαθη αυτον προ οφθαλµων και ουτοσ γνω και αµαρτη εν τι τουτων5και εξαγορευσει την α
µαρτιαν περι ων ηµαρτηκεν κατ′ αυτησ6και οισει περι ων επληµµελησεν κυριω περι τησ αµαρτιασ ησ
 ηµαρτεν θηλυ απο των προβατων αµναδα η χιµαιραν εξ αιγων περι αµαρτιασ και εξιλασεται περι αυ
του ο ιερευσ περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω η αµαρτια7εαν δε µη ισχυση
 η χειρ αυτου το ικανον εισ το προβατον οισει περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν δυο τρυγονασ η 
δυο νεοσσουσ περιστερων κυριω ενα περι αµαρτιασ και ενα εισ ολοκαυτωµα8και οισει αυτα προσ το
ν ιερεα και προσαξει ο ιερευσ το περι τησ αµαρτιασ προτερον και αποκνισει ο ιερευσ την κεφαλην α
υτου απο του σφονδυλου και ου διελει9και ρανει απο του αιµατοσ του περι τησ αµαρτιασ επι τον τοιχ
ον του θυσιαστηριου το δε καταλοιπον του αιµατοσ καταστραγγιει επι την βασιν του θυσιαστηριου 
αµαρτιασ γαρ εστιν10και το δευτερον ποιησει ολοκαυτωµα ωσ καθηκει και εξιλασεται ο ιερευσ περι τ
ησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω11εαν δε µη ευρισκη αυτου η χειρ ζευγοσ τρυγο
νων η δυο νεοσσουσ περιστερων και οισει το δωρον αυτου περι ου ηµαρτεν το δεκατον του οιφι σεµιδ
αλιν περι αµαρτιασ ουκ επιχεει επ′ αυτο ελαιον ουδε επιθησει επ′ αυτο λιβανον οτι περι αµαρτιασ εσ
τιν12και οισει αυτο προσ τον ιερεα και δραξαµενοσ ο ιερευσ απ′ αυτησ πληρη την δρακα το µνηµοσυ
νον αυτησ επιθησει επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων κυριω αµαρτια εστιν13και εξιλασεται π
ερι αυτου ο ιερευσ περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν εφ′ ενοσ τουτων και αφεθησεται αυτω το δε 
καταλειφθεν εσται τω ιερει ωσ η θυσια τησ σεµιδαλεωσ14και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων15

ψυχη εαν λαθη αυτον ληθη και αµαρτη ακουσιωσ απο των αγιων κυριου και οισει τησ πληµµελειασ 
αυτου τω κυριω κριον αµωµον εκ των προβατων τιµησ αργυριου σικλων τω σικλω των αγιων περι ου 
επληµµελησεν16και ο ηµαρτεν απο των αγιων αποτεισαι αυτο και το επιπεµπτον προσθησει επ′ αυτο κ
αι δωσει αυτο τω ιερει και ο ιερευσ εξιλασεται περι αυτου εν τω κριω τησ πληµµελειασ και αφεθησετ
αι αυτω17και η ψυχη η αν αµαρτη και ποιηση µιαν απο πασων των εντολων κυριου ων ου δει ποιειν κ
αι ουκ εγνω και πληµµεληση και λαβη την αµαρτιαν18και οισει κριον αµωµον εκ των προβατων τιµη
σ αργυριου εισ πληµµελειαν προσ τον ιερεα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ περι τησ αγνοιασ αυ
του ησ ηγνοησεν και αυτοσ ουκ ηδει και αφεθησεται αυτω19επληµµελησεν γαρ πληµµελησιν εναντι κ
υριου20και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων21ψυχη εαν αµαρτη και παριδων παριδη τασ εντολα
σ κυριου και ψευσηται τα προσ τον πλησιον εν παραθηκη η περι κοινωνιασ η περι αρπαγησ η ηδικησ
εν τι τον πλησιον22η ευρεν απωλειαν και ψευσηται περι αυτησ και οµοση αδικωσ περι ενοσ απο παντ



ων ων εαν ποιηση ο ανθρωποσ ωστε αµαρτειν εν τουτοισ23και εσται ηνικα εαν αµαρτη και πληµµελη
ση και αποδω το αρπαγµα ο ηρπασεν η το αδικηµα ο ηδικησεν η την παραθηκην ητισ παρετεθη αυτω
 η την απωλειαν ην ευρεν24απο παντοσ πραγµατοσ ου ωµοσεν περι αυτου αδικωσ και αποτεισει αυτο 
το κεφαλαιον και το πεµπτον προσθησει επ′ αυτο τινοσ εστιν αυτω αποδωσει η ηµερα ελεγχθη25και τη
σ πληµµελειασ αυτου οισει τω κυριω κριον απο των προβατων αµωµον τιµησ εισ ο επληµµελησεν αυ
τω26και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου και αφεθησεται αυτω περι ενοσ απο παντων ων
 εποιησεν και επληµµελησεν αυτω  
 
Chapter 6 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι ααρων και τοισ υιοισ αυτου λεγων ουτοσ ο νοµο
σ τησ ολοκαυτωσεωσ αυτη η ολοκαυτωσισ επι τησ καυσεωσ αυτησ επι του θυσιαστηριου ολην την ν
υκτα εωσ το πρωι και το πυρ του θυσιαστηριου καυθησεται επ′ αυτου ου σβεσθησεται3και ενδυσεται 
ο ιερευσ χιτωνα λινουν και περισκελεσ λινουν ενδυσεται περι το σωµα αυτου και αφελει την κατακα
ρπωσιν ην αν καταναλωση το πυρ την ολοκαυτωσιν απο του θυσιαστηριου και παραθησει αυτο εχοµ
ενον του θυσιαστηριου4και εκδυσεται την στολην αυτου και ενδυσεται στολην αλλην και εξοισει τη
ν κατακαρπωσιν εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον5και πυρ επι το θυσιαστηριον καυθησεται α
π′ αυτου και ου σβεσθησεται και καυσει ο ιερευσ επ′ αυτο ξυλα το πρωι και στοιβασει επ′ αυτου την 
ολοκαυτωσιν και επιθησει επ′ αυτο το στεαρ του σωτηριου6και πυρ δια παντοσ καυθησεται επι το θυ
σιαστηριον ου σβεσθησεται7ουτοσ ο νοµοσ τησ θυσιασ ην προσαξουσιν αυτην οι υιοι ααρων εναντι 
κυριου απεναντι του θυσιαστηριου8και αφελει απ′ αυτου τη δρακι απο τησ σεµιδαλεωσ τησ θυσιασ σ
υν τω ελαιω αυτησ και συν τω λιβανω αυτησ τα οντα επι τησ θυσιασ και ανοισει επι το θυσιαστηριο
ν καρπωµα οσµη ευωδιασ το µνηµοσυνον αυτησ τω κυριω9το δε καταλειφθεν απ′ αυτησ εδεται ααρω
ν και οι υιοι αυτου αζυµα βρωθησεται εν τοπω αγιω εν αυλη τησ σκηνησ του µαρτυριου εδονται αυτ
ην10ου πεφθησεται εζυµωµενη µεριδα αυτην εδωκα αυτοισ απο των καρπωµατων κυριου αγια αγιων 
ωσπερ το τησ αµαρτιασ και ωσπερ το τησ πληµµελειασ11παν αρσενικον των ιερεων εδονται αυτην νο
µιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων απο των καρπωµατων κυριου πασ οσ εαν αψηται αυτων αγιασθη
σεται12και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων13τουτο το δωρον ααρων και των υιων αυτου ο προσ
οισουσιν κυριω εν τη ηµερα η αν χρισησ αυτον το δεκατον του οιφι σεµιδαλεωσ εισ θυσιαν δια παντ
οσ το ηµισυ αυτησ το πρωι και το ηµισυ αυτησ το δειλινον14επι τηγανου εν ελαιω ποιηθησεται πεφυρ
αµενην οισει αυτην ελικτα θυσιαν εκ κλασµατων θυσιαν οσµην ευωδιασ κυριω15ο ιερευσ ο χριστοσ 
αντ′ αυτου εκ των υιων αυτου ποιησει αυτην νοµοσ αιωνιοσ απαν επιτελεσθησεται16και πασα θυσια 
ιερεωσ ολοκαυτοσ εσται και ου βρωθησεται17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18λαλησον αα
ρων και τοισ υιοισ αυτου λεγων ουτοσ ο νοµοσ τησ αµαρτιασ εν τοπω ου σφαζουσιν το ολοκαυτωµα 
σφαξουσιν τα περι τησ αµαρτιασ εναντι κυριου αγια αγιων εστιν19ο ιερευσ ο αναφερων αυτην εδεται 
αυτην εν τοπω αγιω βρωθησεται εν αυλη τησ σκηνησ του µαρτυριου20πασ ο απτοµενοσ των κρεων αυ
τησ αγιασθησεται και ω εαν επιρραντισθη απο του αιµατοσ αυτησ επι το ιµατιον ο εαν ραντισθη επ′ 
αυτο πλυθησεται εν τοπω αγιω21και σκευοσ οστρακινον ου εαν εψηθη εν αυτω συντριβησεται εαν δε 
εν σκευει χαλκω εψηθη εκτριψει αυτο και εκκλυσει υδατι22πασ αρσην εν τοισ ιερευσιν φαγεται αυτα 
αγια αγιων εστιν κυριου23και παντα τα περι τησ αµαρτιασ ων εαν εισενεχθη απο του αιµατοσ αυτων 
εισ την σκηνην του µαρτυριου εξιλασασθαι εν τω αγιω ου βρωθησεται εν πυρι κατακαυθησεται  
 
Chapter 7 
1και ουτοσ ο νοµοσ του κριου του περι τησ πληµµελειασ αγια αγιων εστιν2εν τοπω ου σφαζουσιν το ο
λοκαυτωµα σφαξουσιν τον κριον τησ πληµµελειασ εναντι κυριου και το αιµα προσχεει επι την βασιν
 του θυσιαστηριου κυκλω3και παν το στεαρ αυτου προσοισει απ′ αυτου και την οσφυν και παν το στε
αρ το κατακαλυπτον τα ενδοσθια και παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων4και τουσ δυο νεφρουσ και τ
ο στεαρ το επ′ αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει 
αυτα5και ανοισει αυτα ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον καρπωµα τω κυριω περι πληµµελειασ εστιν6πασ
 αρσην εκ των ιερεων εδεται αυτα εν τοπω αγιω εδονται αυτα αγια αγιων εστιν7ωσπερ το περι τησ αµ
αρτιασ ουτω και το τησ πληµµελειασ νοµοσ εισ αυτων ο ιερευσ οστισ εξιλασεται εν αυτω αυτω εστα
ι8και ο ιερευσ ο προσαγων ολοκαυτωµα ανθρωπου το δερµα τησ ολοκαυτωσεωσ ησ αυτοσ προσφερει 
αυτω εσται9και πασα θυσια ητισ ποιηθησεται εν τω κλιβανω και πασα ητισ ποιηθησεται επ′ εσχαρα
σ η επι τηγανου του ιερεωσ του προσφεροντοσ αυτην αυτω εσται10και πασα θυσια αναπεποιηµενη εν 
ελαιω και µη αναπεποιηµενη πασι τοισ υιοισ ααρων εσται εκαστω το ισον11ουτοσ ο νοµοσ θυσιασ σ
ωτηριου ην προσοισουσιν κυριω12εαν µεν περι αινεσεωσ προσφερη αυτην και προσοισει επι τησ θυσι
ασ τησ αινεσεωσ αρτουσ εκ σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενουσ εν ελαιω λαγανα αζυµα διακεχρισµενα εν
 ελαιω και σεµιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω13επ′ αρτοισ ζυµιταισ προσοισει τα δωρα αυτου επι θυσια
 αινεσεωσ σωτηριου14και προσαξει εν απο παντων των δωρων αυτου αφαιρεµα κυριω τω ιερει τω προ



σχεοντι το αιµα του σωτηριου αυτω εσται15και τα κρεα θυσιασ αινεσεωσ σωτηριου αυτω εσται και ε
ν η ηµερα δωρειται βρωθησεται ου καταλειψουσιν απ′ αυτου εισ το πρωι16καν ευχη η εκουσιον θυσι
αζη το δωρον αυτου η αν ηµερα προσαγαγη την θυσιαν αυτου βρωθησεται και τη αυριον17και το κατ
αλειφθεν απο των κρεων τησ θυσιασ εωσ ηµερασ τριτησ εν πυρι κατακαυθησεται18εαν δε φαγων φαγη
 απο των κρεων τη ηµερα τη τριτη ου δεχθησεται αυτω τω προσφεροντι αυτο ου λογισθησεται αυτω µ
ιασµα εστιν η δε ψυχη ητισ εαν φαγη απ′ αυτου την αµαρτιαν ληµψεται19και κρεα οσα αν αψηται πα
ντοσ ακαθαρτου ου βρωθησεται εν πυρι κατακαυθησεται πασ καθαροσ φαγεται κρεα20η δε ψυχη ητι
σ εαν φαγη απο των κρεων τησ θυσιασ του σωτηριου ο εστιν κυριου και η ακαθαρσια αυτου επ′ αυτο
υ απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ21και ψυχη η αν αψηται παντοσ πραγµατοσ ακαθαρτου
 η απο ακαθαρσιασ ανθρωπου η των τετραποδων των ακαθαρτων η παντοσ βδελυγµατοσ ακαθαρτου 
και φαγη απο των κρεων τησ θυσιασ του σωτηριου ο εστιν κυριου απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λα
ου αυτησ22και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων23λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων παν στεαρ β
οων και προβατων και αιγων ουκ εδεσθε24και στεαρ θνησιµαιων και θηριαλωτον ποιηθησεται εισ πα
ν εργον και εισ βρωσιν ου βρωθησεται25πασ ο εσθων στεαρ απο των κτηνων ων προσαξει αυτων καρπ
ωµα κυριω απολειται η ψυχη εκεινη απο του λαου αυτησ26παν αιµα ουκ εδεσθε εν παση τη κατοικια 
υµων απο τε των πετεινων και απο των κτηνων27πασα ψυχη η αν φαγη αιµα απολειται η ψυχη εκεινη 
απο του λαου αυτησ28και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων29και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησεισ λεγ
ων ο προσφερων θυσιαν σωτηριου κυριω οισει το δωρον αυτου κυριω απο τησ θυσιασ του σωτηριου30

αι χειρεσ αυτου προσοισουσιν τα καρπωµατα κυριω το στεαρ το επι του στηθυνιου και τον λοβον το
υ ηπατοσ προσοισει αυτα ωστε επιθειναι δοµα εναντι κυριου31και ανοισει ο ιερευσ το στεαρ επι του θ
υσιαστηριου και εσται το στηθυνιον ααρων και τοισ υιοισ αυτου32και τον βραχιονα τον δεξιον δωσε
τε αφαιρεµα τω ιερει απο των θυσιων του σωτηριου υµων33ο προσφερων το αιµα του σωτηριου και το 
στεαρ απο των υιων ααρων αυτω εσται ο βραχιων ο δεξιοσ εν µεριδι34το γαρ στηθυνιον του επιθεµατο
σ και τον βραχιονα του αφαιρεµατοσ ειληφα παρα των υιων ισραηλ απο των θυσιων του σωτηριου υ
µων και εδωκα αυτα ααρων τω ιερει και τοισ υιοισ αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ35α
υτη η χρισισ ααρων και η χρισισ των υιων αυτου απο των καρπωµατων κυριου εν η ηµερα προσηγαγ
ετο αυτουσ του ιερατευειν τω κυριω36καθα ενετειλατο κυριοσ δουναι αυτοισ η ηµερα εχρισεν αυτου
σ παρα των υιων ισραηλ νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ αυτων37ουτοσ ο νοµοσ των ολοκαυτωµατων
 και θυσιασ και περι αµαρτιασ και τησ πληµµελειασ και τησ τελειωσεωσ και τησ θυσιασ του σωτηρι
ου38ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυση εν τω ορει σινα η ηµερα ενετειλατο τοισ υιοισ ισραηλ πρ
οσφερειν τα δωρα αυτων εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα  
 
Chapter 8 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαβε ααρων και τουσ υιουσ αυτου και τασ στολασ αυτου
 και το ελαιον τησ χρισεωσ και τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ και τουσ δυο κριουσ και το κανου
ν των αζυµων3και πασαν την συναγωγην εκκλησιασον επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου4και 
εποιησεν µωυσησ ον τροπον συνεταξεν αυτω κυριοσ και εξεκκλησιασεν την συναγωγην επι την θυρα
ν τησ σκηνησ του µαρτυριου5και ειπεν µωυσησ τη συναγωγη τουτο εστιν το ρηµα ο ενετειλατο κυριο
σ ποιησαι6και προσηνεγκεν µωυσησ τον ααρων και τουσ υιουσ αυτου και ελουσεν αυτουσ υδατι7και
 ενεδυσεν αυτον τον χιτωνα και εζωσεν αυτον την ζωνην και ενεδυσεν αυτον τον υποδυτην και επεθη
κεν επ′ αυτον την επωµιδα και συνεζωσεν αυτον κατα την ποιησιν τησ επωµιδοσ και συνεσφιγξεν αυ
τον εν αυτη8και επεθηκεν επ′ αυτην το λογειον και επεθηκεν επι το λογειον την δηλωσιν και την αληθ
ειαν9και επεθηκεν την µιτραν επι την κεφαλην αυτου και επεθηκεν επι την µιτραν κατα προσωπον αυ
του το πεταλον το χρυσουν το καθηγιασµενον αγιον ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση10και ελα
βεν µωυσησ απο του ελαιου τησ χρισεωσ11και ερρανεν απ′ αυτου επι το θυσιαστηριον επτακισ και εχ
ρισεν το θυσιαστηριον και ηγιασεν αυτο και παντα τα σκευη αυτου και τον λουτηρα και την βασιν α
υτου και ηγιασεν αυτα και εχρισεν την σκηνην και παντα τα εν αυτη και ηγιασεν αυτην12και επεχεεν
 µωυσησ απο του ελαιου τησ χρισεωσ επι την κεφαλην ααρων και εχρισεν αυτον και ηγιασεν αυτον13

και προσηγαγεν µωυσησ τουσ υιουσ ααρων και ενεδυσεν αυτουσ χιτωνασ και εζωσεν αυτουσ ζωνασ
 και περιεθηκεν αυτοισ κιδαρεισ καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση14και προσηγαγεν µωυσησ τον 
µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ και επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ επι την κεφαλην το
υ µοσχου του τησ αµαρτιασ15και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσησ απο του αιµατοσ και επεθηκεν ε
πι τα κερατα του θυσιαστηριου κυκλω τω δακτυλω και εκαθαρισεν το θυσιαστηριον και το αιµα εξεχ
εεν επι την βασιν του θυσιαστηριου και ηγιασεν αυτο του εξιλασασθαι επ′ αυτου16και ελαβεν µωυση
σ παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ και αµφοτερουσ τουσ νεφρου
σ και το στεαρ το επ′ αυτων και ανηνεγκεν µωυσησ επι το θυσιαστηριον17και τον µοσχον και την βυρ
σαν αυτου και τα κρεα αυτου και την κοπρον αυτου και κατεκαυσεν αυτα πυρι εξω τησ παρεµβολησ
 ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση18και προσηγαγεν µωυσησ τον κριον τον εισ ολοκαυτωµα και 



επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου19και εσφαξεν µωυση
σ τον κριον και προσεχεεν µωυσησ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω20και τον κριον εκρεανοµησεν 
κατα µελη και ανηνεγκεν µωυσησ την κεφαλην και τα µελη και το στεαρ21και την κοιλιαν και τουσ π
οδασ επλυνεν υδατι και ανηνεγκεν µωυσησ ολον τον κριον επι το θυσιαστηριον ολοκαυτωµα ο εστιν 
εισ οσµην ευωδιασ καρπωµα εστιν τω κυριω καθαπερ ενετειλατο κυριοσ τω µωυση22και προσηγαγεν 
µωυσησ τον κριον τον δευτερον κριον τελειωσεωσ και επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ 
αυτων επι την κεφαλην του κριου23και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσησ απο του αιµατοσ αυτου κα
ι επεθηκεν επι τον λοβον του ωτοσ ααρων του δεξιου και επι το ακρον τησ χειροσ τησ δεξιασ και επι 
το ακρον του ποδοσ του δεξιου24και προσηγαγεν µωυσησ τουσ υιουσ ααρων και επεθηκεν µωυσησ απ
ο του αιµατοσ επι τουσ λοβουσ των ωτων των δεξιων και επι τα ακρα των χειρων αυτων των δεξιων κ
αι επι τα ακρα των ποδων αυτων των δεξιων και προσεχεεν µωυσησ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκ
λω25και ελαβεν το στεαρ και την οσφυν και το στεαρ το επι τησ κοιλιασ και τον λοβον του ηπατοσ κα
ι τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και τον βραχιονα τον δεξιον26και απο του κανου τησ τε
λειωσεωσ του οντοσ εναντι κυριου ελαβεν αρτον ενα αζυµον και αρτον εξ ελαιου ενα και λαγανον ε
ν και επεθηκεν επι το στεαρ και τον βραχιονα τον δεξιον27και επεθηκεν απαντα επι τασ χειρασ ααρω
ν και επι τασ χειρασ των υιων αυτου και ανηνεγκεν αυτα αφαιρεµα εναντι κυριου28και ελαβεν µωυσ
ησ απο των χειρων αυτων και ανηνεγκεν αυτα µωυσησ επι το θυσιαστηριον επι το ολοκαυτωµα τησ τ
ελειωσεωσ ο εστιν οσµη ευωδιασ καρπωµα εστιν τω κυριω29και λαβων µωυσησ το στηθυνιον αφειλεν
 αυτο επιθεµα εναντι κυριου απο του κριου τησ τελειωσεωσ και εγενετο µωυση εν µεριδι καθα ενετειλ
ατο κυριοσ τω µωυση30και ελαβεν µωυσησ απο του ελαιου τησ χρισεωσ και απο του αιµατοσ του επι 
του θυσιαστηριου και προσερρανεν επι ααρων και τασ στολασ αυτου και τουσ υιουσ αυτου και τασ 
στολασ των υιων αυτου µετ′ αυτου και ηγιασεν ααρων και τασ στολασ αυτου και τουσ υιουσ αυτου 
και τασ στολασ των υιων αυτου µετ′ αυτου31και ειπεν µωυσησ προσ ααρων και τουσ υιουσ αυτου εψ
ησατε τα κρεα εν τη αυλη τησ σκηνησ του µαρτυριου εν τοπω αγιω και εκει φαγεσθε αυτα και τουσ α
ρτουσ τουσ εν τω κανω τησ τελειωσεωσ ον τροπον συντετακται µοι λεγων ααρων και οι υιοι αυτου φ
αγονται αυτα32και το καταλειφθεν των κρεων και των αρτων εν πυρι κατακαυθησεται33και απο τησ θ
υρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου ουκ εξελευσεσθε επτα ηµερασ εωσ ηµερα πληρωθη ηµερα τελειωσε
ωσ υµων επτα γαρ ηµερασ τελειωσει τασ χειρασ υµων34καθαπερ εποιησεν εν τη ηµερα ταυτη ενετειλ
ατο κυριοσ του ποιησαι ωστε εξιλασασθαι περι υµων35και επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου 
καθησεσθε επτα ηµερασ ηµεραν και νυκτα φυλαξεσθε τα φυλαγµατα κυριου ινα µη αποθανητε ουτω
σ γαρ ενετειλατο µοι κυριοσ ο θεοσ36και εποιησεν ααρων και οι υιοι αυτου παντασ τουσ λογουσ ουσ 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση  
 
Chapter 9 
1και εγενηθη τη ηµερα τη ογδοη εκαλεσεν µωυσησ ααρων και τουσ υιουσ αυτου και την γερουσιαν ι
σραηλ2και ειπεν µωυσησ προσ ααρων λαβε σεαυτω µοσχαριον εκ βοων περι αµαρτιασ και κριον εισ 
ολοκαυτωµα αµωµα και προσενεγκε αυτα εναντι κυριου3και τη γερουσια ισραηλ λαλησον λεγων λαβ
ετε χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ και µοσχαριον και αµνον ενιαυσιον εισ ολοκαρπωσιν αµωµ
α4και µοσχον και κριον εισ θυσιαν σωτηριου εναντι κυριου και σεµιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω οτι 
σηµερον κυριοσ οφθησεται εν υµιν5και ελαβον καθο ενετειλατο µωυσησ απεναντι τησ σκηνησ του µ
αρτυριου και προσηλθεν πασα συναγωγη και εστησαν εναντι κυριου6και ειπεν µωυσησ τουτο το ρηµ
α ο ειπεν κυριοσ ποιησατε και οφθησεται εν υµιν δοξα κυριου7και ειπεν µωυσησ τω ααρων προσελθε 
προσ το θυσιαστηριον και ποιησον το περι τησ αµαρτιασ σου και το ολοκαυτωµα σου και εξιλασαι π
ερι σεαυτου και του οικου σου και ποιησον τα δωρα του λαου και εξιλασαι περι αυτων καθαπερ ενετ
ειλατο κυριοσ τω µωυση8και προσηλθεν ααρων προσ το θυσιαστηριον και εσφαξεν το µοσχαριον το 
περι τησ αµαρτιασ9και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προσ αυτον και εβαψεν τον δακτυλον εισ
 το αιµα και επεθηκεν επι τα κερατα του θυσιαστηριου και το αιµα εξεχεεν επι την βασιν του θυσιασ
τηριου10και το στεαρ και τουσ νεφρουσ και τον λοβον του ηπατοσ του περι τησ αµαρτιασ ανηνεγκεν 
επι το θυσιαστηριον ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυση11και τα κρεα και την βυρσαν κατεκαυσε
ν αυτα πυρι εξω τησ παρεµβολησ12και εσφαξεν το ολοκαυτωµα και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αι
µα προσ αυτον και προσεχεεν επι το θυσιαστηριον κυκλω13και το ολοκαυτωµα προσηνεγκαν αυτω κα
τα µελη αυτα και την κεφαλην και επεθηκεν επι το θυσιαστηριον14και επλυνεν την κοιλιαν και τουσ 
ποδασ υδατι και επεθηκεν επι το ολοκαυτωµα επι το θυσιαστηριον15και προσηνεγκαν το δωρον του λ
αου και ελαβεν τον χιµαρον τον περι τησ αµαρτιασ του λαου και εσφαξεν αυτο καθα και το πρωτον16

και προσηνεγκεν το ολοκαυτωµα και εποιησεν αυτο ωσ καθηκει17και προσηνεγκεν την θυσιαν και επ
λησεν τασ χειρασ απ′ αυτησ και επεθηκεν επι το θυσιαστηριον χωρισ του ολοκαυτωµατοσ του πρωιν
ου18και εσφαξεν τον µοσχον και τον κριον τησ θυσιασ του σωτηριου τησ του λαου και προσηνεγκαν 
οι υιοι ααρων το αιµα προσ αυτον και προσεχεεν προσ το θυσιαστηριον κυκλω19και το στεαρ το απο 



του µοσχου και του κριου την οσφην και το στεαρ το κατακαλυπτον επι τησ κοιλιασ και τουσ δυο νε
φρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ20και επεθηκεν τα στεατα επι τα στ
ηθυνια και ανηνεγκαν τα στεατα επι το θυσιαστηριον21και το στηθυνιον και τον βραχιονα τον δεξιον
 αφειλεν ααρων αφαιρεµα εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση22και εξαρασ ααρων 
τασ χειρασ επι τον λαον ευλογησεν αυτουσ και κατεβη ποιησασ το περι τησ αµαρτιασ και τα ολοκα
υτωµατα και τα του σωτηριου23και εισηλθεν µωυσησ και ααρων εισ την σκηνην του µαρτυριου και ε
ξελθοντεσ ευλογησαν παντα τον λαον και ωφθη η δοξα κυριου παντι τω λαω24και εξηλθεν πυρ παρα 
κυριου και κατεφαγεν τα επι του θυσιαστηριου τα τε ολοκαυτωµατα και τα στεατα και ειδεν πασ ο λ
αοσ και εξεστη και επεσαν επι προσωπον  
 
Chapter 10 
1και λαβοντεσ οι δυο υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ εκαστοσ το πυρειον αυτου επεθηκαν επ′ αυτο πυρ
 και επεβαλον επ′ αυτο θυµιαµα και προσηνεγκαν εναντι κυριου πυρ αλλοτριον ο ου προσεταξεν κυρ
ιοσ αυτοισ2και εξηλθεν πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν αυτουσ και απεθανον εναντι κυριου3και ειπε
ν µωυσησ προσ ααρων τουτο εστιν ο ειπεν κυριοσ λεγων εν τοισ εγγιζουσιν µοι αγιασθησοµαι και εν 
παση τη συναγωγη δοξασθησοµαι και κατενυχθη ααρων4και εκαλεσεν µωυσησ τον µισαδαι και τον ε
λισαφαν υιουσ οζιηλ υιουσ του αδελφου του πατροσ ααρων και ειπεν αυτοισ προσελθατε και αρατε 
τουσ αδελφουσ υµων εκ προσωπου των αγιων εξω τησ παρεµβολησ5και προσηλθον και ηραν εν τοισ 
χιτωσιν αυτων εξω τησ παρεµβολησ ον τροπον ειπεν µωυσησ6και ειπεν µωυσησ προσ ααρων και ελε
αζαρ και ιθαµαρ τουσ υιουσ αυτου τουσ καταλελειµµενουσ την κεφαλην υµων ουκ αποκιδαρωσετε κ
αι τα ιµατια υµων ου διαρρηξετε ινα µη αποθανητε και επι πασαν την συναγωγην εσται θυµοσ οι αδε
λφοι υµων πασ ο οικοσ ισραηλ κλαυσονται τον εµπυρισµον ον ενεπυρισθησαν υπο κυριου7και απο τ
ησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου ουκ εξελευσεσθε ινα µη αποθανητε το γαρ ελαιον τησ χρισεωσ 
το παρα κυριου εφ′ υµιν και εποιησαν κατα το ρηµα µωυση8και ελαλησεν κυριοσ τω ααρων λεγων9οι
νον και σικερα ου πιεσθε συ και οι υιοι σου µετα σου ηνικα αν εισπορευησθε εισ την σκηνην του µα
ρτυριου η προσπορευοµενων υµων προσ το θυσιαστηριον και ου µη αποθανητε νοµιµον αιωνιον εισ 
τασ γενεασ υµων10διαστειλαι ανα µεσον των αγιων και των βεβηλων και ανα µεσον των ακαθαρτων κ
αι των καθαρων11και συµβιβασεισ τουσ υιουσ ισραηλ παντα τα νοµιµα α ελαλησεν κυριοσ προσ αυτ
ουσ δια χειροσ µωυση12και ειπεν µωυσησ προσ ααρων και προσ ελεαζαρ και ιθαµαρ τουσ υιουσ ααρ
ων τουσ καταλειφθεντασ λαβετε την θυσιαν την καταλειφθεισαν απο των καρπωµατων κυριου και φα
γεσθε αζυµα παρα το θυσιαστηριον αγια αγιων εστιν13και φαγεσθε αυτην εν τοπω αγιω νοµιµον γαρ σ
οι εστιν και νοµιµον τοισ υιοισ σου τουτο απο των καρπωµατων κυριου ουτω γαρ εντεταλται µοι14και
 το στηθυνιον του αφορισµατοσ και τον βραχιονα του αφαιρεµατοσ φαγεσθε εν τοπω αγιω συ και οι υ
ιοι σου και ο οικοσ σου µετα σου νοµιµον γαρ σοι και νοµιµον τοισ υιοισ σου εδοθη απο των θυσιων 
του σωτηριου των υιων ισραηλ15τον βραχιονα του αφαιρεµατοσ και το στηθυνιον του αφορισµατοσ ε
πι των καρπωµατων των στεατων προσοισουσιν αφορισµα αφορισαι εναντι κυριου και εσται σοι και 
τοισ υιοισ σου και ταισ θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µ
ωυση16και τον χιµαρον τον περι τησ αµαρτιασ ζητων εξεζητησεν µωυσησ και οδε ενεπεπυριστο και ε
θυµωθη µωυσησ επι ελεαζαρ και ιθαµαρ τουσ υιουσ ααρων τουσ καταλελειµµενουσ λεγων17δια τι ου
κ εφαγετε το περι τησ αµαρτιασ εν τοπω αγιω οτι γαρ αγια αγιων εστιν τουτο εδωκεν υµιν φαγειν ινα α
φελητε την αµαρτιαν τησ συναγωγησ και εξιλασησθε περι αυτων εναντι κυριου18ου γαρ εισηχθη του 
αιµατοσ αυτου εισ το αγιον κατα προσωπον εσω φαγεσθε αυτο εν τοπω αγιω ον τροπον µοι συνεταξεν
 κυριοσ19και ελαλησεν ααρων προσ µωυσην λεγων ει σηµερον προσαγειοχασιν τα περι τησ αµαρτιασ
 αυτων και τα ολοκαυτωµατα αυτων εναντι κυριου και συµβεβηκεν µοι ταυτα και φαγοµαι τα περι τη
σ αµαρτιασ σηµερον µη αρεστον εσται κυριω20και ηκουσεν µωυσησ και ηρεσεν αυτω  
 
Chapter 11 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2λαλησατε τοισ υιοισ ισραηλ λεγοντεσ ταυτα τ
α κτηνη α φαγεσθε απο παντων των κτηνων των επι τησ γησ3παν κτηνοσ διχηλουν οπλην και ονυχιστ
ηρασ ονυχιζον δυο χηλων και αναγον µηρυκισµον εν τοισ κτηνεσιν ταυτα φαγεσθε4πλην απο τουτων 
ου φαγεσθε απο των αναγοντων µηρυκισµον και απο των διχηλουντων τασ οπλασ και ονυχιζοντων ο
νυχιστηρασ τον καµηλον οτι αναγει µηρυκισµον τουτο οπλην δε ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν5κ
αι τον δασυποδα οτι αναγει µηρυκισµον τουτο και οπλην ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν6και τον χ
οιρογρυλλιον οτι αναγει µηρυκισµον τουτο και οπλην ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν7και τον υν ο
τι διχηλει οπλην τουτο και ονυχιζει ονυχασ οπλησ και τουτο ουκ αναγει µηρυκισµον ακαθαρτον του
το υµιν8απο των κρεων αυτων ου φαγεσθε και των θνησιµαιων αυτων ουχ αψεσθε ακαθαρτα ταυτα υ
µιν9και ταυτα α φαγεσθε απο παντων των εν τοισ υδασιν παντα οσα εστιν αυτοισ πτερυγια και λεπιδε
σ εν τοισ υδασιν και εν ταισ θαλασσαισ και εν τοισ χειµαρροισ ταυτα φαγεσθε10και παντα οσα ουκ ε



στιν αυτοισ πτερυγια ουδε λεπιδεσ εν τω υδατι η εν ταισ θαλασσαισ και εν τοισ χειµαρροισ απο παντ
ων ων ερευγεται τα υδατα και απο πασησ ψυχησ ζωσησ τησ εν τω υδατι βδελυγµα εστιν11και βδελυγµ
ατα εσονται υµιν απο των κρεων αυτων ουκ εδεσθε και τα θνησιµαια αυτων βδελυξεσθε12και παντα ο
σα ουκ εστιν αυτοισ πτερυγια και λεπιδεσ των εν τω υδατι βδελυγµα τουτο εστιν υµιν13και ταυτα βδε
λυξεσθε απο των πετεινων και ου βρωθησεται βδελυγµα εστιν τον αετον και τον γρυπα και τον αλιαιε
τον14και τον γυπα και ικτινα και τα οµοια αυτω15και κορακα και τα οµοια αυτω16και στρουθον και γλ
αυκα και λαρον και τα οµοια αυτω και ιερακα και τα οµοια αυτω17και νυκτικορακα και καταρρακτη
ν και ιβιν18και πορφυριωνα και πελεκανα και κυκνον19και γλαυκα και ερωδιον και χαραδριον και τα 
οµοια αυτω και εποπα και νυκτεριδα20και παντα τα ερπετα των πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα βδ
ελυγµατα εστιν υµιν21αλλα ταυτα φαγεσθε απο των ερπετων των πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα α 
εχει σκελη ανωτερον των ποδων αυτου πηδαν εν αυτοισ επι τησ γησ22και ταυτα φαγεσθε απ′ αυτων το
ν βρουχον και τα οµοια αυτω και τον αττακην και τα οµοια αυτω και την ακριδα και τα οµοια αυτη 
και τον οφιοµαχην και τα οµοια αυτω23παν ερπετον απο των πετεινων οισ εστιν τεσσαρεσ ποδεσ βδελ
υγµα εστιν υµιν24και εν τουτοισ µιανθησεσθε πασ ο απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσ
ται εωσ εσπερασ25και πασ ο αιρων των θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτοσ εσται εω
σ εσπερασ26εν πασιν τοισ κτηνεσιν ο εστιν διχηλουν οπλην και ονυχιστηρασ ονυχιζει και µηρυκισµο
ν ου µαρυκαται ακαθαρτα εσονται υµιν πασ ο απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσται ε
ωσ εσπερασ27και πασ οσ πορευεται επι χειρων εν πασι τοισ θηριοισ α πορευεται επι τεσσαρα ακαθαρ
τα εσται υµιν πασ ο απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ28και ο αιρων τ
ων θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ ακαθαρτα ταυτα υµιν εστ
ιν29και ταυτα υµιν ακαθαρτα απο των ερπετων των ερποντων επι τησ γησ η γαλη και ο µυσ και ο κρο
κοδειλοσ ο χερσαιοσ30µυγαλη και χαµαιλεων και καλαβωτησ και σαυρα και ασπαλαξ31ταυτα ακαθα
ρτα υµιν απο παντων των ερπετων των επι τησ γησ πασ ο απτοµενοσ αυτων τεθνηκοτων ακαθαρτοσ ε
σται εωσ εσπερασ32και παν εφ′ ο αν επιπεση απ′ αυτων τεθνηκοτων αυτων ακαθαρτον εσται απο παντ
οσ σκευουσ ξυλινου η ιµατιου η δερµατοσ η σακκου παν σκευοσ ο εαν ποιηθη εργον εν αυτω εισ υδω
ρ βαφησεται και ακαθαρτον εσται εωσ εσπερασ και καθαρον εσται33και παν σκευοσ οστρακινον εισ 
ο εαν πεση απο τουτων ενδον οσα εαν ενδον η ακαθαρτα εσται και αυτο συντριβησεται34και παν βρω
µα ο εσθεται εισ ο εαν επελθη επ′ αυτο υδωρ ακαθαρτον εσται και παν ποτον ο πινεται εν παντι αγγει
ω ακαθαρτον εσται35και παν ο εαν πεση απο των θνησιµαιων αυτων επ′ αυτο ακαθαρτον εσται κλιβα
νοι και κυθροποδεσ καθαιρεθησονται ακαθαρτα ταυτα εστιν και ακαθαρτα ταυτα υµιν εσονται36πλη
ν πηγων υδατων και λακκου και συναγωγησ υδατοσ εσται καθαρον ο δε απτοµενοσ των θνησιµαιων 
αυτων ακαθαρτοσ εσται37εαν δε επιπεση των θνησιµαιων αυτων επι παν σπερµα σποριµον ο σπαρησε
ται καθαρον εσται38εαν δε επιχυθη υδωρ επι παν σπερµα και επιπεση των θνησιµαιων αυτων επ′ αυτο
 ακαθαρτον εστιν υµιν39εαν δε αποθανη των κτηνων ο εστιν υµιν τουτο φαγειν ο απτοµενοσ των θνησ
ιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ40και ο εσθιων απο των θνησιµαιων τουτων πλυνει τα ιµ
ατια και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και ο αιρων απο θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και λο
υσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ41και παν ερπετον ο ερπει επι τησ γησ βδελυγµα τουτ
ο εσται υµιν ου βρωθησεται42και πασ ο πορευοµενοσ επι κοιλιασ και πασ ο πορευοµενοσ επι τεσσαρ
α δια παντοσ ο πολυπληθει ποσιν εν πασιν τοισ ερπετοισ τοισ ερπουσιν επι τησ γησ ου φαγεσθε αυτο 
οτι βδελυγµα υµιν εστιν43και ου µη βδελυξητε τασ ψυχασ υµων εν πασι τοισ ερπετοισ τοισ ερπουσιν ε
πι τησ γησ και ου µιανθησεσθε εν τουτοισ και ουκ ακαθαρτοι εσεσθε εν αυτοισ44οτι εγω ειµι κυριοσ ο
 θεοσ υµων και αγιασθησεσθε και αγιοι εσεσθε οτι αγιοσ ειµι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων και ου µιανειτε
 τασ ψυχασ υµων εν πασιν τοισ ερπετοισ τοισ κινουµενοισ επι τησ γησ45οτι εγω ειµι κυριοσ ο αναγαγ
ων υµασ εκ γησ αιγυπτου ειναι υµων θεοσ και εσεσθε αγιοι οτι αγιοσ ειµι εγω κυριοσ46ουτοσ ο νοµοσ 
περι των κτηνων και των πετεινων και πασησ ψυχησ τησ κινουµενησ εν τω υδατι και πασησ ψυχησ ε
ρπουσησ επι τησ γησ47διαστειλαι ανα µεσον των ακαθαρτων και ανα µεσον των καθαρων και ανα µε
σον των ζωογονουντων τα εσθιοµενα και ανα µεσον των ζωογονουντων τα µη εσθιοµενα  
 
Chapter 12 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ γυνη η
τισ εαν σπερµατισθη και τεκη αρσεν και ακαθαρτοσ εσται επτα ηµερασ κατα τασ ηµερασ του χωρισ
µου τησ αφεδρου αυτησ ακαθαρτοσ εσται3και τη ηµερα τη ογδοη περιτεµει την σαρκα τησ ακροβυστι
ασ αυτου4και τριακοντα ηµερασ και τρεισ καθησεται εν αιµατι ακαθαρτω αυτησ παντοσ αγιου ουχ 
αψεται και εισ το αγιαστηριον ουκ εισελευσεται εωσ αν πληρωθωσιν αι ηµεραι καθαρσεωσ αυτησ5ε
αν δε θηλυ τεκη και ακαθαρτοσ εσται δισ επτα ηµερασ κατα την αφεδρον και εξηκοντα ηµερασ και ε
ξ καθεσθησεται εν αιµατι ακαθαρτω αυτησ6και οταν αναπληρωθωσιν αι ηµεραι καθαρσεωσ αυτησ ε
φ′ υιω η επι θυγατρι προσοισει αµνον ενιαυσιον αµωµον εισ ολοκαυτωµα και νεοσσον περιστερασ η 
τρυγονα περι αµαρτιασ επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου προσ τον ιερεα7και προσοισει εναν



τι κυριου και εξιλασεται περι αυτησ ο ιερευσ και καθαριει αυτην απο τησ πηγησ του αιµατοσ αυτησ 
ουτοσ ο νοµοσ τησ τικτουσησ αρσεν η θηλυ8εαν δε µη ευρισκη η χειρ αυτησ το ικανον εισ αµνον και
 ληµψεται δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων µιαν εισ ολοκαυτωµα και µιαν περι αµαρτιασ κ
αι εξιλασεται περι αυτησ ο ιερευσ και καθαρισθησεται  
 
Chapter 13 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2ανθρωπω εαν τινι γενηται εν δερµατι χρωτοσ α
υτου ουλη σηµασιασ τηλαυγησ και γενηται εν δερµατι χρωτοσ αυτου αφη λεπρασ και αχθησεται προ
σ ααρων τον ιερεα η ενα των υιων αυτου των ιερεων3και οψεται ο ιερευσ την αφην εν δερµατι του χρ
ωτοσ αυτου και η θριξ εν τη αφη µεταβαλη λευκη και η οψισ τησ αφησ ταπεινη απο του δερµατοσ το
υ χρωτοσ αφη λεπρασ εστιν και οψεται ο ιερευσ και µιανει αυτον4εαν δε τηλαυγησ λευκη η εν τω δερ
µατι του χρωτοσ και ταπεινη µη η η οψισ αυτησ απο του δερµατοσ και η θριξ αυτου ου µετεβαλεν τρ
ιχα λευκην αυτη δε εστιν αµαυρα και αφοριει ο ιερευσ την αφην επτα ηµερασ5και οψεται ο ιερευσ τη
ν αφην τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου η αφη µενει εναντιον αυτου ου µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι κ
αι αφοριει αυτον ο ιερευσ επτα ηµερασ το δευτερον6και οψεται αυτον ο ιερευσ τη ηµερα τη εβδοµη τ
ο δευτερον και ιδου αµαυρα η αφη ου µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι καθαριει αυτον ο ιερευσ σηµασ
ια γαρ εστιν και πλυναµενοσ τα ιµατια καθαροσ εσται7εαν δε µεταβαλουσα µεταπεση η σηµασια εν 
τω δερµατι µετα το ιδειν αυτον τον ιερεα του καθαρισαι αυτον και οφθησεται το δευτερον τω ιερει8κα
ι οψεται αυτον ο ιερευσ και ιδου µετεπεσεν η σηµασια εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευσ λεπρ
α εστιν9και αφη λεπρασ εαν γενηται εν ανθρωπω και ηξει προσ τον ιερεα10και οψεται ο ιερευσ και ιδο
υ ουλη λευκη εν τω δερµατι και αυτη µετεβαλεν τριχα λευκην και απο του υγιουσ τησ σαρκοσ τησ ζ
ωσησ εν τη ουλη11λεπρα παλαιουµενη εστιν εν τω δερµατι του χρωτοσ εστιν και µιανει αυτον ο ιερευ
σ και αφοριει αυτον οτι ακαθαρτοσ εστιν12εαν δε εξανθουσα εξανθηση η λεπρα εν τω δερµατι και κα
λυψη η λεπρα παν το δερµα τησ αφησ απο κεφαλησ εωσ ποδων καθ′ ολην την ορασιν του ιερεωσ13και
 οψεται ο ιερευσ και ιδου εκαλυψεν η λεπρα παν το δερµα του χρωτοσ και καθαριει αυτον ο ιερευσ τ
ην αφην οτι παν µετεβαλεν λευκον καθαρον εστιν14και η αν ηµερα οφθη εν αυτω χρωσ ζων µιανθησε
ται15και οψεται ο ιερευσ τον χρωτα τον υγιη και µιανει αυτον ο χρωσ ο υγιησ οτι ακαθαρτοσ εστιν λε
πρα εστιν16εαν δε αποκαταστη ο χρωσ ο υγιησ και µεταβαλη λευκη και ελευσεται προσ τον ιερεα17κα
ι οψεται ο ιερευσ και ιδου µετεβαλεν η αφη εισ το λευκον και καθαριει ο ιερευσ την αφην καθαροσ ε
στιν18και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου ελκοσ και υγιασθη19και γενηται εν τω τοπω του ελκο
υσ ουλη λευκη η τηλαυγησ λευκαινουσα η πυρριζουσα και οφθησεται τω ιερει20και οψεται ο ιερευσ 
και ιδου η οψισ ταπεινοτερα του δερµατοσ και η θριξ αυτησ µετεβαλεν εισ λευκην και µιανει αυτον 
ο ιερευσ λεπρα εστιν εν τω ελκει εξηνθησεν21εαν δε ιδη ο ιερευσ και ιδου ουκ εστιν εν αυτω θριξ λευκ
η και ταπεινον µη η απο του δερµατοσ του χρωτοσ και αυτη η αµαυρα αφοριει αυτον ο ιερευσ επτα η
µερασ22εαν δε διαχεηται εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευσ αφη λεπρασ εστιν εν τω ελκει εξηνθ
ησεν23εαν δε κατα χωραν µεινη το τηλαυγηµα και µη διαχεηται ουλη του ελκουσ εστιν και καθαριει 
αυτον ο ιερευσ24και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου κατακαυµα πυροσ και γενηται εν τω δερµ
ατι αυτου το υγιασθεν του κατακαυµατοσ αυγαζον τηλαυγεσ λευκον υποπυρριζον η εκλευκον25και ο
ψεται αυτον ο ιερευσ και ιδου µετεβαλεν θριξ λευκη εισ το αυγαζον και η οψισ αυτου ταπεινη απο το
υ δερµατοσ λεπρα εστιν εν τω κατακαυµατι εξηνθησεν και µιανει αυτον ο ιερευσ αφη λεπρασ εστιν26

εαν δε ιδη ο ιερευσ και ιδου ουκ εστιν εν τω αυγαζοντι θριξ λευκη και ταπεινον µη η απο του δερµατ
οσ αυτο δε αµαυρον και αφοριει αυτον ο ιερευσ επτα ηµερασ27και οψεται αυτον ο ιερευσ τη ηµερα τ
η εβδοµη εαν δε διαχυσει διαχεηται εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευσ αφη λεπρασ εστιν εν τω 
ελκει εξηνθησεν28εαν δε κατα χωραν µεινη το αυγαζον και µη διαχυθη εν τω δερµατι αυτη δε η αµαυ
ρα η ουλη του κατακαυµατοσ εστιν και καθαριει αυτον ο ιερευσ ο γαρ χαρακτηρ του κατακαυµατοσ
 εστιν29και ανδρι και γυναικι εαν γενηται εν αυτοισ αφη λεπρασ εν τη κεφαλη η εν τω πωγωνι30και οψ
εται ο ιερευσ την αφην και ιδου η οψισ αυτησ εγκοιλοτερα του δερµατοσ εν αυτη δε θριξ ξανθιζουσα
 λεπτη και µιανει αυτον ο ιερευσ θραυσµα εστιν λεπρα τησ κεφαλησ η λεπρα του πωγωνοσ εστιν31και
 εαν ιδη ο ιερευσ την αφην του θραυσµατοσ και ιδου ουχ η οψισ εγκοιλοτερα του δερµατοσ και θριξ 
ξανθιζουσα ουκ εστιν εν αυτη και αφοριει ο ιερευσ την αφην του θραυσµατοσ επτα ηµερασ32και οψε
ται ο ιερευσ την αφην τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου ου διεχυθη το θραυσµα και θριξ ξανθιζουσα ουκ 
εστιν εν αυτη και η οψισ του θραυσµατοσ ουκ εστιν κοιλη απο του δερµατοσ33και ξυρηθησεται το δε
ρµα το δε θραυσµα ου ξυρηθησεται και αφοριει ο ιερευσ το θραυσµα επτα ηµερασ το δευτερον34και ο
ψεται ο ιερευσ το θραυσµα τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου ου διεχυθη το θραυσµα εν τω δερµατι µετα τ
ο ξυρηθηναι αυτον και η οψισ του θραυσµατοσ ουκ εστιν κοιλη απο του δερµατοσ και καθαριει αυτ
ον ο ιερευσ και πλυναµενοσ τα ιµατια καθαροσ εσται35εαν δε διαχυσει διαχεηται το θραυσµα εν τω δ
ερµατι µετα το καθαρισθηναι αυτον36και οψεται ο ιερευσ και ιδου διακεχυται το θραυσµα εν τω δερµ
ατι ουκ επισκεψεται ο ιερευσ περι τησ τριχοσ τησ ξανθησ οτι ακαθαρτοσ εστιν37εαν δε ενωπιον µεινη



 το θραυσµα επι χωρασ και θριξ µελαινα ανατειλη εν αυτω υγιακεν το θραυσµα καθαροσ εστιν και κ
αθαριει αυτον ο ιερευσ38και ανδρι η γυναικι εαν γενηται εν δερµατι τησ σαρκοσ αυτου αυγασµατα α
υγαζοντα λευκαθιζοντα39και οψεται ο ιερευσ και ιδου εν δερµατι τησ σαρκοσ αυτου αυγασµατα αυγ
αζοντα λευκαθιζοντα αλφοσ εστιν καθαροσ εστιν εξανθει εν τω δερµατι τησ σαρκοσ αυτου καθαροσ
 εστιν40εαν δε τινι µαδηση η κεφαλη αυτου φαλακροσ εστιν καθαροσ εστιν41εαν δε κατα προσωπον µ
αδηση η κεφαλη αυτου αναφαλαντοσ εστιν καθαροσ εστιν42εαν δε γενηται εν τω φαλακρωµατι αυτου
 η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου αφη λευκη η πυρριζουσα λεπρα εστιν εν τω φαλακρωµατι αυτου η ε
ν τω αναφαλαντωµατι αυτου43και οψεται αυτον ο ιερευσ και ιδου η οψισ τησ αφησ λευκη πυρριζουσ
α εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου ωσ ειδοσ λεπρασ εν δερµατι τησ σαρκοσ
 αυτου44ανθρωποσ λεπροσ εστιν µιανσει µιανει αυτον ο ιερευσ εν τη κεφαλη αυτου η αφη αυτου45και
 ο λεπροσ εν ω εστιν η αφη τα ιµατια αυτου εστω παραλελυµενα και η κεφαλη αυτου ακατακαλυπτο
σ και περι το στοµα αυτου περιβαλεσθω και ακαθαρτοσ κεκλησεται46πασασ τασ ηµερασ οσασ αν η ε
π′ αυτου η αφη ακαθαρτοσ ων ακαθαρτοσ εσται κεχωρισµενοσ καθησεται εξω τησ παρεµβολησ εστα
ι αυτου η διατριβη47και ιµατιω εαν γενηται εν αυτω αφη λεπρασ εν ιµατιω ερεω η εν ιµατιω στιππυιν
ω48η εν στηµονι η εν κροκη η εν τοισ λινοισ η εν τοισ ερεοισ η εν δερµατι η εν παντι εργασιµω δερµατ
ι49και γενηται η αφη χλωριζουσα η πυρριζουσα εν τω δερµατι η εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη 
κροκη η εν παντι σκευει εργασιµω δερµατοσ αφη λεπρασ εστιν και δειξει τω ιερει50και οψεται ο ιερευ
σ την αφην και αφοριει ο ιερευσ την αφην επτα ηµερασ51και οψεται ο ιερευσ την αφην τη ηµερα τη εβ
δοµη εαν δε διαχεηται η αφη εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν τω δερµατι κατα παντα 
οσα αν ποιηθη δερµατα εν τη εργασια λεπρα εµµονοσ εστιν η αφη ακαθαρτοσ εστιν52κατακαυσει το ι
µατιον η τον στηµονα η την κροκην εν τοισ ερεοισ η εν τοισ λινοισ η εν παντι σκευει δερµατινω εν ω 
εαν η εν αυτω η αφη οτι λεπρα εµµονοσ εστιν εν πυρι κατακαυθησεται53εαν δε ιδη ο ιερευσ και µη δι
αχεηται η αφη εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω54και συνταξει
 ο ιερευσ και πλυνει εφ′ ου εαν η επ′ αυτου η αφη και αφοριει ο ιερευσ την αφην επτα ηµερασ το δευτε
ρον55και οψεται ο ιερευσ µετα το πλυθηναι αυτο την αφην και ηδε µη µετεβαλεν την οψιν η αφη και 
η αφη ου διαχειται ακαθαρτον εστιν εν πυρι κατακαυθησεται εστηρισται εν τω ιµατιω η εν τω στηµο
νι η εν τη κροκη56και εαν ιδη ο ιερευσ και η αµαυρα η αφη µετα το πλυθηναι αυτο απορρηξει αυτο α
πο του ιµατιου η απο του δερµατοσ η απο του στηµονοσ η απο τησ κροκησ57εαν δε οφθη ετι εν τω ιµα
τιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω λεπρα εξανθουσα εστιν εν πυρι κατακ
αυθησεται εν ω εστιν η αφη58και το ιµατιον η ο στηµων η η κροκη η παν σκευοσ δερµατινον ο πλυθη
σεται και αποστησεται απ′ αυτου η αφη και πλυθησεται το δευτερον και καθαρον εσται59ουτοσ ο νοµ
οσ αφησ λεπρασ ιµατιου ερεου η στιππυινου η στηµονοσ η κροκησ η παντοσ σκευουσ δερµατινου ει
σ το καθαρισαι αυτο η µιαναι αυτο  
 
Chapter 14 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ουτοσ ο νοµοσ του λεπρου η αν ηµερα καθαρισθη και προ
σαχθησεται προσ τον ιερεα3και εξελευσεται ο ιερευσ εξω τησ παρεµβολησ και οψεται ο ιερευσ και ιδ
ου ιαται η αφη τησ λεπρασ απο του λεπρου4και προσταξει ο ιερευσ και ληµψονται τω κεκαθαρισµεν
ω δυο ορνιθια ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και κεκλωσµενον κοκκινον και υσσωπον5και προστ
αξει ο ιερευσ και σφαξουσιν το ορνιθιον το εν εισ αγγειον οστρακινον εφ′ υδατι ζωντι6και το ορνιθιον
 το ζων ληµψεται αυτο και το ξυλον το κεδρινον και το κλωστον κοκκινον και τον υσσωπον και βαψε
ι αυτα και το ορνιθιον το ζων εισ το αιµα του ορνιθιου του σφαγεντοσ εφ′ υδατι ζωντι7και περιρρανει 
επι τον καθαρισθεντα απο τησ λεπρασ επτακισ και καθαροσ εσται και εξαποστελει το ορνιθιον το ζω
ν εισ το πεδιον8και πλυνει ο καθαρισθεισ τα ιµατια αυτου και ξυρηθησεται αυτου πασαν την τριχα κ
αι λουσεται εν υδατι και καθαροσ εσται και µετα ταυτα εισελευσεται εισ την παρεµβολην και διατρι
ψει εξω του οικου αυτου επτα ηµερασ9και εσται τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηθησεται πασαν την τριχα α
υτου την κεφαλην αυτου και τον πωγωνα και τασ οφρυασ και πασαν την τριχα αυτου ξυρηθησεται κ
αι πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και καθαροσ εσται10και τη ηµερα τη ογδοη λη
µψεται δυο αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ και προβατον ενιαυσιον αµωµον και τρια δεκατα σεµιδαλε
ωσ εισ θυσιαν πεφυραµενησ εν ελαιω και κοτυλην ελαιου µιαν11και στησει ο ιερευσ ο καθαριζων τον
 ανθρωπον τον καθαριζοµενον και ταυτα εναντι κυριου επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου12κ
αι ληµψεται ο ιερευσ τον αµνον τον ενα και προσαξει αυτον τησ πληµµελειασ και την κοτυλην του ε
λαιου και αφοριει αυτο αφορισµα εναντι κυριου13και σφαξουσιν τον αµνον εν τοπω ου σφαζουσιν τα 
ολοκαυτωµατα και τα περι αµαρτιασ εν τοπω αγιω εστιν γαρ το περι αµαρτιασ ωσπερ το τησ πληµµελ
ειασ εστιν τω ιερει αγια αγιων εστιν14και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ πληµµελειασ κ
αι επιθησει ο ιερευσ επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χειρ
οσ τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου15και λαβων ο ιερευσ απο τησ κοτυλησ του ελαι
ου επιχεει επι την χειρα του ιερεωσ την αριστεραν16και βαψει τον δακτυλον τον δεξιον απο του ελαιο



υ του οντοσ επι τησ χειροσ τησ αριστερασ και ρανει επτακισ τω δακτυλω εναντι κυριου17το δε καταλ
ειφθεν ελαιον το ον εν τη χειρι επιθησει ο ιερευσ επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξι
ου και επι το ακρον τησ χειροσ τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου επι τον τοπον του α
ιµατοσ του τησ πληµµελειασ18το δε καταλειφθεν ελαιον το επι τησ χειροσ του ιερεωσ επιθησει ο ιερευ
σ επι την κεφαλην του καθαρισθεντοσ και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου19και ποιησει
 ο ιερευσ το περι τησ αµαρτιασ και εξιλασεται ο ιερευσ περι του ακαθαρτου του καθαριζοµενου απο 
τησ αµαρτιασ αυτου και µετα τουτο σφαξει ο ιερευσ το ολοκαυτωµα20και ανοισει ο ιερευσ το ολοκαυ
τωµα και την θυσιαν επι το θυσιαστηριον εναντι κυριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ και καθ
αρισθησεται21εαν δε πενηται και η χειρ αυτου µη ευρισκη ληµψεται αµνον ενα εισ ο επληµµελησεν ε
ισ αφαιρεµα ωστε εξιλασασθαι περι αυτου και δεκατον σεµιδαλεωσ πεφυραµενησ εν ελαιω εισ θυσια
ν και κοτυλην ελαιου µιαν22και δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων οσα ευρεν η χειρ αυτου κ
αι εσται η µια περι αµαρτιασ και η µια εισ ολοκαυτωµα23και προσοισει αυτα τη ηµερα τη ογδοη εισ τ
ο καθαρισαι αυτον προσ τον ιερεα επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου εναντι κυριου24και λαβ
ων ο ιερευσ τον αµνον τησ πληµµελειασ και την κοτυλην του ελαιου επιθησει αυτα επιθεµα εναντι κ
υριου25και σφαξει τον αµνον τησ πληµµελειασ και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ πληµ
µελειασ και επιθησει επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χει
ροσ τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου26και απο του ελαιου επιχεει ο ιερευσ επι την χ
ειρα του ιερεωσ την αριστεραν27και ρανει ο ιερευσ τω δακτυλω τω δεξιω απο του ελαιου του εν τη χει
ρι αυτου τη αριστερα επτακισ εναντι κυριου28και επιθησει ο ιερευσ απο του ελαιου του επι τησ χειρο
σ αυτου επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χειροσ αυτου τη
σ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ αυτου του δεξιου επι τον τοπον του αιµατοσ του τησ πληµµελει
ασ29το δε καταλειφθεν απο του ελαιου το ον επι τησ χειροσ του ιερεωσ επιθησει επι την κεφαλην του 
καθαρισθεντοσ και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου30και ποιησει µιαν των τρυγονων η 
απο των νεοσσων των περιστερων καθοτι ευρεν αυτου η χειρ31την µιαν περι αµαρτιασ και την µιαν ει
σ ολοκαυτωµα συν τη θυσια και εξιλασεται ο ιερευσ περι του καθαριζοµενου εναντι κυριου32ουτοσ 
ο νοµοσ εν ω εστιν η αφη τησ λεπρασ και του µη ευρισκοντοσ τη χειρι εισ τον καθαρισµον αυτου33κα
ι ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων34ωσ αν εισελθητε εισ την γην των χαναναιων ην εγ
ω διδωµι υµιν εν κτησει και δωσω αφην λεπρασ εν ταισ οικιαισ τησ γησ τησ εγκτητου υµιν35και ηξει τ
ινοσ αυτου η οικια και αναγγελει τω ιερει λεγων ωσπερ αφη εωραται µου εν τη οικια36και προσταξει 
ο ιερευσ αποσκευασαι την οικιαν προ του εισελθοντα ιδειν τον ιερεα την αφην και ου µη ακαθαρτα γ
ενηται οσα εαν η εν τη οικια και µετα ταυτα εισελευσεται ο ιερευσ καταµαθειν την οικιαν37και οψετ
αι την αφην εν τοισ τοιχοισ τησ οικιασ κοιλαδασ χλωριζουσασ η πυρριζουσασ και η οψισ αυτων τα
πεινοτερα των τοιχων38και εξελθων ο ιερευσ εκ τησ οικιασ επι την θυραν τησ οικιασ και αφοριει ο ιερ
ευσ την οικιαν επτα ηµερασ39και επανηξει ο ιερευσ τη ηµερα τη εβδοµη και οψεται την οικιαν και ιδ
ου ου διεχυθη η αφη εν τοισ τοιχοισ τησ οικιασ40και προσταξει ο ιερευσ και εξελουσιν τουσ λιθουσ ε
ν οισ εστιν η αφη και εκβαλουσιν αυτουσ εξω τησ πολεωσ εισ τοπον ακαθαρτον41και αποξυσουσιν τ
ην οικιαν εσωθεν κυκλω και εκχεουσιν τον χουν εξω τησ πολεωσ εισ τοπον ακαθαρτον42και ληµψοντ
αι λιθουσ απεξυσµενουσ ετερουσ και αντιθησουσιν αντι των λιθων και χουν ετερον ληµψονται και ε
ξαλειψουσιν την οικιαν43εαν δε επελθη παλιν αφη και ανατειλη εν τη οικια µετα το εξελειν τουσ λιθο
υσ και µετα το αποξυσθηναι την οικιαν και µετα το εξαλειφθηναι44και εισελευσεται ο ιερευσ και οψε
ται ει διακεχυται η αφη εν τη οικια λεπρα εµµονοσ εστιν εν τη οικια ακαθαρτοσ εστιν45και καθελουσ
ιν την οικιαν και τα ξυλα αυτησ και τουσ λιθουσ αυτησ και παντα τον χουν εξοισουσιν εξω τησ πολ
εωσ εισ τοπον ακαθαρτον46και ο εισπορευοµενοσ εισ την οικιαν πασασ τασ ηµερασ ασ αφωρισµενη ε
στιν ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ47και ο κοιµωµενοσ εν τη οικια πλυνει τα ιµατια αυτου και ακαθ
αρτοσ εσται εωσ εσπερασ και ο εσθων εν τη οικια πλυνει τα ιµατια αυτου και ακαθαρτοσ εσται εωσ 
εσπερασ48εαν δε παραγενοµενοσ εισελθη ο ιερευσ και ιδη και ιδου διαχυσει ου διαχειται η αφη εν τη 
οικια µετα το εξαλειφθηναι την οικιαν και καθαριει ο ιερευσ την οικιαν οτι ιαθη η αφη49και ληµψετα
ι αφαγνισαι την οικιαν δυο ορνιθια ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και κεκλωσµενον κοκκινον κα
ι υσσωπον50και σφαξει το ορνιθιον το εν εισ σκευοσ οστρακινον εφ′ υδατι ζωντι51και ληµψεται το ξυλ
ον το κεδρινον και το κεκλωσµενον κοκκινον και τον υσσωπον και το ορνιθιον το ζων και βαψει αυτο
 εισ το αιµα του ορνιθιου του εσφαγµενου εφ′ υδατι ζωντι και περιρρανει εν αυτοισ επι την οικιαν επτ
ακισ52και αφαγνιει την οικιαν εν τω αιµατι του ορνιθιου και εν τω υδατι τω ζωντι και εν τω ορνιθιω τ
ω ζωντι και εν τω ξυλω τω κεδρινω και εν τω υσσωπω και εν τω κεκλωσµενω κοκκινω53και εξαποστελ
ει το ορνιθιον το ζων εξω τησ πολεωσ εισ το πεδιον και εξιλασεται περι τησ οικιασ και καθαρα εσται
54ουτοσ ο νοµοσ κατα πασαν αφην λεπρασ και θραυσµατοσ55και τησ λεπρασ ιµατιου και οικιασ56και
 ουλησ και σηµασιασ και του αυγαζοντοσ57και του εξηγησασθαι η ηµερα ακαθαρτον και η ηµερα κα
θαρισθησεται ουτοσ ο νοµοσ τησ λεπρασ  
 



Chapter 15 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ αυτοισ α
νδρι ανδρι ω εαν γενηται ρυσισ εκ του σωµατοσ αυτου η ρυσισ αυτου ακαθαρτοσ εστιν3και ουτοσ ο 
νοµοσ τησ ακαθαρσιασ αυτου ρεων γονον εκ σωµατοσ αυτου εκ τησ ρυσεωσ ησ συνεστηκεν το σωµα
 αυτου δια τησ ρυσεωσ αυτη η ακαθαρσια αυτου εν αυτω πασαι αι ηµεραι ρυσεωσ σωµατοσ αυτου η
 συνεστηκεν το σωµα αυτου δια τησ ρυσεωσ ακαθαρσια αυτου εστιν4πασα κοιτη εφ′ η εαν κοιµηθη ε
π′ αυτησ ο γονορρυησ ακαθαρτοσ εστιν και παν σκευοσ εφ′ ο εαν καθιση επ′ αυτο ο γονορρυησ ακαθ
αρτον εσται5και ανθρωποσ οσ αν αψηται τησ κοιτησ αυτου πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδ
ατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ6και ο καθηµενοσ επι του σκευουσ εφ′ ο εαν καθιση ο γονορρυ
ησ πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ7και ο απτοµενοσ τ
ου χρωτοσ του γονορρυουσ πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ8

εαν δε προσσιελιση ο γονορρυησ επι τον καθαρον πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτο
σ εσται εωσ εσπερασ9και παν επισαγµα ονου εφ′ ο αν επιβη επ′ αυτο ο γονορρυησ ακαθαρτον εσται ε
ωσ εσπερασ10και πασ ο απτοµενοσ οσα εαν η υποκατω αυτου ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και ο αι
ρων αυτα πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ11και οσων ε
αν αψηται ο γονορρυησ και τασ χειρασ ου νενιπται πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα υδατι κα
ι ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ12και σκευοσ οστρακινον ου αν αψηται ο γονορρυησ συντριβησεται 
και σκευοσ ξυλινον νιφησεται υδατι και καθαρον εσται13εαν δε καθαρισθη ο γονορρυησ εκ τησ ρυσε
ωσ αυτου και εξαριθµησεται αυτω επτα ηµερασ εισ τον καθαρισµον και πλυνει τα ιµατια αυτου και 
λουσεται το σωµα υδατι και καθαροσ εσται14και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται εαυτω δυο τρυγονασ η 
δυο νεοσσουσ περιστερων και οισει αυτα εναντι κυριου επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου κ
αι δωσει αυτα τω ιερει15και ποιησει αυτα ο ιερευσ µιαν περι αµαρτιασ και µιαν εισ ολοκαυτωµα και 
εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου απο τησ ρυσεωσ αυτου16και ανθρωποσ ω εαν εξελθη ε
ξ αυτου κοιτη σπερµατοσ και λουσεται υδατι παν το σωµα αυτου και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ
17και παν ιµατιον και παν δερµα εφ′ ο εαν η επ′ αυτο κοιτη σπερµατοσ και πλυθησεται υδατι και ακα
θαρτον εσται εωσ εσπερασ18και γυνη εαν κοιµηθη ανηρ µετ′ αυτησ κοιτην σπερµατοσ και λουσονται 
υδατι και ακαθαρτοι εσονται εωσ εσπερασ19και γυνη ητισ εαν η ρεουσα αιµατι εσται η ρυσισ αυτησ 
εν τω σωµατι αυτησ επτα ηµερασ εσται εν τη αφεδρω αυτησ πασ ο απτοµενοσ αυτησ ακαθαρτοσ εστ
αι εωσ εσπερασ20και παν εφ′ ο αν κοιταζηται επ′ αυτο εν τη αφεδρω αυτησ ακαθαρτον εσται και παν 
εφ′ ο αν επικαθιση επ′ αυτο ακαθαρτον εσται21και πασ οσ εαν αψηται τησ κοιτησ αυτησ πλυνει τα ιµ
ατια αυτου και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ22και πασ ο απτοµε
νοσ παντοσ σκευουσ ου εαν καθιση επ′ αυτο πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρ
τοσ εσται εωσ εσπερασ23εαν δε εν τη κοιτη αυτησ ουσησ η επι του σκευουσ ου εαν καθιση επ′ αυτω ε
ν τω απτεσθαι αυτον αυτησ ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ24εαν δε κοιτη τισ κοιµηθη µετ′ αυτησ και 
γενηται η ακαθαρσια αυτησ επ′ αυτω και ακαθαρτοσ εσται επτα ηµερασ και πασα κοιτη εφ′ η αν κοι
µηθη επ′ αυτησ ακαθαρτοσ εσται25και γυνη εαν ρεη ρυσει αιµατοσ ηµερασ πλειουσ ουκ εν καιρω τη
σ αφεδρου αυτησ εαν και ρεη µετα την αφεδρον αυτησ πασαι αι ηµεραι ρυσεωσ ακαθαρσιασ αυτησ 
καθαπερ αι ηµεραι τησ αφεδρου ακαθαρτοσ εσται26και πασαν κοιτην εφ′ ην αν κοιµηθη επ′ αυτησ πα
σασ τασ ηµερασ τησ ρυσεωσ κατα την κοιτην τησ αφεδρου εσται αυτη και παν σκευοσ εφ′ ο εαν καθι
ση επ′ αυτο ακαθαρτον εσται κατα την ακαθαρσιαν τησ αφεδρου27πασ ο απτοµενοσ αυτησ ακαθαρτο
σ εσται και πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ28εαν δε 
καθαρισθη απο τησ ρυσεωσ και εξαριθµησεται αυτη επτα ηµερασ και µετα ταυτα καθαρισθησεται29

και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται αυτη δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων και οισει αυτα προ
σ τον ιερεα επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου30και ποιησει ο ιερευσ την µιαν περι αµαρτιασ κ
αι την µιαν εισ ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτησ ο ιερευσ εναντι κυριου απο ρυσεωσ ακαθαρσ
ιασ αυτησ31και ευλαβεισ ποιησετε τουσ υιουσ ισραηλ απο των ακαθαρσιων αυτων και ουκ αποθανο
υνται δια την ακαθαρσιαν αυτων εν τω µιαινειν αυτουσ την σκηνην µου την εν αυτοισ32ουτοσ ο νοµ
οσ του γονορρυουσ και εαν τινι εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατοσ ωστε µιανθηναι εν αυτη33και τη αι
µορροουση εν τη αφεδρω αυτησ και ο γονορρυησ εν τη ρυσει αυτου τω αρσενι η τη θηλεια και τω αν
δρι οσ αν κοιµηθη µετα αποκαθηµενησ  
 
Chapter 16 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην µετα το τελευτησαι τουσ δυο υιουσ ααρων εν τω προσαγειν αυτο
υσ πυρ αλλοτριον εναντι κυριου και ετελευτησαν2και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λαλησον προσ ααρ
ων τον αδελφον σου και µη εισπορευεσθω πασαν ωραν εισ το αγιον εσωτερον του καταπετασµατοσ ει
σ προσωπον του ιλαστηριου ο εστιν επι τησ κιβωτου του µαρτυριου και ουκ αποθανειται εν γαρ νεφε
λη οφθησοµαι επι του ιλαστηριου3ουτωσ εισελευσεται ααρων εισ το αγιον εν µοσχω εκ βοων περι αµ
αρτιασ και κριον εισ ολοκαυτωµα4και χιτωνα λινουν ηγιασµενον ενδυσεται και περισκελεσ λινουν ε



σται επι του χρωτοσ αυτου και ζωνη λινη ζωσεται και κιδαριν λινην περιθησεται ιµατια αγια εστιν κ
αι λουσεται υδατι παν το σωµα αυτου και ενδυσεται αυτα5και παρα τησ συναγωγησ των υιων ισραη
λ ληµψεται δυο χιµαρουσ εξ αιγων περι αµαρτιασ και κριον ενα εισ ολοκαυτωµα6και προσαξει ααρω
ν τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ αυτου και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου7και ληµψ
εται τουσ δυο χιµαρουσ και στησει αυτουσ εναντι κυριου παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριο
υ8και επιθησει ααρων επι τουσ δυο χιµαρουσ κληρον ενα τω κυριω και κληρον ενα τω αποποµπαιω9κ
αι προσαξει ααρων τον χιµαρον εφ′ ον επηλθεν επ′ αυτον ο κληροσ τω κυριω και προσοισει περι αµα
ρτιασ10και τον χιµαρον εφ′ ον επηλθεν επ′ αυτον ο κληροσ του αποποµπαιου στησει αυτον ζωντα ενα
ντι κυριου του εξιλασασθαι επ′ αυτου ωστε αποστειλαι αυτον εισ την αποποµπην αφησει αυτον εισ τ
ην ερηµον11και προσαξει ααρων τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ τον αυτου και του οικου αυτου µ
ονον και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου και σφαξει τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ τ
ον αυτου12και ληµψεται το πυρειον πληρεσ ανθρακων πυροσ απο του θυσιαστηριου του απεναντι κυ
ριου και πλησει τασ χειρασ θυµιαµατοσ συνθεσεωσ λεπτησ και εισοισει εσωτερον του καταπετασµα
τοσ13και επιθησει το θυµιαµα επι το πυρ εναντι κυριου και καλυψει η ατµισ του θυµιαµατοσ το ιλαστ
ηριον το επι των µαρτυριων και ουκ αποθανειται14και ληµψεται απο του αιµατοσ του µοσχου και ρα
νει τω δακτυλω επι το ιλαστηριον κατα ανατολασ κατα προσωπον του ιλαστηριου ρανει επτακισ απο
 του αιµατοσ τω δακτυλω15και σφαξει τον χιµαρον τον περι τησ αµαρτιασ τον περι του λαου εναντι κ
υριου και εισοισει απο του αιµατοσ αυτου εσωτερον του καταπετασµατοσ και ποιησει το αιµα αυτο
υ ον τροπον εποιησεν το αιµα του µοσχου και ρανει το αιµα αυτου επι το ιλαστηριον κατα προσωπον
 του ιλαστηριου16και εξιλασεται το αγιον απο των ακαθαρσιων των υιων ισραηλ και απο των αδικηµ
ατων αυτων περι πασων των αµαρτιων αυτων και ουτω ποιησει τη σκηνη του µαρτυριου τη εκτισµεν
η εν αυτοισ εν µεσω τησ ακαθαρσιασ αυτων17και πασ ανθρωποσ ουκ εσται εν τη σκηνη του µαρτυρι
ου εισπορευοµενου αυτου εξιλασασθαι εν τω αγιω εωσ αν εξελθη και εξιλασεται περι αυτου και του 
οικου αυτου και περι πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ18και εξελευσεται επι το θυσιαστηριον το ον απ
εναντι κυριου και εξιλασεται επ′ αυτου και ληµψεται απο του αιµατοσ του µοσχου και απο του αιµα
τοσ του χιµαρου και επιθησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου κυκλω19και ρανει επ′ αυτου απο του α
ιµατοσ τω δακτυλω επτακισ και καθαριει αυτο και αγιασει αυτο απο των ακαθαρσιων των υιων ισρα
ηλ20και συντελεσει εξιλασκοµενοσ το αγιον και την σκηνην του µαρτυριου και το θυσιαστηριον και 
περι των ιερεων καθαριει και προσαξει τον χιµαρον τον ζωντα21και επιθησει ααρων τασ χειρασ αυτο
υ επι την κεφαλην του χιµαρου του ζωντοσ και εξαγορευσει επ′ αυτου πασασ τασ ανοµιασ των υιων ι
σραηλ και πασασ τασ αδικιασ αυτων και πασασ τασ αµαρτιασ αυτων και επιθησει αυτασ επι την κε
φαλην του χιµαρου του ζωντοσ και εξαποστελει εν χειρι ανθρωπου ετοιµου εισ την ερηµον22και ληµ
ψεται ο χιµαροσ εφ′ εαυτω τασ αδικιασ αυτων εισ γην αβατον και εξαποστελει τον χιµαρον εισ την ε
ρηµον23και εισελευσεται ααρων εισ την σκηνην του µαρτυριου και εκδυσεται την στολην την λινην 
ην ενεδεδυκει εισπορευοµενου αυτου εισ το αγιον και αποθησει αυτην εκει24και λουσεται το σωµα α
υτου υδατι εν τοπω αγιω και ενδυσεται την στολην αυτου και εξελθων ποιησει το ολοκαρπωµα αυτου
 και το ολοκαρπωµα του λαου και εξιλασεται περι αυτου και περι του οικου αυτου και περι του λαου
 ωσ περι των ιερεων25και το στεαρ το περι των αµαρτιων ανοισει επι το θυσιαστηριον26και ο εξαποστε
λλων τον χιµαρον τον διεσταλµενον εισ αφεσιν πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι 
και µετα ταυτα εισελευσεται εισ την παρεµβολην27και τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ και τον χιµ
αρον τον περι τησ αµαρτιασ ων το αιµα εισηνεχθη εξιλασασθαι εν τω αγιω εξοισουσιν αυτα εξω τησ 
παρεµβολησ και κατακαυσουσιν αυτα εν πυρι και τα δερµατα αυτων και τα κρεα αυτων και την κοπ
ρον αυτων28ο δε κατακαιων αυτα πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτ
α εισελευσεται εισ την παρεµβολην29και εσται τουτο υµιν νοµιµον αιωνιον εν τω µηνι τω εβδοµω δεκ
ατη του µηνοσ ταπεινωσατε τασ ψυχασ υµων και παν εργον ου ποιησετε ο αυτοχθων και ο προσηλυτ
οσ ο προσκειµενοσ εν υµιν30εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξιλασεται περι υµων καθαρισαι υµασ απο πασω
ν των αµαρτιων υµων εναντι κυριου και καθαρισθησεσθε31σαββατα σαββατων αναπαυσισ αυτη εστ
αι υµιν και ταπεινωσετε τασ ψυχασ υµων νοµιµον αιωνιον32εξιλασεται ο ιερευσ ον αν χρισωσιν αυτο
ν και ον αν τελειωσουσιν τασ χειρασ αυτου ιερατευειν µετα τον πατερα αυτου και ενδυσεται την στο
λην την λινην στολην αγιαν33και εξιλασεται το αγιον του αγιου και την σκηνην του µαρτυριου και τ
ο θυσιαστηριον εξιλασεται και περι των ιερεων και περι πασησ συναγωγησ εξιλασεται34και εσται το
υτο υµιν νοµιµον αιωνιον εξιλασκεσθαι περι των υιων ισραηλ απο πασων των αµαρτιων αυτων απαξ
 του ενιαυτου ποιηθησεται καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση  
 
Chapter 17 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον προσ ααρων και προσ τουσ υιουσ αυτου και προ
σ παντασ υιουσ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ τουτο το ρηµα ο ενετειλατο κυριοσ λεγων3ανθρωποσ 
ανθρωποσ των υιων ισραηλ η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν οσ αν σφαξη µοσχον η προ



βατον η αιγα εν τη παρεµβολη και οσ αν σφαξη εξω τησ παρεµβολησ4και επι την θυραν τησ σκηνησ 
του µαρτυριου µη ενεγκη ωστε ποιησαι αυτο εισ ολοκαυτωµα η σωτηριον κυριω δεκτον εισ οσµην ευ
ωδιασ και οσ αν σφαξη εξω και επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου µη ενεγκη αυτο ωστε µη πρ
οσενεγκαι δωρον κυριω απεναντι τησ σκηνησ κυριου και λογισθησεται τω ανθρωπω εκεινω αιµα αιµ
α εξεχεεν εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ5οπωσ αναφερωσιν οι υιοι ισραηλ τασ 
θυσιασ αυτων οσασ αν αυτοι σφαξουσιν εν τοισ πεδιοισ και οισουσιν τω κυριω επι τασ θυρασ τησ σ
κηνησ του µαρτυριου προσ τον ιερεα και θυσουσιν θυσιαν σωτηριου τω κυριω αυτα6και προσχεει ο ι
ερευσ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω απεναντι κυριου παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυρ
ιου και ανοισει το στεαρ εισ οσµην ευωδιασ κυριω7και ου θυσουσιν ετι τασ θυσιασ αυτων τοισ µατα
ιοισ οισ αυτοι εκπορνευουσιν οπισω αυτων νοµιµον αιωνιον εσται υµιν εισ τασ γενεασ υµων8και ερει
σ προσ αυτουσ ανθρωποσ ανθρωποσ των υιων ισραηλ και απο των υιων των προσηλυτων των προσκ
ειµενων εν υµιν οσ αν ποιηση ολοκαυτωµα η θυσιαν9και επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου µ
η ενεγκη ποιησαι αυτο τω κυριω εξολεθρευθησεται ο ανθρωποσ εκεινοσ εκ του λαου αυτου10και ανθ
ρωποσ ανθρωποσ των υιων ισραηλ η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν οσ αν φαγη παν αιµ
α και επιστησω το προσωπον µου επι την ψυχην την εσθουσαν το αιµα και απολω αυτην εκ του λαου
 αυτησ11η γαρ ψυχη πασησ σαρκοσ αιµα αυτου εστιν και εγω δεδωκα αυτο υµιν επι του θυσιαστηριο
υ εξιλασκεσθαι περι των ψυχων υµων το γαρ αιµα αυτου αντι τησ ψυχησ εξιλασεται12δια τουτο ειρη
κα τοισ υιοισ ισραηλ πασα ψυχη εξ υµων ου φαγεται αιµα και ο προσηλυτοσ ο προσκειµενοσ εν υµιν
 ου φαγεται αιµα13και ανθρωποσ ανθρωποσ των υιων ισραηλ και των προσηλυτων των προσκειµενων 
εν υµιν οσ αν θηρευση θηρευµα θηριον η πετεινον ο εσθεται και εκχεει το αιµα και καλυψει αυτο τη 
γη14η γαρ ψυχη πασησ σαρκοσ αιµα αυτου εστιν και ειπα τοισ υιοισ ισραηλ αιµα πασησ σαρκοσ ου 
φαγεσθε οτι η ψυχη πασησ σαρκοσ αιµα αυτου εστιν πασ ο εσθων αυτο εξολεθρευθησεται15και πασα
 ψυχη ητισ φαγεται θνησιµαιον η θηριαλωτον εν τοισ αυτοχθοσιν η εν τοισ προσηλυτοισ πλυνει τα ι
µατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και καθαροσ εσται16εαν δε µη πλ
υνη τα ιµατια και το σωµα µη λουσηται υδατι και ληµψεται ανοµηµα αυτου  
 
Chapter 18 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ εγω κυριοσ
 ο θεοσ υµων3κατα τα επιτηδευµατα γησ αιγυπτου εν η κατωκησατε επ′ αυτη ου ποιησετε και κατα τα
 επιτηδευµατα γησ χανααν εισ ην εγω εισαγω υµασ εκει ου ποιησετε και τοισ νοµιµοισ αυτων ου πορ
ευσεσθε4τα κριµατα µου ποιησετε και τα προσταγµατα µου φυλαξεσθε πορευεσθαι εν αυτοισ εγω κυρ
ιοσ ο θεοσ υµων5και φυλαξεσθε παντα τα προσταγµατα µου και παντα τα κριµατα µου και ποιησετε 
αυτα α ποιησασ ανθρωποσ ζησεται εν αυτοισ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων6ανθρωποσ ανθρωποσ προσ πα
ντα οικεια σαρκοσ αυτου ου προσελευσεται αποκαλυψαι ασχηµοσυνην εγω κυριοσ7ασχηµοσυνην π
ατροσ σου και ασχηµοσυνην µητροσ σου ουκ αποκαλυψεισ µητηρ γαρ σου εστιν και ουκ αποκαλυψ
εισ την ασχηµοσυνην αυτησ8ασχηµοσυνην γυναικοσ πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ ασχηµοσυνη πα
τροσ σου εστιν9ασχηµοσυνην τησ αδελφησ σου εκ πατροσ σου η εκ µητροσ σου ενδογενουσ η γεγενν
ηµενησ εξω ουκ αποκαλυψεισ ασχηµοσυνην αυτησ10ασχηµοσυνην θυγατροσ υιου σου η θυγατροσ θ
υγατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ την ασχηµοσυνην αυτων οτι ση ασχηµοσυνη εστιν11ασχηµοσυνην θ
υγατροσ γυναικοσ πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ οµοπατρια αδελφη σου εστιν ουκ αποκαλυψεισ την
 ασχηµοσυνην αυτησ12ασχηµοσυνην αδελφησ πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ οικεια γαρ πατροσ σου 
εστιν13ασχηµοσυνην αδελφησ µητροσ σου ουκ αποκαλυψεισ οικεια γαρ µητροσ σου εστιν14ασχηµοσ
υνην αδελφου του πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ και προσ την γυναικα αυτου ουκ εισελευση συγγεν
ησ γαρ σου εστιν15ασχηµοσυνην νυµφησ σου ουκ αποκαλυψεισ γυνη γαρ υιου σου εστιν ουκ αποκαλ
υψεισ την ασχηµοσυνην αυτησ16ασχηµοσυνην γυναικοσ αδελφου σου ουκ αποκαλυψεισ ασχηµοσυν
η αδελφου σου εστιν17ασχηµοσυνην γυναικοσ και θυγατροσ αυτησ ουκ αποκαλυψεισ την θυγατερα τ
ου υιου αυτησ και την θυγατερα τησ θυγατροσ αυτησ ου ληµψη αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην αυτ
ων οικειαι γαρ σου εισιν ασεβηµα εστιν18γυναικα επι αδελφη αυτησ ου ληµψη αντιζηλον αποκαλυψα
ι την ασχηµοσυνην αυτησ επ′ αυτη ετι ζωσησ αυτησ19και προσ γυναικα εν χωρισµω ακαθαρσιασ αυ
τησ ου προσελευση αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην αυτησ20και προσ την γυναικα του πλησιον σου ο
υ δωσεισ κοιτην σπερµατοσ σου εκµιανθηναι προσ αυτην21και απο του σπερµατοσ σου ου δωσεισ λα
τρευειν αρχοντι και ου βεβηλωσεισ το ονοµα το αγιον εγω κυριοσ22και µετα αρσενοσ ου κοιµηθηση κ
οιτην γυναικοσ βδελυγµα γαρ εστιν23και προσ παν τετραπουν ου δωσεισ την κοιτην σου εισ σπερµατι
σµον εκµιανθηναι προσ αυτο και γυνη ου στησεται προσ παν τετραπουν βιβασθηναι µυσερον γαρ εσ
τιν24µη µιαινεσθε εν πασιν τουτοισ εν πασι γαρ τουτοισ εµιανθησαν τα εθνη α εγω εξαποστελλω προ 
προσωπου υµων25και εµιανθη η γη και ανταπεδωκα αδικιαν αυτοισ δι′ αυτην και προσωχθισεν η γη τ
οισ εγκαθηµενοισ επ′ αυτησ26και φυλαξεσθε παντα τα νοµιµα µου και παντα τα προσταγµατα µου κα
ι ου ποιησετε απο παντων των βδελυγµατων τουτων ο εγχωριοσ και ο προσγενοµενοσ προσηλυτοσ εν 



υµιν27παντα γαρ τα βδελυγµατα ταυτα εποιησαν οι ανθρωποι τησ γησ οι οντεσ προτεροι υµων και εµι
ανθη η γη28και ινα µη προσοχθιση υµιν η γη εν τω µιαινειν υµασ αυτην ον τροπον προσωχθισεν τοισ 
εθνεσιν τοισ προ υµων29οτι πασ οσ αν ποιηση απο παντων των βδελυγµατων τουτων εξολεθρευθησον
ται αι ψυχαι αι ποιουσαι εκ του λαου αυτων30και φυλαξετε τα προσταγµατα µου οπωσ µη ποιησητε α
πο παντων των νοµιµων των εβδελυγµενων α γεγονεν προ του υµασ και ου µιανθησεσθε εν αυτοισ οτι 
εγω κυριοσ ο θεοσ υµων  
 
Chapter 19 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τη συναγωγη των υιων ισραηλ και ερεισ προσ α
υτουσ αγιοι εσεσθε οτι εγω αγιοσ κυριοσ ο θεοσ υµων3εκαστοσ πατερα αυτου και µητερα αυτου φοβε
ισθω και τα σαββατα µου φυλαξεσθε εγω κυριοσ ο θεοσ υµων4ουκ επακολουθησετε ειδωλοισ και θεο
υσ χωνευτουσ ου ποιησετε υµιν εγω κυριοσ ο θεοσ υµων5και εαν θυσητε θυσιαν σωτηριου τω κυριω δ
εκτην υµων θυσετε6η αν ηµερα θυσητε βρωθησεται και τη αυριον και εαν καταλειφθη εωσ ηµερασ τρ
ιτησ εν πυρι κατακαυθησεται7εαν δε βρωσει βρωθη τη ηµερα τη τριτη αθυτον εστιν ου δεχθησεται8ο 
δε εσθων αυτο αµαρτιαν ληµψεται οτι τα αγια κυριου εβεβηλωσεν και εξολεθρευθησονται αι ψυχαι 
αι εσθουσαι εκ του λαου αυτων9και εκθεριζοντων υµων τον θερισµον τησ γησ υµων ου συντελεσετε τ
ον θερισµον υµων του αγρου εκθερισαι και τα αποπιπτοντα του θερισµου σου ου συλλεξεισ10και τον 
αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησεισ ουδε τουσ ρωγασ του αµπελωνοσ σου συλλεξεισ τω πτωχω και τ
ω προσηλυτω καταλειψεισ αυτα εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων11ου κλεψετε ου ψευσεσθε ου συκοφαντ
ησει εκαστοσ τον πλησιον12και ουκ οµεισθε τω ονοµατι µου επ′ αδικω και ου βεβηλωσετε το ονοµα το
υ θεου υµων εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων13ουκ αδικησεισ τον πλησιον και ουχ αρπασεισ και ου µη κ
οιµηθησεται ο µισθοσ του µισθωτου παρα σοι εωσ πρωι14ου κακωσ ερεισ κωφον και απεναντι τυφλου
 ου προσθησεισ σκανδαλον και φοβηθηση κυριον τον θεον σου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων15ου ποιη
σετε αδικον εν κρισει ου ληµψη προσωπον πτωχου ουδε θαυµασεισ προσωπον δυναστου εν δικαιοσυ
νη κρινεισ τον πλησιον σου16ου πορευση δολω εν τω εθνει σου ουκ επισυστηση εφ′ αιµα του πλησιον 
σου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων17ου µισησεισ τον αδελφον σου τη διανοια σου ελεγµω ελεγξεισ τον π
λησιον σου και ου ληµψη δι′ αυτον αµαρτιαν18και ουκ εκδικαται σου η χειρ και ου µηνιεισ τοισ υιοι
σ του λαου σου και αγαπησεισ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον εγω ειµι κυριοσ19τον νοµον µου φυλαξεσ
θε τα κτηνη σου ου κατοχευσεισ ετεροζυγω και τον αµπελωνα σου ου κατασπερεισ διαφορον και ιµα
τιον εκ δυο υφασµενον κιβδηλον ουκ επιβαλεισ σεαυτω20και εαν τισ κοιµηθη µετα γυναικοσ κοιτην σ
περµατοσ και αυτη οικετισ διαπεφυλαγµενη ανθρωπω και αυτη λυτροισ ου λελυτρωται η ελευθερια ο
υκ εδοθη αυτη επισκοπη εσται αυτοισ ουκ αποθανουνται οτι ουκ απηλευθερωθη21και προσαξει τησ π
ληµµελειασ αυτου τω κυριω παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου κριον πληµµελειασ22και εξι
λασεται περι αυτου ο ιερευσ εν τω κριω τησ πληµµελειασ εναντι κυριου περι τησ αµαρτιασ ησ ηµαρτ
εν και αφεθησεται αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν23οταν δε εισελθητε εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων
 διδωσιν υµιν και καταφυτευσετε παν ξυλον βρωσιµον και περικαθαριειτε την ακαθαρσιαν αυτου ο κ
αρποσ αυτου τρια ετη εσται υµιν απερικαθαρτοσ ου βρωθησεται24και τω ετει τω τεταρτω εσται πασ ο
 καρποσ αυτου αγιοσ αινετοσ τω κυριω25εν δε τω ετει τω πεµπτω φαγεσθε τον καρπον προσθεµα υµιν τ
α γενηµατα αυτου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων26µη εσθετε επι των ορεων και ουκ οιωνιεισθε ουδε ορν
ιθοσκοπησεσθε27ου ποιησετε σισοην εκ τησ κοµησ τησ κεφαλησ υµων ουδε φθερειτε την οψιν του πωγ
ωνοσ υµων28και εντοµιδασ επι ψυχη ου ποιησετε εν τω σωµατι υµων και γραµµατα στικτα ου ποιησετ
ε εν υµιν εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων29ου βεβηλωσεισ την θυγατερα σου εκπορνευσαι αυτην και ουκ 
εκπορνευσει η γη και η γη πλησθησεται ανοµιασ30τα σαββατα µου φυλαξεσθε και απο των αγιων µου
 φοβηθησεσθε εγω ειµι κυριοσ31ουκ επακολουθησετε εγγαστριµυθοισ και τοισ επαοιδοισ ου προσκολλ
ηθησεσθε εκµιανθηναι εν αυτοισ εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων32απο προσωπου πολιου εξαναστηση κ
αι τιµησεισ προσωπον πρεσβυτερου και φοβηθηση τον θεον σου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων33εαν δε 
τισ προσελθη προσηλυτοσ υµιν εν τη γη υµων ου θλιψετε αυτον34ωσ ο αυτοχθων εν υµιν εσται ο προσ
ηλυτοσ ο προσπορευοµενοσ προσ υµασ και αγαπησεισ αυτον ωσ σεαυτον οτι προσηλυτοι εγενηθητε 
εν γη αιγυπτω εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων35ου ποιησετε αδικον εν κρισει εν µετροισ και εν σταθµιοισ
 και εν ζυγοισ36ζυγα δικαια και σταθµια δικαια και χουσ δικαιοσ εσται υµιν εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υ
µων ο εξαγαγων υµασ εκ γησ αιγυπτου37και φυλαξεσθε παντα τον νοµον µου και παντα τα προσταγµα
τα µου και ποιησετε αυτα εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων  
 
Chapter 20 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησεισ εαν τισ απο των υιων ισρ
αηλ η απο των προσγεγενηµενων προσηλυτων εν ισραηλ οσ αν δω του σπερµατοσ αυτου αρχοντι θαν
ατω θανατουσθω το εθνοσ το επι τησ γησ λιθοβολησουσιν αυτον εν λιθοισ3και εγω επιστησω το προσ
ωπον µου επι τον ανθρωπον εκεινον και απολω αυτον εκ του λαου αυτου οτι του σπερµατοσ αυτου εδ



ωκεν αρχοντι ινα µιανη τα αγια µου και βεβηλωση το ονοµα των ηγιασµενων µοι4εαν δε υπεροψει υπ
εριδωσιν οι αυτοχθονεσ τησ γησ τοισ οφθαλµοισ αυτων απο του ανθρωπου εκεινου εν τω δουναι αυτ
ον του σπερµατοσ αυτου αρχοντι του µη αποκτειναι αυτον5και επιστησω το προσωπον µου επι τον α
νθρωπον εκεινον και την συγγενειαν αυτου και απολω αυτον και παντασ τουσ οµονοουντασ αυτω ω
στε εκπορνευειν αυτον εισ τουσ αρχοντασ εκ του λαου αυτων6και ψυχη η εαν επακολουθηση εγγαστ
ριµυθοισ η επαοιδοισ ωστε εκπορνευσαι οπισω αυτων επιστησω το προσωπον µου επι την ψυχην εκει
νην και απολω αυτην εκ του λαου αυτησ7και εσεσθε αγιοι οτι αγιοσ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων8και φυλ
αξεσθε τα προσταγµατα µου και ποιησετε αυτα εγω κυριοσ ο αγιαζων υµασ9ανθρωποσ ανθρωποσ οσ 
αν κακωσ ειπη τον πατερα αυτου η την µητερα αυτου θανατω θανατουσθω πατερα αυτου η µητερα 
αυτου κακωσ ειπεν ενοχοσ εσται10ανθρωποσ οσ αν µοιχευσηται γυναικα ανδροσ η οσ αν µοιχευσητα
ι γυναικα του πλησιον θανατω θανατουσθωσαν ο µοιχευων και η µοιχευοµενη11εαν τισ κοιµηθη µετ
α γυναικοσ του πατροσ αυτου ασχηµοσυνην του πατροσ αυτου απεκαλυψεν θανατω θανατουσθωσα
ν αµφοτεροι ενοχοι εισιν12και εαν τισ κοιµηθη µετα νυµφησ αυτου θανατω θανατουσθωσαν αµφοτερ
οι ησεβηκασιν γαρ ενοχοι εισιν13και οσ αν κοιµηθη µετα αρσενοσ κοιτην γυναικοσ βδελυγµα εποιησ
αν αµφοτεροι θανατουσθωσαν ενοχοι εισιν14οσ εαν λαβη γυναικα και την µητερα αυτησ ανοµηµα εσ
τιν εν πυρι κατακαυσουσιν αυτον και αυτασ και ουκ εσται ανοµια εν υµιν15και οσ αν δω κοιτασιαν 
αυτου εν τετραποδι θανατω θανατουσθω και το τετραπουν αποκτενειτε16και γυνη ητισ προσελευσετα
ι προσ παν κτηνοσ βιβασθηναι αυτην υπ′ αυτου αποκτενειτε την γυναικα και το κτηνοσ θανατω θαν
ατουσθωσαν ενοχοι εισιν17οσ εαν λαβη την αδελφην αυτου εκ πατροσ αυτου η εκ µητροσ αυτου και ι
δη την ασχηµοσυνην αυτησ και αυτη ιδη την ασχηµοσυνην αυτου ονειδοσ εστιν εξολεθρευθησονται
 ενωπιον υιων γενουσ αυτων ασχηµοσυνην αδελφησ αυτου απεκαλυψεν αµαρτιαν κοµιουνται18και α
νηρ οσ αν κοιµηθη µετα γυναικοσ αποκαθηµενησ και αποκαλυψη την ασχηµοσυνην αυτησ την πηγη
ν αυτησ απεκαλυψεν και αυτη απεκαλυψεν την ρυσιν του αιµατοσ αυτησ εξολεθρευθησονται αµφοτ
εροι εκ του γενουσ αυτων19και ασχηµοσυνην αδελφησ πατροσ σου και αδελφησ µητροσ σου ουκ απο
καλυψεισ την γαρ οικειοτητα απεκαλυψεν αµαρτιαν αποισονται20οσ αν κοιµηθη µετα τησ συγγενουσ
 αυτου ασχηµοσυνην τησ συγγενειασ αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι αποθανουνται21οσ αν λαβη την γυν
αικα του αδελφου αυτου ακαθαρσια εστιν ασχηµοσυνην του αδελφου αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι απ
οθανουνται22και φυλαξασθε παντα τα προσταγµατα µου και τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα και ο
υ µη προσοχθιση υµιν η γη εισ ην εγω εισαγω υµασ εκει κατοικειν επ′ αυτησ23και ουχι πορευεσθε τοι
σ νοµιµοισ των εθνων ουσ εξαποστελλω αφ′ υµων οτι ταυτα παντα εποιησαν και εβδελυξαµην αυτου
σ24και ειπα υµιν υµεισ κληρονοµησατε την γην αυτων και εγω δωσω υµιν αυτην εν κτησει γην ρεουσ
αν γαλα και µελι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων οσ διωρισα υµασ απο παντων των εθνων25και αφοριειτε αυτ
ουσ ανα µεσον των κτηνων των καθαρων και ανα µεσον των κτηνων των ακαθαρτων και ανα µεσον τ
ων πετεινων των καθαρων και των ακαθαρτων και ου βδελυξετε τασ ψυχασ υµων εν τοισ κτηνεσιν κ
αι εν τοισ πετεινοισ και εν πασιν τοισ ερπετοισ τησ γησ α εγω αφωρισα υµιν εν ακαθαρσια26και εσεσ
θε µοι αγιοι οτι εγω αγιοσ κυριοσ ο θεοσ υµων ο αφορισασ υµασ απο παντων των εθνων ειναι εµοι27κ
αι ανηρ η γυνη οσ αν γενηται αυτων εγγαστριµυθοσ η επαοιδοσ θανατω θανατουσθωσαν αµφοτεροι 
λιθοισ λιθοβολησατε αυτουσ ενοχοι εισιν  
 
Chapter 21 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων ειπον τοισ ιερευσιν τοισ υιοισ ααρων και ερεισ προσ αυτουσ ε
ν ταισ ψυχαισ ου µιανθησονται εν τω εθνει αυτων2αλλ′ η εν τω οικειω τω εγγιστα αυτων επι πατρι κα
ι µητρι και υιοισ και θυγατρασιν επ′ αδελφω3και επ′ αδελφη παρθενω τη εγγιζουση αυτω τη µη εκδεδο
µενη ανδρι επι τουτοισ µιανθησεται4ου µιανθησεται εξαπινα εν τω λαω αυτου εισ βεβηλωσιν αυτου5

και φαλακρωµα ου ξυρηθησεσθε την κεφαλην επι νεκρω και την οψιν του πωγωνοσ ου ξυρησονται κ
αι επι τασ σαρκασ αυτων ου κατατεµουσιν εντοµιδασ6αγιοι εσονται τω θεω αυτων και ου βεβηλωσου
σιν το ονοµα του θεου αυτων τασ γαρ θυσιασ κυριου δωρα του θεου αυτων αυτοι προσφερουσιν και ε
σονται αγιοι7γυναικα πορνην και βεβηλωµενην ου ληµψονται και γυναικα εκβεβληµενην απο ανδρο
σ αυτησ αγιοσ εστιν τω κυριω θεω αυτου8και αγιασει αυτον τα δωρα κυριου του θεου υµων ουτοσ πρ
οσφερει αγιοσ εσται οτι αγιοσ εγω κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ9και θυγατηρ ανθρωπου ιερεωσ εαν βεβη
λωθη του εκπορνευσαι το ονοµα του πατροσ αυτησ αυτη βεβηλοι επι πυροσ κατακαυθησεται10και ο ι
ερευσ ο µεγασ απο των αδελφων αυτου του επικεχυµενου επι την κεφαλην του ελαιου του χριστου κα
ι τετελειωµενου ενδυσασθαι τα ιµατια την κεφαλην ουκ αποκιδαρωσει και τα ιµατια ου διαρρηξει11κ
αι επι παση ψυχη τετελευτηκυια ουκ εισελευσεται επι πατρι αυτου ουδε επι µητρι αυτου ου µιανθησε
ται12και εκ των αγιων ουκ εξελευσεται και ου βεβηλωσει το ηγιασµενον του θεου αυτου οτι το αγιον ε
λαιον το χριστον του θεου επ′ αυτω εγω κυριοσ13ουτοσ γυναικα παρθενον εκ του γενουσ αυτου ληµψε
ται14χηραν δε και εκβεβληµενην και βεβηλωµενην και πορνην ταυτασ ου ληµψεται αλλ′ η παρθενον 
εκ του γενουσ αυτου ληµψεται γυναικα15και ου βεβηλωσει το σπερµα αυτου εν τω λαω αυτου εγω κυ



ριοσ ο αγιαζων αυτον16και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων17ειπον ααρων ανθρωποσ εκ του γεν
ουσ σου εισ τασ γενεασ υµων τινι εαν η εν αυτω µωµοσ ου προσελευσεται προσφερειν τα δωρα του θε
ου αυτου18πασ ανθρωποσ ω αν η εν αυτω µωµοσ ου προσελευσεται ανθρωποσ χωλοσ η τυφλοσ η κολ
οβορριν η ωτοτµητοσ19η ανθρωποσ ω εστιν εν αυτω συντριµµα χειροσ η συντριµµα ποδοσ20η κυρτοσ 
η εφηλοσ η πτιλοσ τουσ οφθαλµουσ η ανθρωποσ ω αν η εν αυτω ψωρα αγρια η λιχην η µονορχισ21πα
σ ω εστιν εν αυτω µωµοσ εκ του σπερµατοσ ααρων του ιερεωσ ουκ εγγιει του προσενεγκειν τασ θυσια
σ τω θεω σου οτι µωµοσ εν αυτω τα δωρα του θεου ου προσελευσεται προσενεγκειν22τα δωρα του θεο
υ τα αγια των αγιων και απο των αγιων φαγεται23πλην προσ το καταπετασµα ου προσελευσεται και π
ροσ το θυσιαστηριον ουκ εγγιει οτι µωµον εχει και ου βεβηλωσει το αγιον του θεου αυτου οτι εγω ειµι
 κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ24και ελαλησεν µωυσησ προσ ααρων και τουσ υιουσ αυτου και προσ παντ
ασ υιουσ ισραηλ  
 
Chapter 22 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ειπον ααρων και τοισ υιοισ αυτου και προσεχετωσαν απο 
των αγιων των υιων ισραηλ και ου βεβηλωσουσιν το ονοµα το αγιον µου οσα αυτοι αγιαζουσιν µοι εγ
ω κυριοσ3ειπον αυτοισ εισ τασ γενεασ υµων πασ ανθρωποσ οσ αν προσελθη απο παντοσ του σπερµατ
οσ υµων προσ τα αγια οσα αν αγιαζωσιν οι υιοι ισραηλ τω κυριω και η ακαθαρσια αυτου επ′ αυτω εξ
ολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη απ′ εµου εγω κυριοσ ο θεοσ υµων4και ανθρωποσ εκ του σπερµατοσ αα
ρων του ιερεωσ και ουτοσ λεπρα η γονορρυησ των αγιων ουκ εδεται εωσ αν καθαρισθη και ο απτοµεν
οσ πασησ ακαθαρσιασ ψυχησ η ανθρωποσ ω αν εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατοσ5η οστισ αν αψητ
αι παντοσ ερπετου ακαθαρτου ο µιανει αυτον η επ′ ανθρωπω εν ω µιανει αυτον κατα πασαν ακαθαρ
σιαν αυτου6ψυχη ητισ αν αψηται αυτων ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ ουκ εδεται απο των αγιων εα
ν µη λουσηται το σωµα αυτου υδατι7και δυη ο ηλιοσ και καθαροσ εσται και τοτε φαγεται των αγιων 
οτι αρτοσ εστιν αυτου8θνησιµαιον και θηριαλωτον ου φαγεται µιανθηναι αυτον εν αυτοισ εγω κυριο
σ9και φυλαξονται τα φυλαγµατα µου ινα µη λαβωσιν δι′ αυτα αµαρτιαν και αποθανωσιν δι′ αυτα εαν
 βεβηλωσωσιν αυτα εγω κυριοσ ο θεοσ ο αγιαζων αυτουσ10και πασ αλλογενησ ου φαγεται αγια παροι
κοσ ιερεωσ η µισθωτοσ ου φαγεται αγια11εαν δε ιερευσ κτησηται ψυχην εγκτητον αργυριου ουτοσ φαγ
εται εκ των αρτων αυτου και οι οικογενεισ αυτου και ουτοι φαγονται των αρτων αυτου12και θυγατηρ 
ανθρωπου ιερεωσ εαν γενηται ανδρι αλλογενει αυτη των απαρχων των αγιων ου φαγεται13και θυγατη
ρ ιερεωσ εαν γενηται χηρα η εκβεβληµενη σπερµα δε µη ην αυτη επαναστρεψει επι τον οικον τον πατ
ρικον κατα την νεοτητα αυτησ απο των αρτων του πατροσ αυτησ φαγεται και πασ αλλογενησ ου φαγ
εται απ′ αυτων14και ανθρωποσ οσ αν φαγη αγια κατα αγνοιαν και προσθησει το επιπεµπτον αυτου επ′
 αυτο και δωσει τω ιερει το αγιον15και ου βεβηλωσουσιν τα αγια των υιων ισραηλ α αυτοι αφαιρουσι
ν τω κυριω16και επαξουσιν εφ′ εαυτουσ ανοµιαν πληµµελειασ εν τω εσθιειν αυτουσ τα αγια αυτων οτ
ι εγω κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18λαλησον ααρων και τοισ 
υιοισ αυτου και παση συναγωγη ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ ανθρωποσ απο των υιων ι
σραηλ η των υιων των προσηλυτων των προσκειµενων προσ αυτουσ εν ισραηλ οσ αν προσενεγκη τα 
δωρα αυτου κατα πασαν οµολογιαν αυτων η κατα πασαν αιρεσιν αυτων οσα αν προσενεγκωσιν τω θ
εω εισ ολοκαυτωµα19δεκτα υµιν αµωµα αρσενα εκ των βουκολιων και εκ των προβατων και εκ των αι
γων20παντα οσα αν εχη µωµον εν αυτω ου προσαξουσιν κυριω διοτι ου δεκτον εσται υµιν21και ανθρω
ποσ οσ αν προσενεγκη θυσιαν σωτηριου τω κυριω διαστειλασ ευχην κατα αιρεσιν η εν ταισ εορταισ 
υµων εκ των βουκολιων η εκ των προβατων αµωµον εσται εισ δεκτον πασ µωµοσ ουκ εσται εν αυτω22

τυφλον η συντετριµµενον η γλωσσοτµητον η µυρµηκιωντα η ψωραγριωντα η λιχηνασ εχοντα ου προ
σαξουσιν ταυτα τω κυριω και εισ καρπωσιν ου δωσετε απ′ αυτων επι το θυσιαστηριον τω κυριω23και 
µοσχον η προβατον ωτοτµητον η κολοβοκερκον σφαγια ποιησεισ αυτα σεαυτω εισ δε ευχην σου ου δ
εχθησεται24θλαδιαν και εκτεθλιµµενον και εκτοµιαν και απεσπασµενον ου προσαξεισ αυτα τω κυριω
 και επι τησ γησ υµων ου ποιησετε25και εκ χειροσ αλλογενουσ ου προσοισετε τα δωρα του θεου υµων 
απο παντων τουτων οτι φθαρµατα εστιν εν αυτοισ µωµοσ εν αυτοισ ου δεχθησεται ταυτα υµιν26και ε
λαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων27µοσχον η προβατον η αιγα ωσ αν τεχθη και εσται επτα ηµερασ
 υπο την µητερα τη δε ηµερα τη ογδοη και επεκεινα δεχθησεται εισ δωρα καρπωµα κυριω28και µοσχο
ν η προβατον αυτην και τα παιδια αυτησ ου σφαξεισ εν ηµερα µια29εαν δε θυσησ θυσιαν ευχην χαρµ
οσυνησ κυριω εισ δεκτον υµιν θυσετε αυτο30αυτη τη ηµερα εκεινη βρωθησεται ουκ απολειψετε απο τ
ων κρεων εισ το πρωι εγω ειµι κυριοσ31και φυλαξετε τασ εντολασ µου και ποιησετε αυτασ32και ου βεβ
ηλωσετε το ονοµα του αγιου και αγιασθησοµαι εν µεσω των υιων ισραηλ εγω κυριοσ ο αγιαζων υµασ
33ο εξαγαγων υµασ εκ γησ αιγυπτου ωστε ειναι υµων θεοσ εγω κυριοσ  
 
Chapter 23 
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ αι εορται κ



υριου ασ καλεσετε αυτασ κλητασ αγιασ αυται εισιν εορται µου3εξ ηµερασ ποιησεισ εργα και τη ηµε
ρα τη εβδοµη σαββατα αναπαυσισ κλητη αγια τω κυριω παν εργον ου ποιησεισ σαββατα εστιν τω κυ
ριω εν παση κατοικια υµων4αυται αι εορται τω κυριω κληται αγιαι ασ καλεσετε αυτασ εν τοισ καιρο
ισ αυτων5εν τω πρωτω µηνι εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ ανα µεσον των εσπερινων πα
σχα τω κυριω6και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ τουτου εορτη των αζυµων τω κυριω επτα η
µερασ αζυµα εδεσθε7και η ηµερα η πρωτη κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε8κ
αι προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα ηµερασ και η εβδοµη ηµερα κλητη αγια εσται υµιν παν ε
ργον λατρευτον ου ποιησετε9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων10ειπον τοισ υιοισ ισραηλ και ε
ρεισ προσ αυτουσ οταν εισελθητε εισ την γην ην εγω διδωµι υµιν και θεριζητε τον θερισµον αυτησ κα
ι οισετε δραγµα απαρχην του θερισµου υµων προσ τον ιερεα11και ανοισει το δραγµα εναντι κυριου δε
κτον υµιν τη επαυριον τησ πρωτησ ανοισει αυτο ο ιερευσ12και ποιησετε εν τη ηµερα εν η αν φερητε τ
ο δραγµα προβατον αµωµον ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα τω κυριω13και την θυσιαν αυτου δυο δεκατα 
σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω θυσια τω κυριω οσµη ευωδιασ κυριω και σπονδην αυτου το τε
ταρτον του ιν οινου14και αρτον και πεφρυγµενα χιδρα νεα ου φαγεσθε εωσ εισ αυτην την ηµεραν ταυτ
ην εωσ αν προσενεγκητε υµεισ τα δωρα τω θεω υµων νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων εν παση κ
ατοικια υµων15και αριθµησετε υµεισ απο τησ επαυριον των σαββατων απο τησ ηµερασ ησ αν προσεν
εγκητε το δραγµα του επιθεµατοσ επτα εβδοµαδασ ολοκληρουσ16εωσ τησ επαυριον τησ εσχατησ εβδο
µαδοσ αριθµησετε πεντηκοντα ηµερασ και προσοισετε θυσιαν νεαν τω κυριω17απο τησ κατοικιασ υµ
ων προσοισετε αρτουσ επιθεµα δυο αρτουσ εκ δυο δεκατων σεµιδαλεωσ εσονται εζυµωµενοι πεφθησο
νται πρωτογενηµατων τω κυριω18και προσαξετε µετα των αρτων επτα αµνουσ αµωµουσ ενιαυσιουσ κ
αι µοσχον ενα εκ βουκολιου και κριουσ δυο αµωµουσ εσονται ολοκαυτωµα τω κυριω και αι θυσιαι α
υτων και αι σπονδαι αυτων θυσιαν οσµην ευωδιασ τω κυριω19και ποιησουσιν χιµαρον εξ αιγων ενα π
ερι αµαρτιασ και δυο αµνουσ ενιαυσιουσ εισ θυσιαν σωτηριου µετα των αρτων του πρωτογενηµατοσ
20και επιθησει αυτα ο ιερευσ µετα των αρτων του πρωτογενηµατοσ επιθεµα εναντι κυριου µετα των δ
υο αµνων αγια εσονται τω κυριω τω ιερει τω προσφεροντι αυτα αυτω εσται21και καλεσετε ταυτην την
 ηµεραν κλητην αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη νοµιµον αιωνιον εισ τασ γ
ενεασ υµων εν παση τη κατοικια υµων22και οταν θεριζητε τον θερισµον τησ γησ υµων ου συντελεσετ
ε το λοιπον του θερισµου του αγρου σου εν τω θεριζειν σε και τα αποπιπτοντα του θερισµου σου ου σ
υλλεξεισ τω πτωχω και τω προσηλυτω υπολειψη αυτα εγω κυριοσ ο θεοσ υµων23και ελαλησεν κυριοσ
 προσ µωυσην λεγων24λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων του µηνοσ του εβδοµου µια του µηνοσ εσται 
υµιν αναπαυσισ µνηµοσυνον σαλπιγγων κλητη αγια εσται υµιν25παν εργον λατρευτον ου ποιησετε κα
ι προσαξετε ολοκαυτωµα κυριω26και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων27και τη δεκατη του µηνοσ
 του εβδοµου τουτου ηµερα εξιλασµου κλητη αγια εσται υµιν και ταπεινωσετε τασ ψυχασ υµων και π
ροσαξετε ολοκαυτωµα τω κυριω28παν εργον ου ποιησετε εν αυτη τη ηµερα ταυτη εστιν γαρ ηµερα εξι
λασµου αυτη υµιν εξιλασασθαι περι υµων εναντι κυριου του θεου υµων29πασα ψυχη ητισ µη ταπειν
ωθησεται εν αυτη τη ηµερα ταυτη εξολεθρευθησεται εκ του λαου αυτησ30και πασα ψυχη ητισ ποιησε
ι εργον εν αυτη τη ηµερα ταυτη απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ31παν εργον ου ποιησετε 
νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων εν πασαισ κατοικιαισ υµων32σαββατα σαββατων εσται υµιν κ
αι ταπεινωσετε τασ ψυχασ υµων απο ενατησ του µηνοσ απο εσπερασ εωσ εσπερασ σαββατιειτε τα σ
αββατα υµων33και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων34λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων τη πεντε
καιδεκατη του µηνοσ του εβδοµου τουτου εορτη σκηνων επτα ηµερασ τω κυριω35και η ηµερα η πρωτ
η κλητη αγια παν εργον λατρευτον ου ποιησετε36επτα ηµερασ προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω κα
ι η ηµερα η ογδοη κλητη αγια εσται υµιν και προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω εξοδιον εστιν παν ε
ργον λατρευτον ου ποιησετε37αυται αι εορται κυριω ασ καλεσετε κλητασ αγιασ ωστε προσενεγκαι κα
ρπωµατα τω κυριω ολοκαυτωµατα και θυσιασ αυτων και σπονδασ αυτων το καθ′ ηµεραν εισ ηµεραν
38πλην των σαββατων κυριου και πλην των δοµατων υµων και πλην πασων των ευχων υµων και πλην
 των εκουσιων υµων α αν δωτε τω κυριω39και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ του εβδοµου το
υτου οταν συντελεσητε τα γενηµατα τησ γησ εορτασετε τω κυριω επτα ηµερασ τη ηµερα τη πρωτη αν
απαυσισ και τη ηµερα τη ογδοη αναπαυσισ40και ληµψεσθε τη ηµερα τη πρωτη καρπον ξυλου ωραιον
 και καλλυνθρα φοινικων και κλαδουσ ξυλου δασεισ και ιτεασ και αγνου κλαδουσ εκ χειµαρρου ευφ
ρανθηναι εναντι κυριου του θεου υµων επτα ηµερασ41του ενιαυτου νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ 
υµων εν τω µηνι τω εβδοµω εορτασετε αυτην42εν σκηναισ κατοικησετε επτα ηµερασ πασ ο αυτοχθων 
εν ισραηλ κατοικησει εν σκηναισ43οπωσ ιδωσιν αι γενεαι υµων οτι εν σκηναισ κατωκισα τουσ υιουσ 
ισραηλ εν τω εξαγαγειν µε αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εγω κυριοσ ο θεοσ υµων44και ελαλησεν µωυσησ τ
ασ εορτασ κυριου τοισ υιοισ ισραηλ  
 
Chapter 24 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετωσαν µοι ελαιον ελα



ινον καθαρον κεκοµµενον εισ φωσ καυσαι λυχνον δια παντοσ3εξωθεν του καταπετασµατοσ εν τη σκη
νη του µαρτυριου καυσουσιν αυτον ααρων και οι υιοι αυτου απο εσπερασ εωσ πρωι ενωπιον κυριου 
ενδελεχωσ νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων4επι τησ λυχνιασ τησ καθαρασ καυσετε τουσ λυχνο
υσ εναντι κυριου εωσ το πρωι5και ληµψεσθε σεµιδαλιν και ποιησετε αυτην δωδεκα αρτουσ δυο δεκατ
ων εσται ο αρτοσ ο εισ6και επιθησετε αυτουσ δυο θεµατα εξ αρτουσ το εν θεµα επι την τραπεζαν την 
καθαραν εναντι κυριου7και επιθησετε επι το θεµα λιβανον καθαρον και αλα και εσονται εισ αρτουσ 
εισ αναµνησιν προκειµενα τω κυριω8τη ηµερα των σαββατων προθησεται εναντι κυριου δια παντοσ ε
νωπιον των υιων ισραηλ διαθηκην αιωνιον9και εσται ααρων και τοισ υιοισ αυτου και φαγονται αυτα
 εν τοπω αγιω εστιν γαρ αγια των αγιων τουτο αυτω απο των θυσιαζοµενων τω κυριω νοµιµον αιωνιον
10και εξηλθεν υιοσ γυναικοσ ισραηλιτιδοσ και ουτοσ ην υιοσ αιγυπτιου εν τοισ υιοισ ισραηλ και εµα
χεσαντο εν τη παρεµβολη ο εκ τησ ισραηλιτιδοσ και ο ανθρωποσ ο ισραηλιτησ11και επονοµασασ ο υ
ιοσ τησ γυναικοσ τησ ισραηλιτιδοσ το ονοµα κατηρασατο και ηγαγον αυτον προσ µωυσην και το ον
οµα τησ µητροσ αυτου σαλωµιθ θυγατηρ δαβρι εκ τησ φυλησ δαν12και απεθεντο αυτον εισ φυλακην δ
ιακριναι αυτον δια προσταγµατοσ κυριου13και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων14εξαγαγε τον κα
ταρασαµενον εξω τησ παρεµβολησ και επιθησουσιν παντεσ οι ακουσαντεσ τασ χειρασ αυτων επι τη
ν κεφαλην αυτου και λιθοβολησουσιν αυτον πασα η συναγωγη15και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησον και ε
ρεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ οσ εαν καταρασηται θεον αµαρτιαν ληµψεται16ονοµαζων δε το ονοµα κ
υριου θανατω θανατουσθω λιθοισ λιθοβολειτω αυτον πασα συναγωγη ισραηλ εαν τε προσηλυτοσ εα
ν τε αυτοχθων εν τω ονοµασαι αυτον το ονοµα κυριου τελευτατω17και ανθρωποσ οσ αν παταξη ψυχη
ν ανθρωπου και αποθανη θανατω θανατουσθω18και οσ αν παταξη κτηνοσ και αποθανη αποτεισατω 
ψυχην αντι ψυχησ19και εαν τισ δω µωµον τω πλησιον ωσ εποιησεν αυτω ωσαυτωσ αντιποιηθησεται 
αυτω20συντριµµα αντι συντριµµατοσ οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντοσ καθοτι αν δω µω
µον τω ανθρωπω ουτωσ δοθησεται αυτω21οσ αν παταξη ανθρωπον και αποθανη θανατω θανατουσθω
22δικαιωσισ µια εσται τω προσηλυτω και τω εγχωριω οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων23και ελαλησεν 
µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ και εξηγαγον τον καταρασαµενον εξω τησ παρεµβολησ και ελιθοβολησαν
 αυτον εν λιθοισ και οι υιοι ισραηλ εποιησαν καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση  
 
Chapter 25 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τω ορει σινα λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προ
σ αυτουσ εαν εισελθητε εισ την γην ην εγω διδωµι υµιν και αναπαυσεται η γη ην εγω διδωµι υµιν σαβ
βατα τω κυριω3εξ ετη σπερεισ τον αγρον σου και εξ ετη τεµεισ την αµπελον σου και συναξεισ τον κα
ρπον αυτησ4τω δε ετει τω εβδοµω σαββατα αναπαυσισ εσται τη γη σαββατα τω κυριω τον αγρον σου 
ου σπερεισ και την αµπελον σου ου τεµεισ5και τα αυτοµατα αναβαινοντα του αγρου σου ουκ εκθερι
σεισ και την σταφυλην του αγιασµατοσ σου ουκ εκτρυγησεισ ενιαυτοσ αναπαυσεωσ εσται τη γη6και 
εσται τα σαββατα τησ γησ βρωµατα σοι και τω παιδι σου και τη παιδισκη σου και τω µισθωτω σου κ
αι τω παροικω τω προσκειµενω προσ σε7και τοισ κτηνεσιν σου και τοισ θηριοισ τοισ εν τη γη σου εστ
αι παν το γενηµα αυτου εισ βρωσιν8και εξαριθµησεισ σεαυτω επτα αναπαυσεισ ετων επτα ετη επτακι
σ και εσονται σοι επτα εβδοµαδεσ ετων εννεα και τεσσαρακοντα ετη9και διαγγελειτε σαλπιγγοσ φωνη 
εν παση τη γη υµων τω µηνι τω εβδοµω τη δεκατη του µηνοσ τη ηµερα του ιλασµου διαγγελειτε σαλπι
γγι εν παση τη γη υµων10και αγιασετε το ετοσ το πεντηκοστον ενιαυτον και διαβοησετε αφεσιν επι τησ
 γησ πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην ενιαυτοσ αφεσεωσ σηµασια αυτη εσται υµιν και απελευσεται εισ
 εκαστοσ εισ την κτησιν αυτου και εκαστοσ εισ την πατριδα αυτου απελευσεσθε11αφεσεωσ σηµασια 
αυτη το ετοσ το πεντηκοστον ενιαυτοσ εσται υµιν ου σπερειτε ουδε αµησετε τα αυτοµατα αναβαινον
τα αυτησ και ου τρυγησετε τα ηγιασµενα αυτησ12οτι αφεσεωσ σηµασια εστιν αγιον εσται υµιν απο τ
ων πεδιων φαγεσθε τα γενηµατα αυτησ13εν τω ετει τησ αφεσεωσ σηµασια αυτησ επανελευσεται εκαστ
οσ εισ την κτησιν αυτου14εαν δε αποδω πρασιν τω πλησιον σου εαν και κτηση παρα του πλησιον σου
 µη θλιβετω ανθρωποσ τον πλησιον15κατα αριθµον ετων µετα την σηµασιαν κτηση παρα του πλησιον
 κατα αριθµον ενιαυτων γενηµατων αποδωσεται σοι16καθοτι αν πλειον των ετων πληθυνη την εγκτησι
ν αυτου και καθοτι αν ελαττον των ετων ελαττονωση την κτησιν αυτου οτι αριθµον γενηµατων αυτο
υ ουτωσ αποδωσεται σοι17µη θλιβετω ανθρωποσ τον πλησιον και φοβηθηση κυριον τον θεον σου εγω 
ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων18και ποιησετε παντα τα δικαιωµατα µου και πασασ τασ κρισεισ µου και φυλ
αξασθε και ποιησετε αυτα και κατοικησετε επι τησ γησ πεποιθοτεσ19και δωσει η γη τα εκφορια αυτησ
 και φαγεσθε εισ πλησµονην και κατοικησετε πεποιθοτεσ επ′ αυτησ20εαν δε λεγητε τι φαγοµεθα εν τω ε
τει τω εβδοµω τουτω εαν µη σπειρωµεν µηδε συναγαγωµεν τα γενηµατα ηµων21και αποστελω την ευλ
ογιαν µου υµιν εν τω ετει τω εκτω και ποιησει τα γενηµατα αυτησ εισ τα τρια ετη22και σπερειτε το ετο
σ το ογδοον και φαγεσθε απο των γενηµατων παλαια εωσ του ετουσ του ενατου εωσ αν ελθη το γενηµ
α αυτησ φαγεσθε παλαια παλαιων23και η γη ου πραθησεται εισ βεβαιωσιν εµη γαρ εστιν η γη διοτι πρ
οσηλυτοι και παροικοι υµεισ εστε εναντιον µου24και κατα πασαν γην κατασχεσεωσ υµων λυτρα δωσ



ετε τησ γησ25εαν δε πενηται ο αδελφοσ σου ο µετα σου και αποδωται απο τησ κατασχεσεωσ αυτου κα
ι ελθη ο αγχιστευων εγγιζων εγγιστα αυτου και λυτρωσεται την πρασιν του αδελφου αυτου26εαν δε µη
 η τινι ο αγχιστευων και ευπορηθη τη χειρι και ευρεθη αυτω το ικανον λυτρα αυτου27και συλλογιειτα
ι τα ετη τησ πρασεωσ αυτου και αποδωσει ο υπερεχει τω ανθρωπω ω απεδοτο εαυτον αυτω και απελε
υσεται εισ την κατασχεσιν αυτου28εαν δε µη ευπορηθη η χειρ αυτου το ικανον ωστε αποδουναι αυτω
 και εσται η πρασισ τω κτησαµενω αυτα εωσ του εκτου ετουσ τησ αφεσεωσ και εξελευσεται τη αφεσε
ι και απελευσεται εισ την κατασχεσιν αυτου29εαν δε τισ αποδωται οικιαν οικητην εν πολει τετειχισµε
νη και εσται η λυτρωσισ αυτησ εωσ πληρωθη ενιαυτοσ ηµερων εσται η λυτρωσισ αυτησ30εαν δε µη λ
υτρωθη εωσ αν πληρωθη αυτησ ενιαυτοσ ολοσ κυρωθησεται η οικια η ουσα εν πολει τη εχουση τειχ
οσ βεβαιωσ τω κτησαµενω αυτην εισ τασ γενεασ αυτου και ουκ εξελευσεται εν τη αφεσει31αι δε οικια
ι αι εν επαυλεσιν αισ ουκ εστιν εν αυταισ τειχοσ κυκλω προσ τον αγρον τησ γησ λογισθητωσαν λυτρ
ωται δια παντοσ εσονται και εν τη αφεσει εξελευσονται32και αι πολεισ των λευιτων οικιαι των πολεω
ν αυτων κατασχεσεωσ λυτρωται δια παντοσ εσονται τοισ λευιταισ33και οσ αν λυτρωσαµενοσ παρα τ
ων λευιτων και εξελευσεται η διαπρασισ αυτων οικιων πολεωσ κατασχεσεωσ αυτων εν τη αφεσει οτι 
οικιαι των πολεων των λευιτων κατασχεσισ αυτων εν µεσω υιων ισραηλ34και οι αγροι οι αφωρισµενοι
 ταισ πολεσιν αυτων ου πραθησονται οτι κατασχεσισ αιωνια τουτο αυτων εστιν35εαν δε πενηται ο αδ
ελφοσ σου και αδυνατηση ταισ χερσιν παρα σοι αντιληµψη αυτου ωσ προσηλυτου και παροικου και
 ζησεται ο αδελφοσ σου µετα σου36ου ληµψη παρ′ αυτου τοκον ουδε επι πληθει και φοβηθηση τον θεο
ν σου εγω κυριοσ και ζησεται ο αδελφοσ σου µετα σου37το αργυριον σου ου δωσεισ αυτω επι τοκω κα
ι επι πλεονασµον ου δωσεισ αυτω τα βρωµατα σου38εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγων υµασ εκ γησ 
αιγυπτου δουναι υµιν την γην χανααν ωστε ειναι υµων θεοσ39εαν δε ταπεινωθη ο αδελφοσ σου παρα 
σοι και πραθη σοι ου δουλευσει σοι δουλειαν οικετου40ωσ µισθωτοσ η παροικοσ εσται σοι εωσ του ετ
ουσ τησ αφεσεωσ εργαται παρα σοι41και εξελευσεται τη αφεσει και τα τεκνα αυτου µετ′ αυτου και απ
ελευσεται εισ την γενεαν αυτου εισ την κατασχεσιν την πατρικην αποδραµειται42διοτι οικεται µου ει
σιν ουτοι ουσ εξηγαγον εκ γησ αιγυπτου ου πραθησεται εν πρασει οικετου43ου κατατενεισ αυτον εν τ
ω µοχθω και φοβηθηση κυριον τον θεον σου44και παισ και παιδισκη οσοι αν γενωνται σοι απο των εθ
νων οσοι κυκλω σου εισιν απ′ αυτων κτησεσθε δουλον και δουλην45και απο των υιων των παροικων τ
ων οντων εν υµιν απο τουτων κτησεσθε και απο των συγγενων αυτων οσοι αν γενωνται εν τη γη υµων 
εστωσαν υµιν εισ κατασχεσιν46και καταµεριειτε αυτουσ τοισ τεκνοισ υµων µεθ′ υµασ και εσονται υµ
ιν κατοχιµοι εισ τον αιωνα των αδελφων υµων των υιων ισραηλ εκαστοσ τον αδελφον αυτου ου κατα
τενει αυτον εν τοισ µοχθοισ47εαν δε ευρη η χειρ του προσηλυτου η του παροικου του παρα σοι και α
πορηθεισ ο αδελφοσ σου πραθη τω προσηλυτω η τω παροικω τω παρα σοι εκ γενετησ προσηλυτω48µετ
α το πραθηναι αυτω λυτρωσισ εσται αυτω εισ των αδελφων αυτου λυτρωσεται αυτον49αδελφοσ πατρ
οσ αυτου η υιοσ αδελφου πατροσ λυτρωσεται αυτον η απο των οικειων των σαρκων αυτου εκ τησ φυ
λησ αυτου λυτρωσεται αυτον εαν δε ευπορηθεισ ταισ χερσιν λυτρωσηται εαυτον50και συλλογιειται π
ροσ τον κεκτηµενον αυτον απο του ετουσ ου απεδοτο εαυτον αυτω εωσ του ενιαυτου τησ αφεσεωσ κ
αι εσται το αργυριον τησ πρασεωσ αυτου ωσ µισθιου ετοσ εξ ετουσ εσται µετ′ αυτου51εαν δε τινι πλει
ον των ετων η προσ ταυτα αποδωσει τα λυτρα αυτου απο του αργυριου τησ πρασεωσ αυτου52εαν δε ο
λιγον καταλειφθη απο των ετων εισ τον ενιαυτον τησ αφεσεωσ και συλλογιειται αυτω κατα τα ετη αυ
του και αποδωσει τα λυτρα αυτου53ωσ µισθωτοσ ενιαυτον εξ ενιαυτου εσται µετ′ αυτου ου κατατενει
σ αυτον εν τω µοχθω ενωπιον σου54εαν δε µη λυτρωται κατα ταυτα εξελευσεται εν τω ετει τησ αφεσε
ωσ αυτοσ και τα παιδια αυτου µετ′ αυτου55οτι εµοι οι υιοι ισραηλ οικεται παιδεσ µου ουτοι εισιν ουσ
 εξηγαγον εκ γησ αιγυπτου εγω κυριοσ ο θεοσ υµων  
 
Chapter 26 
1ου ποιησετε υµιν αυτοισ χειροποιητα ουδε γλυπτα ουδε στηλην αναστησετε υµιν ουδε λιθον σκοπον 
θησετε εν τη γη υµων προσκυνησαι αυτω εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων2τα σαββατα µου φυλαξεσθε κα
ι απο των αγιων µου φοβηθησεσθε εγω ειµι κυριοσ3εαν τοισ προσταγµασιν µου πορευησθε και τασ εν
τολασ µου φυλασσησθε και ποιησητε αυτασ4και δωσω τον υετον υµιν εν καιρω αυτου και η γη δωσει
 τα γενηµατα αυτησ και τα ξυλα των πεδιων αποδωσει τον καρπον αυτων5και καταληµψεται υµιν ο α
λοητοσ τον τρυγητον και ο τρυγητοσ καταληµψεται τον σπορον και φαγεσθε τον αρτον υµων εισ πλη
σµονην και κατοικησετε µετα ασφαλειασ επι τησ γησ υµων6και πολεµοσ ου διελευσεται δια τησ γησ 
υµων και δωσω ειρηνην εν τη γη υµων και κοιµηθησεσθε και ουκ εσται υµασ ο εκφοβων και απολω θ
ηρια πονηρα εκ τησ γησ υµων7και διωξεσθε τουσ εχθρουσ υµων και πεσουνται εναντιον υµων φονω8

και διωξονται εξ υµων πεντε εκατον και εκατον υµων διωξονται µυριαδασ και πεσουνται οι εχθροι υ
µων εναντιον υµων µαχαιρα9και επιβλεψω εφ′ υµασ και αυξανω υµασ και πληθυνω υµασ και στησω 
την διαθηκην µου µεθ′ υµων10και φαγεσθε παλαια και παλαια παλαιων και παλαια εκ προσωπου νεω
ν εξοισετε11και θησω την διαθηκην µου εν υµιν και ου βδελυξεται η ψυχη µου υµασ12και εµπεριπατη



σω εν υµιν και εσοµαι υµων θεοσ και υµεισ εσεσθε µου λαοσ13εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγω
ν υµασ εκ γησ αιγυπτου οντων υµων δουλων και συνετριψα τον δεσµον του ζυγου υµων και ηγαγον υ
µασ µετα παρρησιασ14εαν δε µη υπακουσητε µου µηδε ποιησητε τα προσταγµατα µου ταυτα15αλλα α
πειθησητε αυτοισ και τοισ κριµασιν µου προσοχθιση η ψυχη υµων ωστε υµασ µη ποιειν πασασ τασ ε
ντολασ µου ωστε διασκεδασαι την διαθηκην µου16και εγω ποιησω ουτωσ υµιν και επισυστησω εφ′ υµ
ασ την αποριαν την τε ψωραν και τον ικτερον και σφακελιζοντασ τουσ οφθαλµουσ υµων και την ψυχ
ην υµων εκτηκουσαν και σπερειτε δια κενησ τα σπερµατα υµων και εδονται οι υπεναντιοι υµων17και 
επιστησω το προσωπον µου εφ′ υµασ και πεσεισθε εναντιον των εχθρων υµων και διωξονται υµασ οι 
µισουντεσ υµασ και φευξεσθε ουθενοσ διωκοντοσ υµασ18και εαν εωσ τουτου µη υπακουσητε µου και
 προσθησω του παιδευσαι υµασ επτακισ επι ταισ αµαρτιαισ υµων19και συντριψω την υβριν τησ υπερ
ηφανιασ υµων και θησω τον ουρανον υµιν σιδηρουν και την γην υµων ωσει χαλκην20και εσται εισ κε
νον η ισχυσ υµων και ου δωσει η γη υµων τον σπορον αυτησ και το ξυλον του αγρου υµων ου δωσει τ
ον καρπον αυτου21και εαν µετα ταυτα πορευησθε πλαγιοι και µη βουλησθε υπακουειν µου προσθησω
 υµιν πληγασ επτα κατα τασ αµαρτιασ υµων22και αποστελω εφ′ υµασ τα θηρια τα αγρια τησ γησ και 
κατεδεται υµασ και εξαναλωσει τα κτηνη υµων και ολιγοστουσ ποιησει υµασ και ερηµωθησονται αι 
οδοι υµων23και επι τουτοισ εαν µη παιδευθητε αλλα πορευησθε προσ µε πλαγιοι24πορευσοµαι καγω µ
εθ′ υµων θυµω πλαγιω και παταξω υµασ καγω επτακισ αντι των αµαρτιων υµων25και επαξω εφ′ υµασ 
µαχαιραν εκδικουσαν δικην διαθηκησ και καταφευξεσθε εισ τασ πολεισ υµων και εξαποστελω θανατ
ον εισ υµασ και παραδοθησεσθε εισ χειρασ εχθρων26εν τω θλιψαι υµασ σιτοδεια αρτων και πεψουσιν
 δεκα γυναικεσ τουσ αρτουσ υµων εν κλιβανω ενι και αποδωσουσιν τουσ αρτουσ υµων εν σταθµω κα
ι φαγεσθε και ου µη εµπλησθητε27εαν δε επι τουτοισ µη υπακουσητε µου και πορευησθε προσ µε πλαγ
ιοι28και αυτοσ πορευσοµαι µεθ′ υµων εν θυµω πλαγιω και παιδευσω υµασ εγω επτακισ κατα τασ αµα
ρτιασ υµων29και φαγεσθε τασ σαρκασ των υιων υµων και τασ σαρκασ των θυγατερων υµων φαγεσθε30

και ερηµωσω τασ στηλασ υµων και εξολεθρευσω τα ξυλινα χειροποιητα υµων και θησω τα κωλα υµ
ων επι τα κωλα των ειδωλων υµων και προσοχθιει η ψυχη µου υµιν31και θησω τασ πολεισ υµων ερηµ
ουσ και εξερηµωσω τα αγια υµων και ου µη οσφρανθω τησ οσµησ των θυσιων υµων32και εξερηµωσω 
εγω την γην υµων και θαυµασονται επ′ αυτη οι εχθροι υµων οι ενοικουντεσ εν αυτη33και διασπερω υµ
ασ εισ τα εθνη και εξαναλωσει υµασ επιπορευοµενη η µαχαιρα και εσται η γη υµων ερηµοσ και αι π
ολεισ υµων εσονται ερηµοι34τοτε ευδοκησει η γη τα σαββατα αυτησ και πασασ τασ ηµερασ τησ ερηµ
ωσεωσ αυτησ και υµεισ εσεσθε εν τη γη των εχθρων υµων τοτε σαββατιει η γη και ευδοκησει τα σαββ
ατα αυτησ35πασασ τασ ηµερασ τησ ερηµωσεωσ αυτησ σαββατιει α ουκ εσαββατισεν εν τοισ σαββατ
οισ υµων ηνικα κατωκειτε αυτην36και τοισ καταλειφθεισιν εξ υµων επαξω δειλιαν εισ την καρδιαν α
υτων εν τη γη των εχθρων αυτων και διωξεται αυτουσ φωνη φυλλου φεροµενου και φευξονται ωσ φευγ
οντεσ απο πολεµου και πεσουνται ουθενοσ διωκοντοσ37και υπεροψεται ο αδελφοσ τον αδελφον ωσει ε
ν πολεµω ουθενοσ κατατρεχοντοσ και ου δυνησεσθε αντιστηναι τοισ εχθροισ υµων38και απολεισθε ε
ν τοισ εθνεσιν και κατεδεται υµασ η γη των εχθρων υµων39και οι καταλειφθεντεσ αφ′ υµων καταφθαρ
ησονται δια τασ αµαρτιασ υµων εν τη γη των εχθρων αυτων τακησονται40και εξαγορευσουσιν τασ α
µαρτιασ αυτων και τασ αµαρτιασ των πατερων αυτων οτι παρεβησαν και υπερειδον µε και οτι επορε
υθησαν εναντιον µου πλαγιοι41και εγω επορευθην µετ′ αυτων εν θυµω πλαγιω και απολω αυτουσ εν τ
η γη των εχθρων αυτων τοτε εντραπησεται η καρδια αυτων η απεριτµητοσ και τοτε ευδοκησουσιν τα
σ αµαρτιασ αυτων42και µνησθησοµαι τησ διαθηκησ ιακωβ και τησ διαθηκησ ισαακ και τησ διαθηκη
σ αβρααµ µνησθησοµαι και τησ γησ µνησθησοµαι43και η γη εγκαταλειφθησεται υπ′ αυτων τοτε προσ
δεξεται η γη τα σαββατα αυτησ εν τω ερηµωθηναι αυτην δι′ αυτουσ και αυτοι προσδεξονται τασ αυτ
ων ανοµιασ ανθ′ ων τα κριµατα µου υπερειδον και τοισ προσταγµασιν µου προσωχθισαν τη ψυχη αυ
των44και ουδ′ ωσ οντων αυτων εν τη γη των εχθρων αυτων ουχ υπερειδον αυτουσ ουδε προσωχθισα α
υτοισ ωστε εξαναλωσαι αυτουσ του διασκεδασαι την διαθηκην µου την προσ αυτουσ οτι εγω ειµι κυ
ριοσ ο θεοσ αυτων45και µνησθησοµαι αυτων τησ διαθηκησ τησ προτερασ οτε εξηγαγον αυτουσ εκ γη
σ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ εναντι των εθνων του ειναι αυτων θεοσ εγω ειµι κυριοσ46ταυτα τα κριµ
ατα και τα προσταγµατα και ο νοµοσ ον εδωκεν κυριοσ ανα µεσον αυτου και ανα µεσον των υιων ισ
ραηλ εν τω ορει σινα εν χειρι µωυση  
 
Chapter 27 
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ αυτοισ οσ αν ευξητ
αι ευχην ωστε τιµην τησ ψυχησ αυτου τω κυριω3εσται η τιµη του αρσενοσ απο εικοσαετουσ εωσ εξη
κονταετουσ εσται αυτου η τιµη πεντηκοντα διδραχµα αργυριου τω σταθµω τω αγιω4τησ δε θηλειασ ε
σται η συντιµησισ τριακοντα διδραχµα5εαν δε απο πενταετουσ εωσ εικοσι ετων εσται η τιµη του αρσ
ενοσ εικοσι διδραχµα τησ δε θηλειασ δεκα διδραχµα6απο δε µηνιαιου εωσ πενταετουσ εσται η τιµη τ
ου αρσενοσ πεντε διδραχµα αργυριου τησ δε θηλειασ τρια διδραχµα7εαν δε απο εξηκονταετων και επ



ανω εαν µεν αρσεν η εσται η τιµη πεντεκαιδεκα διδραχµα αργυριου εαν δε θηλεια δεκα διδραχµα8εα
ν δε ταπεινοσ η τη τιµη στησεται εναντιον του ιερεωσ και τιµησεται αυτον ο ιερευσ καθαπερ ισχυει 
η χειρ του ευξαµενου τιµησεται αυτον ο ιερευσ9εαν δε απο των κτηνων των προσφεροµενων απ′ αυτω
ν δωρον τω κυριω οσ αν δω απο τουτων τω κυριω εσται αγιον10ουκ αλλαξει αυτο καλον πονηρω ουδε 
πονηρον καλω εαν δε αλλασσων αλλαξη αυτο κτηνοσ κτηνει εσται αυτο και το αλλαγµα αγια11εαν δ
ε παν κτηνοσ ακαθαρτον αφ′ ων ου προσφερεται απ′ αυτων δωρον τω κυριω στησει το κτηνοσ εναντι 
του ιερεωσ12και τιµησεται αυτο ο ιερευσ ανα µεσον καλου και ανα µεσον πονηρου και καθοτι αν τιµ
ησεται ο ιερευσ ουτωσ στησεται13εαν δε λυτρουµενοσ λυτρωσηται αυτο προσθησει το επιπεµπτον πρ
οσ την τιµην αυτου14και ανθρωποσ οσ αν αγιαση την οικιαν αυτου αγιαν τω κυριω και τιµησεται αυτ
ην ο ιερευσ ανα µεσον καλησ και ανα µεσον πονηρασ ωσ αν τιµησεται αυτην ο ιερευσ ουτωσ σταθη
σεται15εαν δε ο αγιασασ αυτην λυτρωται την οικιαν αυτου προσθησει επ′ αυτο το επιπεµπτον του αργ
υριου τησ τιµησ και εσται αυτω16εαν δε απο του αγρου τησ κατασχεσεωσ αυτου αγιαση ανθρωποσ τ
ω κυριω και εσται η τιµη κατα τον σπορον αυτου κορου κριθων πεντηκοντα διδραχµα αργυριου17εαν 
δε απο του ενιαυτου τησ αφεσεωσ αγιαση τον αγρον αυτου κατα την τιµην αυτου στησεται18εαν δε εσ
χατον µετα την αφεσιν αγιαση τον αγρον αυτου προσλογιειται αυτω ο ιερευσ το αργυριον επι τα ετη τ
α επιλοιπα εωσ εισ τον ενιαυτον τησ αφεσεωσ και ανθυφαιρεθησεται απο τησ συντιµησεωσ αυτου19ε
αν δε λυτρωται τον αγρον ο αγιασασ αυτον προσθησει το επιπεµπτον του αργυριου προσ την τιµην α
υτου και εσται αυτω20εαν δε µη λυτρωται τον αγρον και αποδωται τον αγρον ανθρωπω ετερω ουκετι µ
η λυτρωσηται αυτον21αλλ′ εσται ο αγροσ εξεληλυθυιασ τησ αφεσεωσ αγιοσ τω κυριω ωσπερ η γη η α
φωρισµενη τω ιερει εσται κατασχεσισ22εαν δε απο του αγρου ου κεκτηται οσ ουκ εστιν απο του αγρου
 τησ κατασχεσεωσ αυτου αγιαση τω κυριω23λογιειται προσ αυτον ο ιερευσ το τελοσ τησ τιµησ εκ του 
ενιαυτου τησ αφεσεωσ και αποδωσει την τιµην εν τη ηµερα εκεινη αγιον τω κυριω24και εν τω ενιαυτω
 τησ αφεσεωσ αποδοθησεται ο αγροσ τω ανθρωπω παρ′ ου κεκτηται αυτον ου ην η κατασχεσισ τησ γ
ησ25και πασα τιµη εσται σταθµιοισ αγιοισ εικοσι οβολοι εσται το διδραχµον26και παν πρωτοτοκον ο 
αν γενηται εν τοισ κτηνεσιν σου εσται τω κυριω και ου καθαγιασει ουθεισ αυτο εαν τε µοσχον εαν τε 
προβατον τω κυριω εστιν27εαν δε των τετραποδων των ακαθαρτων αλλαξει κατα την τιµην αυτου και 
προσθησει το επιπεµπτον προσ αυτο και εσται αυτω εαν δε µη λυτρωται πραθησεται κατα το τιµηµα 
αυτου28παν δε αναθεµα ο εαν αναθη ανθρωποσ τω κυριω απο παντων οσα αυτω εστιν απο ανθρωπου 
εωσ κτηνουσ και απο αγρου κατασχεσεωσ αυτου ουκ αποδωσεται ουδε λυτρωσεται παν αναθεµα αγι
ον αγιων εσται τω κυριω29και παν ο εαν ανατεθη απο των ανθρωπων ου λυτρωθησεται αλλα θανατω 
θανατωθησεται30πασα δεκατη τησ γησ απο του σπερµατοσ τησ γησ και του καρπου του ξυλινου τω κ
υριω εστιν αγιον τω κυριω31εαν δε λυτρωται λυτρω ανθρωποσ την δεκατην αυτου το επιπεµπτον προσ
θησει προσ αυτο και εσται αυτω32και πασα δεκατη βοων και προβατων και παν ο εαν ελθη εν τω αριθ
µω υπο την ραβδον το δεκατον εσται αγιον τω κυριω33ουκ αλλαξεισ καλον πονηρω εαν δε αλλασσων 
αλλαξησ αυτο και το αλλαγµα αυτου εσται αγιον ου λυτρωθησεται34αυται εισιν αι εντολαι ασ ενετει
λατο κυριοσ τω µωυση προσ τουσ υιουσ ισραηλ εν τω ορει σινα  


