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Chapter 1 
1ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ 
πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα2ενδεκα ηµερων 
εν χωρηβ οδοσ επ′ οροσ σηιρ εωσ καδησ βαρνη3και εγενηθη εν τω τεσσαρακοστω ετει εν τω ενδεκατω
 µηνι µια του µηνοσ ελαλησεν µωυσησ προσ παντασ υιουσ ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο κυρι
οσ αυτω προσ αυτουσ4µετα το παταξαι σηων βασιλεα αµορραιων τον κατοικησαντα εν εσεβων και ω
γ βασιλεα τησ βασαν τον κατοικησαντα εν ασταρωθ και εν εδραι+ν5εν τω περαν του ιορδανου εν γη 
µωαβ ηρξατο µωυσησ διασαφησαι τον νοµον τουτον λεγων6κυριοσ ο θεοσ ηµων ελαλησεν ηµιν εν χω
ρηβ λεγων ικανουσθω υµιν κατοικειν εν τω ορει τουτω7επιστραφητε και απαρατε υµεισ και εισπορευε
σθε εισ οροσ αµορραιων και προσ παντασ τουσ περιοικουσ αραβα εισ οροσ και πεδιον και προσ λιβα
 και παραλιαν γην χαναναιων και αντιλιβανον εωσ του ποταµου του µεγαλου ευφρατου8ιδετε παραδε
δωκα ενωπιον υµων την γην εισπορευθεντεσ κληρονοµησατε την γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν υµων τ
ω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι αυτοισ και τω σπερµατι αυτων µετ′ αυτουσ9και ειπα προσ υµ
ασ εν τω καιρω εκεινω λεγων ου δυνησοµαι µονοσ φερειν υµασ10κυριοσ ο θεοσ υµων επληθυνεν υµασ
 και ιδου εστε σηµερον ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει11κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων προ
σθειη υµιν ωσ εστε χιλιοπλασιωσ και ευλογησαι υµασ καθοτι ελαλησεν υµιν12πωσ δυνησοµαι µονοσ 
φερειν τον κοπον υµων και την υποστασιν υµων και τασ αντιλογιασ υµων13δοτε εαυτοισ ανδρασ σοφ
ουσ και επιστηµονασ και συνετουσ εισ τασ φυλασ υµων και καταστησω εφ′ υµων ηγουµενουσ υµων14

και απεκριθητε µοι και ειπατε καλον το ρηµα ο ελαλησασ ποιησαι15και ελαβον εξ υµων ανδρασ σοφο
υσ και επιστηµονασ και συνετουσ και κατεστησα αυτουσ ηγεισθαι εφ′ υµων χιλιαρχουσ και εκατοντ
αρχουσ και πεντηκονταρχουσ και δεκαδαρχουσ και γραµµατοεισαγωγεισ τοισ κριταισ υµων16και ενε
τειλαµην τοισ κριταισ υµων εν τω καιρω εκεινω λεγων διακουετε ανα µεσον των αδελφων υµων και κ
ρινατε δικαιωσ ανα µεσον ανδροσ και ανα µεσον αδελφου και ανα µεσον προσηλυτου αυτου17ουκ επ
ιγνωση προσωπον εν κρισει κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν κρινεισ ου µη υποστειλη προσωπον 
ανθρωπου οτι η κρισισ του θεου εστιν και το ρηµα ο εαν σκληρον η αφ′ υµων ανοισετε αυτο επ′ εµε κ
αι ακουσοµαι αυτο18και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω παντασ τουσ λογουσ ουσ ποιησετε19κα
ι απαραντεσ εκ χωρηβ επορευθηµεν πασαν την ερηµον την µεγαλην και την φοβεραν εκεινην ην ειδετ
ε οδον ορουσ του αµορραιου καθοτι ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµιν και ηλθοµεν εωσ καδησ βα
ρνη20και ειπα προσ υµασ ηλθατε εωσ του ορουσ του αµορραιου ο ο κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν υµιν
21ιδετε παραδεδωκεν υµιν κυριοσ ο θεοσ υµων προ προσωπου υµων την γην αναβαντεσ κληρονοµησα
τε ον τροπον ειπεν κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων υµιν µη φοβεισθε µηδε δειλιασητε22και προσηλθ
ατε µοι παντεσ και ειπατε αποστειλωµεν ανδρασ προτερουσ ηµων και εφοδευσατωσαν ηµιν την γην κ
αι αναγγειλατωσαν ηµιν αποκρισιν την οδον δι′ ησ αναβησοµεθα εν αυτη και τασ πολεισ εισ ασ εισπ
ορευσοµεθα εισ αυτασ23και ηρεσεν εναντιον µου το ρηµα και ελαβον εξ υµων δωδεκα ανδρασ ανδρα 
ενα κατα φυλην24και επιστραφεντεσ ανεβησαν εισ το οροσ και ηλθοσαν εωσ φαραγγοσ βοτρυοσ και κ
ατεσκοπευσαν αυτην25και ελαβοσαν εν ταισ χερσιν αυτων απο του καρπου τησ γησ και κατηνεγκαν 
προσ ηµασ και ελεγον αγαθη η γη ην κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν ηµιν26και ουκ ηθελησατε αναβηνα
ι και ηπειθησατε τω ρηµατι κυριου του θεου υµων27και διεγογγυζετε εν ταισ σκηναισ υµων και ειπατε
 δια το µισειν κυριον ηµασ εξηγαγεν ηµασ εκ γησ αιγυπτου παραδουναι ηµασ εισ χειρασ αµορραιων 
εξολεθρευσαι ηµασ28που ηµεισ αναβαινοµεν οι αδελφοι υµων απεστησαν υµων την καρδιαν λεγοντε
σ εθνοσ µεγα και πολυ και δυνατωτερον ηµων και πολεισ µεγαλαι και τετειχισµεναι εωσ του ουρανο
υ αλλα και υιουσ γιγαντων εωρακαµεν εκει29και ειπα προσ υµασ µη πτηξητε µηδε φοβηθητε απ′ αυτω
ν30κυριοσ ο θεοσ υµων ο προπορευοµενοσ προ προσωπου υµων αυτοσ συνεκπολεµησει αυτουσ µεθ′ υ
µων κατα παντα οσα εποιησεν υµιν εν γη αιγυπτω31και εν τη ερηµω ταυτη ην ειδετε ωσ ετροφοφορησε
ν σε κυριοσ ο θεοσ σου ωσ ει τισ τροφοφορησει ανθρωποσ τον υιον αυτου κατα πασαν την οδον ην επ
ορευθητε εωσ ηλθετε εισ τον τοπον τουτον32και εν τω λογω τουτω ουκ ενεπιστευσατε κυριω τω θεω υµ
ων33οσ προπορευεται προτεροσ υµων εν τη οδω εκλεγεσθαι υµιν τοπον οδηγων υµασ εν πυρι νυκτοσ δ
εικνυων υµιν την οδον καθ′ ην πορευεσθε επ′ αυτησ και εν νεφελη ηµερασ34και ηκουσεν κυριοσ την φ
ωνην των λογων υµων και παροξυνθεισ ωµοσεν λεγων35ει οψεται τισ των ανδρων τουτων την αγαθην 
ταυτην γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν αυτων36πλην χαλεβ υιοσ ιεφοννη ουτοσ οψεται αυτην και τουτω
 δωσω την γην εφ′ ην επεβη και τοισ υιοισ αυτου δια το προσκεισθαι αυτον τα προσ κυριον37και εµοι 
εθυµωθη κυριοσ δι′ υµασ λεγων ουδε συ ου µη εισελθησ εκει38ιησουσ υιοσ ναυη ο παρεστηκωσ σοι ο
υτοσ εισελευσεται εκει αυτον κατισχυσον οτι αυτοσ κατακληρονοµησει αυτην τω ισραηλ39και παν π



αιδιον νεον οστισ ουκ οιδεν σηµερον αγαθον η κακον ουτοι εισελευσονται εκει και τουτοισ δωσω αυ
την και αυτοι κληρονοµησουσιν αυτην40και υµεισ επιστραφεντεσ εστρατοπεδευσατε εισ την ερηµον 
οδον την επι τησ ερυθρασ θαλασσησ41και απεκριθητε µοι και ειπατε ηµαρτοµεν εναντι κυριου του θε
ου ηµων ηµεισ αναβαντεσ πολεµησοµεν κατα παντα οσα ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµιν και αν
αλαβοντεσ εκαστοσ τα σκευη τα πολεµικα αυτου και συναθροισθεντεσ ανεβαινετε εισ το οροσ42και ε
ιπεν κυριοσ προσ µε ειπον αυτοισ ουκ αναβησεσθε ουδε µη πολεµησετε ου γαρ ειµι µεθ′ υµων και ου 
µη συντριβητε ενωπιον των εχθρων υµων43και ελαλησα υµιν και ουκ εισηκουσατε µου και παρεβητε 
το ρηµα κυριου και παραβιασαµενοι ανεβητε εισ το οροσ44και εξηλθεν ο αµορραιοσ ο κατοικων εν τ
ω ορει εκεινω εισ συναντησιν υµιν και κατεδιωξαν υµασ ωσ ει ποιησαισαν αι µελισσαι και ετιτρωσκ
ον υµασ απο σηιρ εωσ ερµα45και καθισαντεσ εκλαιετε εναντι κυριου και ουκ εισηκουσεν κυριοσ τησ
 φωνησ υµων ουδε προσεσχεν υµιν46και ενεκαθησθε εν καδησ ηµερασ πολλασ οσασ ποτε ηµερασ ενε
καθησθε 
 
Chapter 2 
1και επιστραφεντεσ απηραµεν εισ την ερηµον οδον θαλασσαν ερυθραν ον τροπον ελαλησεν κυριοσ π
ροσ µε και εκυκλωσαµεν το οροσ το σηιρ ηµερασ πολλασ2και ειπεν κυριοσ προσ µε3ικανουσθω υµιν 
κυκλουν το οροσ τουτο επιστραφητε ουν επι βορραν4και τω λαω εντειλαι λεγων υµεισ παραπορευεσθ
ε δια των οριων των αδελφων υµων υιων ησαυ οι κατοικουσιν εν σηιρ και φοβηθησονται υµασ και ευ
λαβηθησονται υµασ σφοδρα5µη συναψητε προσ αυτουσ πολεµον ου γαρ µη δω υµιν απο τησ γησ αυτ
ων ουδε βηµα ποδοσ οτι εν κληρω δεδωκα τοισ υιοισ ησαυ το οροσ το σηιρ6βρωµατα αργυριου αγορα
σατε παρ′ αυτων και φαγεσθε και υδωρ µετρω ληµψεσθε παρ′ αυτων αργυριου και πιεσθε7ο γαρ κυριο
σ ο θεοσ ηµων ευλογησεν σε εν παντι εργω των χειρων σου διαγνωθι πωσ διηλθεσ την ερηµον την µεγ
αλην και την φοβεραν εκεινην ιδου τεσσαρακοντα ετη κυριοσ ο θεοσ σου µετα σου ουκ επεδεηθησ ρ
ηµατοσ8και παρηλθοµεν τουσ αδελφουσ ηµων υιουσ ησαυ τουσ κατοικουντασ εν σηιρ παρα την οδο
ν την αραβα απο αιλων και απο γασιωνγαβερ και επιστρεψαντεσ παρηλθοµεν οδον ερηµον µωαβ9και 
ειπεν κυριοσ προσ µε µη εχθραινετε τοισ µωαβιταισ και µη συναψητε προσ αυτουσ πολεµον ου γαρ µ
η δω υµιν απο τησ γησ αυτων εν κληρω τοισ γαρ υιοισ λωτ δεδωκα την σηιρ κληρονοµειν10οι οµµιν π
ροτεροι ενεκαθηντο επ′ αυτησ εθνοσ µεγα και πολυ και ισχυοντεσ ωσπερ οι ενακιµ11ραφαι+ν λογισθη
σονται και ουτοι ωσπερ οι ενακιµ και οι µωαβιται επονοµαζουσιν αυτουσ οµµιν12και εν σηιρ ενεκαθ
ητο ο χορραιοσ προτερον και υιοι ησαυ απωλεσαν αυτουσ και εξετριψαν αυτουσ απο προσωπου αυτ
ων και κατωκισθησαν αντ′ αυτων ον τροπον εποιησεν ισραηλ την γην τησ κληρονοµιασ αυτου ην δε
δωκεν κυριοσ αυτοισ13νυν ουν αναστητε και απαρατε υµεισ και παραπορευεσθε την φαραγγα ζαρετ κ
αι παρηλθοµεν την φαραγγα ζαρετ14και αι ηµεραι ασ παρεπορευθηµεν απο καδησ βαρνη εωσ ου παρ
ηλθοµεν την φαραγγα ζαρετ τριακοντα και οκτω ετη εωσ ου διεπεσεν πασα γενεα ανδρων πολεµιστων
 αποθνησκοντεσ εκ τησ παρεµβολησ καθοτι ωµοσεν αυτοισ ο θεοσ15και η χειρ του θεου ην επ′ αυτοισ
 εξαναλωσαι αυτουσ εκ τησ παρεµβολησ εωσ ου διεπεσαν16και εγενηθη επει διεπεσαν παντεσ οι ανδρ
εσ οι πολεµισται αποθνησκοντεσ εκ µεσου του λαου17και ελαλησεν κυριοσ προσ µε λεγων18συ παραπ
ορευση σηµερον τα ορια µωαβ την σηιρ19και προσαξετε εγγυσ υιων αµµαν µη εχθραινετε αυτοισ και 
µη συναψητε αυτοισ εισ πολεµον ου γαρ µη δω απο τησ γησ υιων αµµαν σοι εν κληρω οτι τοισ υιοισ 
λωτ δεδωκα αυτην εν κληρω20γη ραφαι+ν λογισθησεται και γαρ επ′ αυτησ κατωκουν οι ραφαι+ν το πρ
οτερον και οι αµµανιται ονοµαζουσιν αυτουσ ζοµζοµµιν21εθνοσ µεγα και πολυ και δυνατωτερον υµω
ν ωσπερ οι ενακιµ και απωλεσεν αυτουσ κυριοσ προ προσωπου αυτων και κατεκληρονοµησαν και κ
ατωκισθησαν αντ′ αυτων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ22ωσπερ εποιησαν τοισ υιοισ ησαυ τοισ κατοικουσι
ν εν σηιρ ον τροπον εξετριψαν τον χορραιον απο προσωπου αυτων και κατεκληρονοµησαν και κατω
κισθησαν αντ′ αυτων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ23και οι ευαιοι οι κατοικουντεσ εν ασηρωθ εωσ γαζησ 
και οι καππαδοκεσ οι εξελθοντεσ εκ καππαδοκιασ εξετριψαν αυτουσ και κατωκισθησαν αντ′ αυτων24

νυν ουν αναστητε και απαρατε και παρελθατε υµεισ την φαραγγα αρνων ιδου παραδεδωκα εισ τασ χ
ειρασ σου τον σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου εναρχου κληρονοµειν συναπτ
ε προσ αυτον πολεµον25εν τη ηµερα ταυτη εναρχου δουναι τον τροµον σου και τον φοβον σου επι προ
σωπον παντων των εθνων των υποκατω του ουρανου οιτινεσ ακουσαντεσ το ονοµα σου ταραχθησοντ
αι και ωδινασ εξουσιν απο προσωπου σου26και απεστειλα πρεσβεισ εκ τησ ερηµου κεδαµωθ προσ ση
ων βασιλεα εσεβων λογοισ ειρηνικοισ λεγων27παρελευσοµαι δια τησ γησ σου εν τη οδω παρελευσοµα
ι ουχι εκκλινω δεξια ουδε αριστερα28βρωµατα αργυριου αποδωση µοι και φαγοµαι και υδωρ αργυριο
υ αποδωση µοι και πιοµαι πλην οτι παρελευσοµαι τοισ ποσιν29καθωσ εποιησαν µοι οι υιοι ησαυ οι κ
ατοικουντεσ εν σηιρ και οι µωαβιται οι κατοικουντεσ εν αροηρ εωσ παρελθω τον ιορδανην εισ την γ
ην ην κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν ηµιν30και ουκ ηθελησεν σηων βασιλευσ εσεβων παρελθειν ηµασ δ
ι′ αυτου οτι εσκληρυνεν κυριοσ ο θεοσ ηµων το πνευµα αυτου και κατισχυσεν την καρδιαν αυτου ιν
α παραδοθη εισ τασ χειρασ σου ωσ εν τη ηµερα ταυτη31και ειπεν κυριοσ προσ µε ιδου ηργµαι παραδ



ουναι προ προσωπου σου τον σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου εναρξαι κληρ
ονοµησαι την γην αυτου32και εξηλθεν σηων βασιλευσ εσεβων εισ συναντησιν ηµιν αυτοσ και πασ ο 
λαοσ αυτου εισ πολεµον ιασσα33και παρεδωκεν αυτον κυριοσ ο θεοσ ηµων προ προσωπου ηµων και ε
παταξαµεν αυτον και τουσ υιουσ αυτου και παντα τον λαον αυτου34και εκρατησαµεν πασων των πο
λεων αυτου εν τω καιρω εκεινω και εξωλεθρευσαµεν πασαν πολιν εξησ και τασ γυναικασ αυτων και 
τα τεκνα αυτων ου κατελιποµεν ζωγρειαν35πλην τα κτηνη επρονοµευσαµεν και τα σκυλα των πολεων 
ελαβοµεν36εξ αροηρ η εστιν παρα το χειλοσ χειµαρρου αρνων και την πολιν την ουσαν εν τη φαραγγι
 και εωσ ορουσ του γαλααδ ουκ εγενηθη πολισ ητισ διεφυγεν ηµασ τασ πασασ παρεδωκεν κυριοσ ο θε
οσ ηµων εισ τασ χειρασ ηµων37πλην εισ γην υιων αµµων ου προσηλθοµεν παντα τα συγκυρουντα χει
µαρρου ιαβοκ και τασ πολεισ τασ εν τη ορεινη καθοτι ενετειλατο ηµιν κυριοσ ο θεοσ ηµων 
 
Chapter 3 
1και επιστραφεντεσ ανεβηµεν οδον την εισ βασαν και εξηλθεν ωγ βασιλευσ τησ βασαν εισ συναντησι
ν ηµιν αυτοσ και πασ ο λαοσ αυτου εισ πολεµον εισ εδραι+ν2και ειπεν κυριοσ προσ µε µη φοβηθησ α
υτον οτι εισ τασ χειρασ σου παραδεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην αυτου 
και ποιησεισ αυτω ωσπερ εποιησασ σηων βασιλει των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων3και παρεδω
κεν αυτον κυριοσ ο θεοσ ηµων εισ τασ χειρασ ηµων και τον ωγ βασιλεα τησ βασαν και παντα τον λα
ον αυτου και επαταξαµεν αυτον εωσ του µη καταλιπειν αυτου σπερµα4και εκρατησαµεν πασων των 
πολεων αυτου εν τω καιρω εκεινω ουκ ην πολισ ην ουκ ελαβοµεν παρ′ αυτων εξηκοντα πολεισ παντα
 τα περιχωρα αργοβ βασιλειασ ωγ εν βασαν5πασαι πολεισ οχυραι τειχη υψηλα πυλαι και µοχλοι πλη
ν των πολεων των φερεζαιων των πολλων σφοδρα6εξωλεθρευσαµεν αυτουσ ωσπερ εποιησαµεν τον ση
ων βασιλεα εσεβων και εξωλεθρευσαµεν πασαν πολιν εξησ και τασ γυναικασ και τα παιδια7και παντ
α τα κτηνη και τα σκυλα των πολεων επρονοµευσαµεν εαυτοισ8και ελαβοµεν εν τω καιρω εκεινω την
 γην εκ χειρων δυο βασιλεων των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου απο του χειµαρρου αρνων 
και εωσ αερµων9οι φοινικεσ επονοµαζουσιν το αερµων σανιωρ και ο αµορραιοσ επωνοµασεν αυτο σ
ανιρ10πασαι πολεισ µισωρ και πασα γαλααδ και πασα βασαν εωσ σελχα και εδραι+ν πολεισ βασιλει
ασ του ωγ εν τη βασαν11οτι πλην ωγ βασιλευσ βασαν κατελειφθη απο των ραφαι+ν ιδου η κλινη αυτο
υ κλινη σιδηρα ιδου αυτη εν τη ακρα των υιων αµµων εννεα πηχων το µηκοσ αυτησ και τεσσαρων π
ηχων το ευροσ αυτησ εν πηχει ανδροσ12και την γην εκεινην εκληρονοµησαµεν εν τω καιρω εκεινω απ
ο αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και το ηµισυ ορουσ γαλααδ και τασ πολεισ αυτου 
εδωκα τω ρουβην και τω γαδ13και το καταλοιπον του γαλααδ και πασαν την βασαν βασιλειαν ωγ εδω
κα τω ηµισει φυλησ µανασση και πασαν περιχωρον αργοβ πασαν την βασαν εκεινην γη ραφαι+ν λογι
σθησεται14και ιαι+ρ υιοσ µανασση ελαβεν πασαν την περιχωρον αργοβ εωσ των οριων γαργασι και ο
µαχαθι επωνοµασεν αυτασ επι τω ονοµατι αυτου την βασαν αυωθ ιαι+ρ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ15κα
ι τω µαχιρ εδωκα την γαλααδ16και τω ρουβην και τω γαδ δεδωκα απο τησ γαλααδ εωσ χειµαρρου αρν
ων µεσον του χειµαρρου οριον και εωσ του ιαβοκ ο χειµαρρουσ οριον τοισ υιοισ αµµαν17και η αραβ
α και ο ιορδανησ οριον µαχαναρεθ και εωσ θαλασσησ αραβα θαλασσησ αλυκησ υπο ασηδωθ την φ
ασγα ανατολων18και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω λεγων κυριοσ ο θεοσ υµων εδωκεν υµιν τη
ν γην ταυτην εν κληρω ενοπλισαµενοι προπορευεσθε προ προσωπου των αδελφων υµων υιων ισραηλ 
πασ δυνατοσ19πλην αι γυναικεσ υµων και τα τεκνα υµων και τα κτηνη υµων οιδα οτι πολλα κτηνη υµ
ιν κατοικειτωσαν εν ταισ πολεσιν υµων αισ εδωκα υµιν20εωσ αν καταπαυση κυριοσ ο θεοσ υµων του
σ αδελφουσ υµων ωσπερ και υµασ και κατακληρονοµησουσιν και ουτοι την γην ην κυριοσ ο θεοσ ηµ
ων διδωσιν αυτοισ εν τω περαν του ιορδανου και επαναστραφησεσθε εκαστοσ εισ την κληρονοµιαν α
υτου ην εδωκα υµιν21και τω ιησοι ενετειλαµην εν τω καιρω εκεινω λεγων οι οφθαλµοι υµων εωρακασι
ν παντα οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων τοισ δυσι βασιλευσι τουτοισ ουτωσ ποιησει κυριοσ ο θεο
σ ηµων πασασ τασ βασιλειασ εφ′ ασ συ διαβαινεισ εκει22ου φοβηθησεσθε οτι κυριοσ ο θεοσ ηµων αυ
τοσ πολεµησει περι υµων23και εδεηθην κυριου εν τω καιρω εκεινω λεγων24κυριε κυριε συ ηρξω δειξαι 
τω σω θεραποντι την ισχυν σου και την δυναµιν σου και την χειρα την κραταιαν και τον βραχιονα τ
ον υψηλον τισ γαρ εστιν θεοσ εν τω ουρανω η επι τησ γησ οστισ ποιησει καθα συ εποιησασ και κατα 
την ισχυν σου25διαβασ ουν οψοµαι την γην την αγαθην ταυτην την ουσαν περαν του ιορδανου το ορ
οσ τουτο το αγαθον και τον αντιλιβανον26και υπερειδεν κυριοσ εµε ενεκεν υµων και ουκ εισηκουσεν 
µου και ειπεν κυριοσ προσ µε ικανουσθω σοι µη προσθησ ετι λαλησαι τον λογον τουτον27αναβηθι επι
 κορυφην λελαξευµενου και αναβλεψασ τοισ οφθαλµοισ κατα θαλασσαν και βορραν και λιβα και αν
ατολασ και ιδε τοισ οφθαλµοισ σου οτι ου διαβηση τον ιορδανην τουτον28και εντειλαι ιησοι και κατι
σχυσον αυτον και παρακαλεσον αυτον οτι ουτοσ διαβησεται προ προσωπου του λαου τουτου και αυ
τοσ κατακληρονοµησει αυτοισ την γην ην εωρακασ29και ενεκαθηµεθα εν ναπη συνεγγυσ οικου φογω
ρ 
 



Chapter 4 
1και νυν ισραηλ ακουε των δικαιωµατων και των κριµατων οσα εγω διδασκω υµασ σηµερον ποιειν ιν
α ζητε και πολυπλασιασθητε και εισελθοντεσ κληρονοµησητε την γην ην κυριοσ ο θεοσ των πατερων
 υµων διδωσιν υµιν2ου προσθησετε προσ το ρηµα ο εγω εντελλοµαι υµιν και ουκ αφελειτε απ′ αυτου φ
υλασσεσθε τασ εντολασ κυριου του θεου υµων οσα εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον3οι οφθαλµοι υµων 
εωρακασιν παντα οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων τω βεελφεγωρ οτι πασ ανθρωποσ οστισ επορευθ
η οπισω βεελφεγωρ εξετριψεν αυτον κυριοσ ο θεοσ υµων εξ υµων4υµεισ δε οι προσκειµενοι κυριω τω 
θεω υµων ζητε παντεσ εν τη σηµερον5ιδετε δεδειχα υµιν δικαιωµατα και κρισεισ καθα ενετειλατο µοι
 κυριοσ ποιησαι ουτωσ εν τη γη εισ ην υµεισ εισπορευεσθε εκει κληρονοµειν αυτην6και φυλαξεσθε κ
αι ποιησετε οτι αυτη η σοφια υµων και η συνεσισ εναντιον παντων των εθνων οσοι εαν ακουσωσιν π
αντα τα δικαιωµατα ταυτα και ερουσιν ιδου λαοσ σοφοσ και επιστηµων το εθνοσ το µεγα τουτο7οτι π
οιον εθνοσ µεγα ω εστιν αυτω θεοσ εγγιζων αυτοισ ωσ κυριοσ ο θεοσ ηµων εν πασιν οισ εαν αυτον επ
ικαλεσωµεθα8και ποιον εθνοσ µεγα ω εστιν αυτω δικαιωµατα και κριµατα δικαια κατα παντα τον νο
µον τουτον ον εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον9προσεχε σεαυτω και φυλαξον την ψυχην σου σφοδρ
α µη επιλαθη παντασ τουσ λογουσ ουσ εωρακασιν οι οφθαλµοι σου και µη αποστητωσαν απο τησ κα
ρδιασ σου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου και συµβιβασεισ τουσ υιουσ σου και τουσ υιουσ των υι
ων σου10ηµεραν ην εστητε εναντιον κυριου του θεου υµων εν χωρηβ τη ηµερα τησ εκκλησιασ οτε ειπ
εν κυριοσ προσ µε εκκλησιασον προσ µε τον λαον και ακουσατωσαν τα ρηµατα µου οπωσ µαθωσιν φ
οβεισθαι µε πασασ τασ ηµερασ ασ αυτοι ζωσιν επι τησ γησ και τουσ υιουσ αυτων διδαξωσιν11και πρ
οσηλθετε και εστητε υπο το οροσ και το οροσ εκαιετο πυρι εωσ του ουρανου σκοτοσ γνοφοσ θυελλα 
φωνη µεγαλη12και ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εκ µεσου του πυροσ φωνην ρηµατων υµεισ ηκουσατε 
και οµοιωµα ουκ ειδετε αλλ′ η φωνην13και ανηγγειλεν υµιν την διαθηκην αυτου ην ενετειλατο υµιν π
οιειν τα δεκα ρηµατα και εγραψεν αυτα επι δυο πλακασ λιθινασ14και εµοι ενετειλατο κυριοσ εν τω κ
αιρω εκεινω διδαξαι υµασ δικαιωµατα και κρισεισ ποιειν αυτα υµασ επι τησ γησ εισ ην υµεισ εισπορ
ευεσθε εκει κληρονοµειν αυτην15και φυλαξεσθε σφοδρα τασ ψυχασ υµων οτι ουκ ειδετε οµοιωµα εν τ
η ηµερα η ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εν χωρηβ εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ16µη ανοµησητε και 
ποιησητε υµιν εαυτοισ γλυπτον οµοιωµα πασαν εικονα οµοιωµα αρσενικου η θηλυκου17οµοιωµα παν
τοσ κτηνουσ των οντων επι τησ γησ οµοιωµα παντοσ ορνεου πτερωτου ο πεταται υπο τον ουρανον18ο
µοιωµα παντοσ ερπετου ο ερπει επι τησ γησ οµοιωµα παντοσ ιχθυοσ οσα εστιν εν τοισ υδασιν υποκα
τω τησ γησ19και µη αναβλεψασ εισ τον ουρανον και ιδων τον ηλιον και την σεληνην και τουσ αστερ
ασ και παντα τον κοσµον του ουρανου πλανηθεισ προσκυνησησ αυτοισ και λατρευσησ αυτοισ α απ
ενειµεν κυριοσ ο θεοσ σου αυτα πασιν τοισ εθνεσιν τοισ υποκατω του ουρανου20υµασ δε ελαβεν ο θε
οσ και εξηγαγεν υµασ εκ τησ καµινου τησ σιδηρασ εξ αιγυπτου ειναι αυτω λαον εγκληρον ωσ εν τη η
µερα ταυτη21και κυριοσ εθυµωθη µοι περι των λεγοµενων υφ′ υµων και ωµοσεν ινα µη διαβω τον ιορδ
ανην τουτον και ινα µη εισελθω εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ διδωσιν σοι εν κληρω22εγω γαρ αποθνη
σκω εν τη γη ταυτη και ου διαβαινω τον ιορδανην τουτον υµεισ δε διαβαινετε και κληρονοµησετε τη
ν γην την αγαθην ταυτην23προσεχετε υµεισ µη επιλαθησθε την διαθηκην κυριου του θεου υµων ην διε
θετο προσ υµασ και ποιησητε υµιν εαυτοισ γλυπτον οµοιωµα παντων ων συνεταξεν κυριοσ ο θεοσ σο
υ24οτι κυριοσ ο θεοσ σου πυρ καταναλισκον εστιν θεοσ ζηλωτησ25εαν δε γεννησησ υιουσ και υιουσ τ
ων υιων σου και χρονισητε επι τησ γησ και ανοµησητε και ποιησητε γλυπτον οµοιωµα παντοσ και πο
ιησητε τα πονηρα εναντιον κυριου του θεου υµων παροργισαι αυτον26διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τ
ον τε ουρανον και την γην οτι απωλεια απολεισθε απο τησ γησ εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην 
εκει κληρονοµησαι αυτην ουχι πολυχρονιειτε ηµερασ επ′ αυτησ αλλ′ η εκτριβη εκτριβησεσθε27και δι
ασπερει κυριοσ υµασ εν πασιν τοισ εθνεσιν και καταλειφθησεσθε ολιγοι αριθµω εν τοισ εθνεσιν εισ ο
υσ εισαξει κυριοσ υµασ εκει28και λατρευσετε εκει θεοισ ετεροισ εργοισ χειρων ανθρωπων ξυλοισ και 
λιθοισ οι ουκ οψονται ουδε µη ακουσωσιν ουτε µη φαγωσιν ουτε µη οσφρανθωσιν29και ζητησετε εκει 
κυριον τον θεον υµων και ευρησετε οταν εκζητησητε αυτον εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τη
σ ψυχησ σου εν τη θλιψει σου30και ευρησουσιν σε παντεσ οι λογοι ουτοι επ′ εσχατω των ηµερων και 
επιστραφηση προσ κυριον τον θεον σου και εισακουση τησ φωνησ αυτου31οτι θεοσ οικτιρµων κυριοσ
 ο θεοσ σου ουκ εγκαταλειψει σε ουδε µη εκτριψει σε ουκ επιλησεται την διαθηκην των πατερων σου 
ην ωµοσεν αυτοισ32επερωτησατε ηµερασ προτερασ τασ γενοµενασ προτερασ σου απο τησ ηµερασ ησ
 εκτισεν ο θεοσ ανθρωπον επι τησ γησ και επι το ακρον του ουρανου εωσ ακρου του ουρανου ει γεγον
εν κατα το ρηµα το µεγα τουτο ει ηκουσται τοιουτο33ει ακηκοεν εθνοσ φωνην θεου ζωντοσ λαλουντο
σ εκ µεσου του πυροσ ον τροπον ακηκοασ συ και εζησασ34ει επειρασεν ο θεοσ εισελθων λαβειν εαυτ
ω εθνοσ εκ µεσου εθνουσ εν πειρασµω και εν σηµειοισ και εν τερασιν και εν πολεµω και εν χειρι κρα
ταια και εν βραχιονι υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοισ κατα παντα οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµω
ν εν αιγυπτω ενωπιον σου βλεποντοσ35ωστε ειδησαι σε οτι κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ θεοσ εστιν και ου
κ εστιν ετι πλην αυτου36εκ του ουρανου ακουστη εγενετο η φωνη αυτου παιδευσαι σε και επι τησ γησ 



εδειξεν σοι το πυρ αυτου το µεγα και τα ρηµατα αυτου ηκουσασ εκ µεσου του πυροσ37δια το αγαπησ
αι αυτον τουσ πατερασ σου και εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ′ αυτουσ υµασ και εξηγαγεν σε αυτοσ
 εν τη ισχυι αυτου τη µεγαλη εξ αιγυπτου38εξολεθρευσαι εθνη µεγαλα και ισχυροτερα σου προ προσω
που σου εισαγαγειν σε δουναι σοι την γην αυτων κληρονοµειν καθωσ εχεισ σηµερον39και γνωση σηµε
ρον και επιστραφηση τη διανοια οτι κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ θεοσ εν τω ουρανω ανω και επι τησ γη
σ κατω και ουκ εστιν ετι πλην αυτου40και φυλαξη τα δικαιωµατα αυτου και τασ εντολασ αυτου οσασ
 εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ευ σοι γενηται και τοισ υιοισ σου µετα σε οπωσ µακροηµεροι γενησ
θε επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι πασασ τασ ηµερασ41τοτε αφωρισεν µωυσησ τρεισ π
ολεισ περαν του ιορδανου απο ανατολων ηλιου42φυγειν εκει τον φονευτην οσ αν φονευση τον πλησιο
ν ουκ ειδωσ και ουτοσ ου µισων αυτον προ τησ εχθεσ και τριτησ και καταφευξεται εισ µιαν των πολε
ων τουτων και ζησεται43την βοσορ εν τη ερηµω εν τη γη τη πεδινη τω ρουβην και την ραµωθ εν γαλα
αδ τω γαδδι και την γαυλων εν βασαν τω µανασση44ουτοσ ο νοµοσ ον παρεθετο µωυσησ ενωπιον υιω
ν ισραηλ45ταυτα τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ι
σραηλ εν τη ερηµω εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου46εν τω περαν του ιορδανου εν φαραγγι εγγυσ ο
ικου φογωρ εν γη σηων βασιλεωσ των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων ουσ επαταξεν µωυσησ και οι 
υιοι ισραηλ εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου47και εκληρονοµησαν την γην αυτου και την γην ωγ β
ασιλεωσ τησ βασαν δυο βασιλεων των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου
48απο αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και επι του ορουσ του σηων ο εστιν αερµων49π
ασαν την αραβα περαν του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου υπο ασηδωθ την λαξευτην 
 
Chapter 5 
1και εκαλεσεν µωυσησ παντα ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ ακουε ισραηλ τα δικαιωµατα και τα κρι
µατα οσα εγω λαλω εν τοισ ωσιν υµων εν τη ηµερα ταυτη και µαθησεσθε αυτα και φυλαξεσθε ποιειν 
αυτα2κυριοσ ο θεοσ υµων διεθετο προσ υµασ διαθηκην εν χωρηβ3ουχι τοισ πατρασιν υµων διεθετο κ
υριοσ την διαθηκην ταυτην αλλ′ η προσ υµασ υµεισ ωδε παντεσ ζωντεσ σηµερον4προσωπον κατα πρ
οσωπον ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ5καγω ειστηκειν ανα µεσον κυριο
υ και υµων εν τω καιρω εκεινω αναγγειλαι υµιν τα ρηµατα κυριου οτι εφοβηθητε απο προσωπου του 
πυροσ και ουκ ανεβητε εισ το οροσ λεγων6εγω κυριοσ ο θεοσ σου ο εξαγαγων σε εκ γησ αιγυπτου εξ οι
κου δουλειασ7ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι προ προσωπου µου8ου ποιησεισ σεαυτω ειδωλον ουδε παντ
οσ οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη γη κατω και οσα εν τοισ υδασιν υποκατω τησ γησ9ο
υ προσκυνησεισ αυτοισ ουδε µη λατρευσησ αυτοισ οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ σου θεοσ ζηλωτησ απ
οδιδουσ αµαρτιασ πατερων επι τεκνα επι τριτην και τεταρτην γενεαν τοισ µισουσιν µε10και ποιων ελε
οσ εισ χιλιαδασ τοισ αγαπωσιν µε και τοισ φυλασσουσιν τα προσταγµατα µου11ου ληµψη το ονοµα κ
υριου του θεου σου επι µαταιω ου γαρ µη καθαριση κυριοσ τον λαµβανοντα το ονοµα αυτου επι µατ
αιω12φυλαξαι την ηµεραν των σαββατων αγιαζειν αυτην ον τροπον ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου
13εξ ηµερασ εργα και ποιησεισ παντα τα εργα σου14τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα κυριω τω θεω σου
 ου ποιησεισ εν αυτη παν εργον συ και οι υιοι σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου και η παιδισκη σου 
ο βουσ σου και το υποζυγιον σου και παν κτηνοσ σου και ο προσηλυτοσ ο παροικων εν σοι ινα αναπ
αυσηται ο παισ σου και η παιδισκη σου ωσπερ και συ15και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτ
ω και εξηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ σου εκειθεν εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω δια τουτο συνε
ταξεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου ωστε φυλασσεσθαι την ηµεραν των σαββατων και αγιαζειν αυτην16τιµα 
τον πατερα σου και την µητερα σου ον τροπον ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου ινα ευ σοι γενηται κ
αι ινα µακροχρονιοσ γενη επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι17ου µοιχευσεισ18ου φονευσε
ισ19ου κλεψεισ20ου ψευδοµαρτυρησεισ κατα του πλησιον σου µαρτυριαν ψευδη21ουκ επιθυµησεισ τη
ν γυναικα του πλησιον σου ουκ επιθυµησεισ την οικιαν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε 
τον παιδα αυτου ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του βοοσ αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παν
τοσ κτηνουσ αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου εστιν22τα ρηµατα ταυτα ελαλησεν κυριοσ προσ πασαν 
συναγωγην υµων εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ σκοτοσ γνοφοσ θυελλα φωνη µεγαλη και ου προσεθη
κεν και εγραψεν αυτα επι δυο πλακασ λιθινασ και εδωκεν µοι23και εγενετο ωσ ηκουσατε την φωνην ε
κ µεσου του πυροσ και το οροσ εκαιετο πυρι και προσηλθετε προσ µε παντεσ οι ηγουµενοι των φυλων
 υµων και η γερουσια υµων24και ελεγετε ιδου εδειξεν ηµιν κυριοσ ο θεοσ ηµων την δοξαν αυτου και τ
ην φωνην αυτου ηκουσαµεν εκ µεσου του πυροσ εν τη ηµερα ταυτη ειδοµεν οτι λαλησει ο θεοσ προσ 
ανθρωπον και ζησεται25και νυν µη αποθανωµεν οτι εξαναλωσει ηµασ το πυρ το µεγα τουτο εαν προσ
θωµεθα ηµεισ ακουσαι την φωνην κυριου του θεου ηµων ετι και αποθανουµεθα26τισ γαρ σαρξ ητισ η
κουσεν φωνην θεου ζωντοσ λαλουντοσ εκ µεσου του πυροσ ωσ ηµεισ και ζησεται27προσελθε συ και α
κουσον οσα εαν ειπη κυριοσ ο θεοσ ηµων και συ λαλησεισ προσ ηµασ παντα οσα αν λαληση κυριοσ
 ο θεοσ ηµων προσ σε και ακουσοµεθα και ποιησοµεν28και ηκουσεν κυριοσ την φωνην των λογων υµ
ων λαλουντων προσ µε και ειπεν κυριοσ προσ µε ηκουσα την φωνην των λογων του λαου τουτου οσα 



ελαλησαν προσ σε ορθωσ παντα οσα ελαλησαν29τισ δωσει ουτωσ ειναι την καρδιαν αυτων εν αυτοισ
 ωστε φοβεισθαι µε και φυλασσεσθαι τασ εντολασ µου πασασ τασ ηµερασ ινα ευ η αυτοισ και τοισ υ
ιοισ αυτων δι′ αιωνοσ30βαδισον ειπον αυτοισ αποστραφητε υµεισ εισ τουσ οικουσ υµων31συ δε αυτου
 στηθι µετ′ εµου και λαλησω προσ σε τασ εντολασ και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα διδαξεισ α
υτουσ και ποιειτωσαν εν τη γη ην εγω διδωµι αυτοισ εν κληρω32και φυλαξεσθε ποιειν ον τροπον ενετε
ιλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου ουκ εκκλινειτε εισ δεξια ουδε εισ αριστερα33κατα πασαν την οδον ην εν
ετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου πορευεσθαι εν αυτη οπωσ καταπαυση σε και ευ σοι η και µακροηµερ
ευσητε επι τησ γησ ησ κληρονοµησετε 
 
Chapter 6 
1και αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων διδαξαι
 υµασ ποιειν ουτωσ εν τη γη εισ ην υµεισ εισπορευεσθε εκει κληρονοµησαι αυτην2ινα φοβησθε κυριο
ν τον θεον υµων φυλασσεσθαι παντα τα δικαιωµατα αυτου και τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλο
µαι σοι σηµερον συ και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων σου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου ινα µ
ακροηµερευσητε3και ακουσον ισραηλ και φυλαξαι ποιειν οπωσ ευ σοι η και ινα πληθυνθητε σφοδρα 
καθαπερ ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ των πατερων σου δουναι σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι4και ταυτα
 τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ εν τη ερηµω εξελθοντων αυ
των εκ γησ αιγυπτου ακουε ισραηλ κυριοσ ο θεοσ ηµων κυριοσ εισ εστιν5και αγαπησεισ κυριον τον θ
εον σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου και εξ ολησ τησ δυναµεωσ σου6και εσ
ται τα ρηµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εν τη καρδια σου και εν τη ψυχη σου7και προ
βιβασεισ αυτα τουσ υιουσ σου και λαλησεισ εν αυτοισ καθηµενοσ εν οικω και πορευοµενοσ εν οδω 
και κοιταζοµενοσ και διανισταµενοσ8και αφαψεισ αυτα εισ σηµειον επι τησ χειροσ σου και εσται ασ
αλευτον προ οφθαλµων σου9και γραψετε αυτα επι τασ φλιασ των οικιων υµων και των πυλων υµων10κ
αι εσται οταν εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην ην ωµοσεν τοισ πατρασιν σου τω αβρααµ κ
αι ισαακ και ιακωβ δουναι σοι πολεισ µεγαλασ και καλασ ασ ουκ ωκοδοµησασ11οικιασ πληρεισ παν
των αγαθων ασ ουκ ενεπλησασ λακκουσ λελατοµηµενουσ ουσ ουκ εξελατοµησασ αµπελωνασ και ελ
αιωνασ ουσ ου κατεφυτευσασ και φαγων και εµπλησθεισ12προσεχε σεαυτω µη επιλαθη κυριου του θε
ου σου του εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ13κυριον τον θεον σου φοβηθηση και α
υτω λατρευσεισ και προσ αυτον κολληθηση και τω ονοµατι αυτου οµη14ου πορευσεσθε οπισω θεων ε
τερων απο των θεων των εθνων των περικυκλω υµων15οτι θεοσ ζηλωτησ κυριοσ ο θεοσ σου εν σοι µη 
οργισθεισ θυµωθη κυριοσ ο θεοσ σου εν σοι και εξολεθρευση σε απο προσωπου τησ γησ16ουκ εκπειρα
σεισ κυριον τον θεον σου ον τροπον εξεπειρασασθε εν τω πειρασµω17φυλασσων φυλαξη τασ εντολασ 
κυριου του θεου σου τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα οσα ενετειλατο σοι18και ποιησεισ το αρεστον κ
αι το καλον εναντιον κυριου του θεου υµων ινα ευ σοι γενηται και εισελθησ και κληρονοµησησ την 
γην την αγαθην ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν υµων19εκδιωξαι παντασ τουσ εχθρουσ σου προ προ
σωπου σου καθα ελαλησεν20και εσται οταν ερωτηση σε ο υιοσ σου αυριον λεγων τι εστιν τα µαρτυρι
α και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµιν21και ερεισ τω υιω σου 
οικεται ηµεν τω φαραω εν γη αιγυπτω και εξηγαγεν ηµασ κυριοσ εκειθεν εν χειρι κραταια και εν βραχ
ιονι υψηλω22και εδωκεν κυριοσ σηµεια και τερατα µεγαλα και πονηρα εν αιγυπτω εν φαραω και εν τ
ω οικω αυτου ενωπιον ηµων23και ηµασ εξηγαγεν εκειθεν ινα εισαγαγη ηµασ δουναι ηµιν την γην ταυτ
ην ην ωµοσεν δουναι τοισ πατρασιν ηµων24και ενετειλατο ηµιν κυριοσ ποιειν παντα τα δικαιωµατα τ
αυτα φοβεισθαι κυριον τον θεον ηµων ινα ευ η ηµιν πασασ τασ ηµερασ ινα ζωµεν ωσπερ και σηµερο
ν25και ελεηµοσυνη εσται ηµιν εαν φυλασσωµεθα ποιειν πασασ τασ εντολασ ταυτασ εναντιον κυριου 
του θεου ηµων καθα ενετειλατο ηµιν κυριοσ 
 
Chapter 7 
1εαν δε εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην εισ ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι και εξαρει εθ
νη µεγαλα απο προσωπου σου τον χετταιον και γεργεσαιον και αµορραιον και χαναναιον και φερεζα
ιον και ευαιον και ιεβουσαιον επτα εθνη πολλα και ισχυροτερα υµων2και παραδωσει αυτουσ κυριοσ 
ο θεοσ σου εισ τασ χειρασ σου και παταξεισ αυτουσ αφανισµω αφανιεισ αυτουσ ου διαθηση προσ α
υτουσ διαθηκην ουδε µη ελεησητε αυτουσ3ουδε µη γαµβρευσητε προσ αυτουσ την θυγατερα σου ου δ
ωσεισ τω υιω αυτου και την θυγατερα αυτου ου ληµψη τω υιω σου4αποστησει γαρ τον υιον σου απ′ ε
µου και λατρευσει θεοισ ετεροισ και οργισθησεται θυµω κυριοσ εισ υµασ και εξολεθρευσει σε το ταχ
οσ5αλλ′ ουτωσ ποιησετε αυτοισ τουσ βωµουσ αυτων καθελειτε και τασ στηλασ αυτων συντριψετε κα
ι τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε πυρι6οτι λαοσ αγιοσ ει κυριω 
τω θεω σου και σε προειλατο κυριοσ ο θεοσ σου ειναι σε αυτω λαον περιουσιον παρα παντα τα εθνη 
οσα επι προσωπου τησ γησ7ουχ οτι πολυπληθειτε παρα παντα τα εθνη προειλατο κυριοσ υµασ και εξ
ελεξατο υµασ υµεισ γαρ εστε ολιγοστοι παρα παντα τα εθνη8αλλα παρα το αγαπαν κυριον υµασ και 



διατηρων τον ορκον ον ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων εξηγαγεν κυριοσ υµασ εν χειρι κραταια και εν β
ραχιονι υψηλω και ελυτρωσατο εξ οικου δουλειασ εκ χειροσ φαραω βασιλεωσ αιγυπτου9και γνωση ο
τι κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ θεοσ θεοσ πιστοσ ο φυλασσων διαθηκην και ελεοσ τοισ αγαπωσιν αυτον 
και τοισ φυλασσουσιν τασ εντολασ αυτου εισ χιλιασ γενεασ10και αποδιδουσ τοισ µισουσιν κατα προ
σωπον εξολεθρευσαι αυτουσ και ουχι βραδυνει τοισ µισουσιν κατα προσωπον αποδωσει αυτοισ11και
 φυλαξη τασ εντολασ και τα δικαιωµατα και τα κριµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιε
ιν12και εσται ηνικα αν ακουσητε παντα τα δικαιωµατα ταυτα και φυλαξητε και ποιησητε αυτα και δι
αφυλαξει κυριοσ ο θεοσ σου σοι την διαθηκην και το ελεοσ ο ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων13και αγαπ
ησει σε και ευλογησει σε και πληθυνει σε και ευλογησει τα εκγονα τησ κοιλιασ σου και τον καρπον τ
ησ γησ σου τον σιτον σου και τον οινον σου και το ελαιον σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποι
µνια των προβατων σου επι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου δουναι σοι14ευλογητοσ εσ
η παρα παντα τα εθνη ουκ εσται εν υµιν αγονοσ ουδε στειρα και εν τοισ κτηνεσιν σου15και περιελει κ
υριοσ απο σου πασαν µαλακιαν και πασασ νοσουσ αιγυπτου τασ πονηρασ ασ εωρακασ και οσα εγν
ωσ ουκ επιθησει επι σε και επιθησει αυτα επι παντασ τουσ µισουντασ σε16και φαγη παντα τα σκυλα τ
ων εθνων α κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ αυτοισ και ου λατρευσεισ
 τοισ θεοισ αυτων οτι σκωλον τουτο εστιν σοι17εαν δε λεγησ εν τη διανοια σου οτι πολυ το εθνοσ τουτ
ο η εγω πωσ δυνησοµαι εξολεθρευσαι αυτουσ18ου φοβηθηση αυτουσ µνεια µνησθηση οσα εποιησεν κ
υριοσ ο θεοσ σου τω φαραω και πασι τοισ αιγυπτιοισ19τουσ πειρασµουσ τουσ µεγαλουσ ουσ ειδοσαν 
οι οφθαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα εκεινα την χειρα την κραταιαν και τον βραχιον
α τον υψηλον ωσ εξηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ σου ουτωσ ποιησει κυριοσ ο θεοσ ηµων πασιν τοισ εθνε
σιν ουσ συ φοβη απο προσωπου αυτων20και τασ σφηκιασ αποστελει κυριοσ ο θεοσ σου εισ αυτουσ ε
ωσ αν εκτριβωσιν οι καταλελειµµενοι και οι κεκρυµµενοι απο σου21ου τρωθηση απο προσωπου αυτω
ν οτι κυριοσ ο θεοσ σου εν σοι θεοσ µεγασ και κραταιοσ22και καταναλωσει κυριοσ ο θεοσ σου τα εθν
η ταυτα απο προσωπου σου κατα µικρον µικρον ου δυνηση εξαναλωσαι αυτουσ το ταχοσ ινα µη γεν
ηται η γη ερηµοσ και πληθυνθη επι σε τα θηρια τα αγρια23και παραδωσει αυτουσ κυριοσ ο θεοσ σου 
εισ τασ χειρασ σου και απολεσει αυτουσ απωλεια µεγαλη εωσ αν εξολεθρευση αυτουσ24και παραδω
σει τουσ βασιλεισ αυτων εισ τασ χειρασ υµων και απολειται το ονοµα αυτων εκ του τοπου εκεινου ο
υκ αντιστησεται ουδεισ κατα προσωπον σου εωσ αν εξολεθρευσησ αυτουσ25τα γλυπτα των θεων αυτ
ων κατακαυσετε πυρι ουκ επιθυµησεισ αργυριον ουδε χρυσιον απ′ αυτων και ου ληµψη σεαυτω µη π
ταισησ δι′ αυτο οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν26και ουκ εισοισεισ βδελυγµα εισ τον οικον σου 
και εση αναθηµα ωσπερ τουτο προσοχθισµατι προσοχθιεισ και βδελυγµατι βδελυξη οτι αναθηµα εστ
ιν 
 
Chapter 8 
1πασασ τασ εντολασ ασ εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον φυλαξεσθε ποιειν ινα ζητε και πολυπλασιασθη
τε και εισελθητε και κληρονοµησητε την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων2και
 µνησθηση πασαν την οδον ην ηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ σου εν τη ερηµω οπωσ αν κακωση σε και εκπ
ειραση σε και διαγνωσθη τα εν τη καρδια σου ει φυλαξη τασ εντολασ αυτου η ου3και εκακωσεν σε κ
αι ελιµαγχονησεν σε και εψωµισεν σε το µαννα ο ουκ ειδησαν οι πατερεσ σου ινα αναγγειλη σοι οτι 
ουκ επ′ αρτω µονω ζησεται ο ανθρωποσ αλλ′ επι παντι ρηµατι τω εκπορευοµενω δια στοµατοσ θεου ζ
ησεται ο ανθρωποσ4τα ιµατια σου ου κατετριβη απο σου οι ποδεσ σου ουκ ετυλωθησαν ιδου τεσσαρ
ακοντα ετη5και γνωση τη καρδια σου οτι ωσ ει τισ παιδευσαι ανθρωποσ τον υιον αυτου ουτωσ κυριο
σ ο θεοσ σου παιδευσει σε6και φυλαξη τασ εντολασ κυριου του θεου σου πορευεσθαι εν ταισ οδοισ α
υτου και φοβεισθαι αυτον7ο γαρ κυριοσ ο θεοσ σου εισαγει σε εισ γην αγαθην και πολλην ου χειµαρρ
οι υδατων και πηγαι αβυσσων εκπορευοµεναι δια των πεδιων και δια των ορεων8γη πυρου και κριθησ
 αµπελοι συκαι ροαι γη ελαιασ ελαιου και µελιτοσ9γη εφ′ ησ ου µετα πτωχειασ φαγη τον αρτον σου κ
αι ουκ ενδεηθηση ουδεν επ′ αυτησ γη ησ οι λιθοι σιδηροσ και εκ των ορεων αυτησ µεταλλευσεισ χαλ
κον10και φαγη και εµπλησθηση και ευλογησεισ κυριον τον θεον σου επι τησ γησ τησ αγαθησ ησ εδωκ
εν σοι11προσεχε σεαυτω µη επιλαθη κυριου του θεου σου του µη φυλαξαι τασ εντολασ αυτου και τα 
κριµατα και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον12µη φαγων και εµπλησθεισ και οι
κιασ καλασ οικοδοµησασ και κατοικησασ εν αυταισ13και των βοων σου και των προβατων σου πληθ
υνθεντων σοι αργυριου και χρυσιου πληθυνθεντοσ σοι και παντων οσων σοι εσται πληθυνθεντων σοι
14υψωθησ τη καρδια και επιλαθη κυριου του θεου σου του εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δ
ουλειασ15του αγαγοντοσ σε δια τησ ερηµου τησ µεγαλησ και τησ φοβερασ εκεινησ ου οφισ δακνων κ
αι σκορπιοσ και διψα ου ουκ ην υδωρ του εξαγαγοντοσ σοι εκ πετρασ ακροτοµου πηγην υδατοσ16του 
ψωµισαντοσ σε το µαννα εν τη ερηµω ο ουκ ειδησαν οι πατερεσ σου ινα κακωση σε και εκπειραση σ
ε και ευ σε ποιηση επ′ εσχατων των ηµερων σου17µη ειπησ εν τη καρδια σου η ισχυσ µου και το κρατ
οσ τησ χειροσ µου εποιησεν µοι την δυναµιν την µεγαλην ταυτην18και µνησθηση κυριου του θεου σο



υ οτι αυτοσ σοι διδωσιν ισχυν του ποιησαι δυναµιν και ινα στηση την διαθηκην αυτου ην ωµοσεν κυ
ριοσ τοισ πατρασιν σου ωσ σηµερον19και εσται εαν ληθη επιλαθη κυριου του θεου σου και πορευθησ
 οπισω θεων ετερων και λατρευσησ αυτοισ και προσκυνησησ αυτοισ διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τ
ον τε ουρανον και την γην οτι απωλεια απολεισθε20καθα και τα λοιπα εθνη οσα κυριοσ απολλυει προ
 προσωπου υµων ουτωσ απολεισθε ανθ′ ων ουκ ηκουσατε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων 
 
Chapter 9 
1ακουε ισραηλ συ διαβαινεισ σηµερον τον ιορδανην εισελθειν κληρονοµησαι εθνη µεγαλα και ισχυρ
οτερα µαλλον η υµεισ πολεισ µεγαλασ και τειχηρεισ εωσ του ουρανου2λαον µεγαν και πολυν και ευµ
ηκη υιουσ ενακ ουσ συ οισθα και συ ακηκοασ τισ αντιστησεται κατα προσωπον υιων ενακ3και γνωσ
η σηµερον οτι κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ προπορευεται προ προσωπου σου πυρ καταναλισκον εστιν ο
υτοσ εξολεθρευσει αυτουσ και ουτοσ αποστρεψει αυτουσ απο προσωπου σου και απολεισ αυτουσ κα
θαπερ ειπεν σοι κυριοσ4µη ειπησ εν τη καρδια σου εν τω εξαναλωσαι κυριον τον θεον σου τα εθνη τα
υτα απο προσωπου σου λεγων δια τασ δικαιοσυνασ µου εισηγαγεν µε κυριοσ κληρονοµησαι την γην 
την αγαθην ταυτην αλλα δια την ασεβειαν των εθνων τουτων κυριοσ εξολεθρευσει αυτουσ προ προσ
ωπου σου5ουχι δια την δικαιοσυνην σου ουδε δια την οσιοτητα τησ καρδιασ σου συ εισπορευη κληρ
ονοµησαι την γην αυτων αλλα δια την ασεβειαν των εθνων τουτων κυριοσ εξολεθρευσει αυτουσ απο 
προσωπου σου και ινα στηση την διαθηκην αυτου ην ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων τω αβρααµ και τω
 ισαακ και τω ιακωβ6και γνωση σηµερον οτι ουχι δια τασ δικαιοσυνασ σου κυριοσ ο θεοσ σου διδωσι
ν σοι την γην την αγαθην ταυτην κληρονοµησαι οτι λαοσ σκληροτραχηλοσ ει7µνησθητι µη επιλαθη 
οσα παρωξυνασ κυριον τον θεον σου εν τη ερηµω αφ′ ησ ηµερασ εξηλθετε εξ αιγυπτου εωσ ηλθετε ει
σ τον τοπον τουτον απειθουντεσ διετελειτε τα προσ κυριον8και εν χωρηβ παρωξυνατε κυριον και εθυ
µωθη κυριοσ εφ′ υµιν εξολεθρευσαι υµασ9αναβαινοντοσ µου εισ το οροσ λαβειν τασ πλακασ τασ λιθ
ινασ πλακασ διαθηκησ ασ διεθετο κυριοσ προσ υµασ και κατεγινοµην εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµε
ρασ και τεσσαρακοντα νυκτασ αρτον ουκ εφαγον και υδωρ ουκ επιον10και εδωκεν κυριοσ εµοι τασ δυ
ο πλακασ τασ λιθινασ γεγραµµενασ εν τω δακτυλω του θεου και επ′ αυταισ εγεγραπτο παντεσ οι λογο
ι ουσ ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εν τω ορει ηµερα εκκλησιασ11και εγενετο δια τεσσαρακοντα ηµερ
ων και τεσσαρακοντα νυκτων εδωκεν κυριοσ εµοι τασ δυο πλακασ τασ λιθινασ πλακασ διαθηκησ12κ
αι ειπεν κυριοσ προσ µε αναστηθι καταβηθι το ταχοσ εντευθεν οτι ηνοµησεν ο λαοσ σου ουσ εξηγαγε
σ εκ γησ αιγυπτου παρεβησαν ταχυ εκ τησ οδου ησ ενετειλω αυτοισ εποιησαν εαυτοισ χωνευµα13και 
ειπεν κυριοσ προσ µε λελαληκα προσ σε απαξ και δισ λεγων εωρακα τον λαον τουτον και ιδου λαοσ 
σκληροτραχηλοσ εστιν14εασον µε εξολεθρευσαι αυτουσ και εξαλειψω το ονοµα αυτων υποκατωθεν τ
ου ουρανου και ποιησω σε εισ εθνοσ µεγα και ισχυρον και πολυ µαλλον η τουτο15και επιστρεψασ κα
τεβην εκ του ορουσ και το οροσ εκαιετο πυρι και αι δυο πλακεσ επι ταισ δυσι χερσιν µου16και ιδων ο
τι ηµαρτετε εναντιον κυριου του θεου υµων και εποιησατε υµιν εαυτοισ χωνευτον και παρεβητε απο 
τησ οδου ησ ενετειλατο υµιν κυριοσ17και επιλαβοµενοσ των δυο πλακων ερριψα αυτασ απο των δυο 
χειρων µου και συνετριψα εναντιον υµων18και εδεηθην εναντιον κυριου δευτερον καθαπερ και το πρ
οτερον τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ αρτον ουκ εφαγον και υδωρ ουκ επιον περι 
πασων των αµαρτιων υµων ων ηµαρτετε ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου του θεου υµων παροξυ
ναι αυτον19και εκφοβοσ ειµι δια την οργην και τον θυµον οτι παρωξυνθη κυριοσ εφ′ υµιν εξολεθρευσ
αι υµασ και εισηκουσεν κυριοσ εµου και εν τω καιρω τουτω20και επι ααρων εθυµωθη κυριοσ σφοδρα 
εξολεθρευσαι αυτον και ηυξαµην και περι ααρων εν τω καιρω εκεινω21και την αµαρτιαν υµων ην επο
ιησατε τον µοσχον ελαβον αυτον και κατεκαυσα αυτον εν πυρι και συνεκοψα αυτον καταλεσασ σφο
δρα εωσ ου εγενετο λεπτον και εγενηθη ωσει κονιορτοσ και ερριψα τον κονιορτον εισ τον χειµαρρουν
 τον καταβαινοντα εκ του ορουσ22και εν τω εµπυρισµω και εν τω πειρασµω και εν τοισ µνηµασιν τησ 
επιθυµιασ παροξυνοντεσ ητε κυριον τον θεον υµων23και οτε εξαπεστειλεν κυριοσ υµασ εκ καδησ βαρ
νη λεγων αναβητε και κληρονοµησατε την γην ην διδωµι υµιν και ηπειθησατε τω ρηµατι κυριου του 
θεου υµων και ουκ επιστευσατε αυτω και ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ αυτου24απειθουντεσ ητε τα πρ
οσ κυριον απο τησ ηµερασ ησ εγνωσθη υµιν25και εδεηθην εναντιον κυριου τεσσαρακοντα ηµερασ κα
ι τεσσαρακοντα νυκτασ οσασ εδεηθην ειπεν γαρ κυριοσ εξολεθρευσαι υµασ26και ευξαµην προσ τον θ
εον και ειπα κυριε κυριε βασιλευ των θεων µη εξολεθρευσησ τον λαον σου και την µεριδα σου ην ελ
υτρωσω εν τη ισχυι σου τη µεγαλη ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εν τη ισχυι σου τη µεγαλη και εν τη
 χειρι σου τη κραταια και εν τω βραχιονι σου τω υψηλω27µνησθητι αβρααµ και ισαακ και ιακωβ των 
θεραποντων σου οισ ωµοσασ κατα σεαυτου µη επιβλεψησ επι την σκληροτητα του λαου τουτου και τ
α ασεβηµατα και τα αµαρτηµατα αυτων28µη ειπωσιν οι κατοικουντεσ την γην οθεν εξηγαγεσ ηµασ εκ
ειθεν λεγοντεσ παρα το µη δυνασθαι κυριον εισαγαγειν αυτουσ εισ την γην ην ειπεν αυτοισ και παρα 
το µισησαι αυτουσ εξηγαγεν αυτουσ αποκτειναι εν τη ερηµω29και ουτοι λαοσ σου και κληροσ σου ου
σ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εν τη ισχυι σου τη µεγαλη και εν τω βραχιονι σου τω υψηλω 



 
Chapter 10 
1εν εκεινω τω καιρω ειπεν κυριοσ προσ µε λαξευσον σεαυτω δυο πλακασ λιθινασ ωσπερ τασ πρωτασ 
και αναβηθι προσ µε εισ το οροσ και ποιησεισ σεαυτω κιβωτον ξυλινην2και γραψω επι τασ πλακασ τ
α ρηµατα α ην εν ταισ πλαξιν ταισ πρωταισ ασ συνετριψασ και εµβαλεισ αυτασ εισ την κιβωτον3και
 εποιησα κιβωτον εκ ξυλων ασηπτων και ελαξευσα τασ δυο πλακασ τασ λιθινασ ωσ αι πρωται και αν
εβην εισ το οροσ και αι δυο πλακεσ επι ταισ χερσιν µου4και εγραψεν επι τασ πλακασ κατα την γραφη
ν την πρωτην τουσ δεκα λογουσ ουσ ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ και 
εδωκεν αυτασ κυριοσ εµοι5και επιστρεψασ κατεβην εκ του ορουσ και ενεβαλον τασ πλακασ εισ την 
κιβωτον ην εποιησα και ησαν εκει καθα ενετειλατο µοι κυριοσ6και οι υιοι ισραηλ απηραν εκ βηρωθ 
υιων ιακιµ µισαδαι εκει απεθανεν ααρων και εταφη εκει και ιερατευσεν ελεαζαρ υιοσ αυτου αντ′ αυτ
ου7εκειθεν απηραν εισ γαδγαδ και απο γαδγαδ εισ ετεβαθα γη χειµαρροι υδατων8εν εκεινω τω καιρω δ
ιεστειλεν κυριοσ την φυλην την λευι αιρειν την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου παρεσταναι εναντι κυ
ριου λειτουργειν και επευχεσθαι επι τω ονοµατι αυτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ9δια τουτο ουκ εστιν τ
οισ λευιταισ µερισ και κληροσ εν τοισ αδελφοισ αυτων κυριοσ αυτοσ κληροσ αυτου καθα ειπεν αυτ
ω10καγω ειστηκειν εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ και εισηκουσεν κυρι
οσ εµου και εν τω καιρω τουτω και ουκ ηθελησεν κυριοσ εξολεθρευσαι υµασ11και ειπεν κυριοσ προσ 
µε βαδιζε απαρον εναντιον του λαου τουτου και εισπορευεσθωσαν και κληρονοµειτωσαν την γην ην 
ωµοσα τοισ πατρασιν αυτων δουναι αυτοισ12και νυν ισραηλ τι κυριοσ ο θεοσ σου αιτειται παρα σου 
αλλ′ η φοβεισθαι κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου και αγαπαν αυτον και
 λατρευειν κυριω τω θεω σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου13φυλασσεσθαι τα
σ εντολασ κυριου του θεου σου και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ευ σο
ι η14ιδου κυριου του θεου σου ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου η γη και παντα οσα εστιν εν αυ
τη15πλην τουσ πατερασ υµων προειλατο κυριοσ αγαπαν αυτουσ και εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ′ 
αυτουσ υµασ παρα παντα τα εθνη κατα την ηµεραν ταυτην16και περιτεµεισθε την σκληροκαρδιαν υµ
ων και τον τραχηλον υµων ου σκληρυνειτε ετι17ο γαρ κυριοσ ο θεοσ υµων ουτοσ θεοσ των θεων και κ
υριοσ των κυριων ο θεοσ ο µεγασ και ισχυροσ και ο φοβεροσ οστισ ου θαυµαζει προσωπον ουδ′ ου µ
η λαβη δωρον18ποιων κρισιν προσηλυτω και ορφανω και χηρα και αγαπα τον προσηλυτον δουναι αυ
τω αρτον και ιµατιον19και αγαπησετε τον προσηλυτον προσηλυτοι γαρ ητε εν γη αιγυπτω20κυριον τον 
θεον σου φοβηθηση και αυτω λατρευσεισ και προσ αυτον κολληθηση και τω ονοµατι αυτου οµη21ουτ
οσ καυχηµα σου και ουτοσ θεοσ σου οστισ εποιησεν εν σοι τα µεγαλα και τα ενδοξα ταυτα α ειδοσα
ν οι οφθαλµοι σου22εν εβδοµηκοντα ψυχαισ κατεβησαν οι πατερεσ σου εισ αιγυπτον νυνι δε εποιησεν
 σε κυριοσ ο θεοσ σου ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει 
 
Chapter 11 
1και αγαπησεισ κυριον τον θεον σου και φυλαξη τα φυλαγµατα αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τ
ασ κρισεισ αυτου πασασ τασ ηµερασ2και γνωσεσθε σηµερον οτι ουχι τα παιδια υµων οσοι ουκ οιδασ
ιν ουδε ειδοσαν την παιδειαν κυριου του θεου σου και τα µεγαλεια αυτου και την χειρα την κραταια
ν και τον βραχιονα τον υψηλον3και τα σηµεια αυτου και τα τερατα αυτου οσα εποιησεν εν µεσω αιγ
υπτου φαραω βασιλει αιγυπτου και παση τη γη αυτου4και οσα εποιησεν την δυναµιν των αιγυπτιων τ
α αρµατα αυτων και την ιππον αυτων ωσ επεκλυσεν το υδωρ τησ θαλασσησ τησ ερυθρασ επι προσωπ
ου αυτων καταδιωκοντων αυτων εκ των οπισω υµων και απωλεσεν αυτουσ κυριοσ εωσ τησ σηµερον 
ηµερασ5και οσα εποιησεν υµιν εν τη ερηµω εωσ ηλθετε εισ τον τοπον τουτον6και οσα εποιησεν τω δα
θαν και αβιρων υιοισ ελιαβ υιου ρουβην ουσ ανοιξασα η γη το στοµα αυτησ κατεπιεν αυτουσ και το
υσ οικουσ αυτων και τασ σκηνασ αυτων και πασαν αυτων την υποστασιν την µετ′ αυτων εν µεσω πα
ντοσ ισραηλ7οτι οι οφθαλµοι υµων εωρακαν παντα τα εργα κυριου τα µεγαλα οσα εποιησεν υµιν σηµ
ερον8και φυλαξεσθε πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ζητε και πολυπ
λασιασθητε και εισελθοντεσ κληρονοµησητε την γην εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρ
ονοµησαι αυτην9ινα µακροηµερευσητε επι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν υµων δουναι α
υτοισ και τω σπερµατι αυτων µετ′ αυτουσ γην ρεουσαν γαλα και µελι10εστιν γαρ η γη εισ ην εισπορευ
η εκει κληρονοµησαι αυτην ουχ ωσπερ η γη αιγυπτου εστιν οθεν εκπεπορευσθε εκειθεν οταν σπειρωσ
ιν τον σπορον και ποτιζωσιν τοισ ποσιν ωσει κηπον λαχανειασ11η δε γη εισ ην εισπορευη εκει κληρον
οµησαι αυτην γη ορεινη και πεδινη εκ του υετου του ουρανου πιεται υδωρ12γη ην κυριοσ ο θεοσ σου 
επισκοπειται αυτην δια παντοσ οι οφθαλµοι κυριου του θεου σου επ′ αυτησ απ′ αρχησ του ενιαυτου 
και εωσ συντελειασ του ενιαυτου13εαν δε ακοη εισακουσητε πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντ
ελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου και λατρευειν αυτω εξ ολησ τησ καρδιασ σου και 
εξ ολησ τησ ψυχησ σου14και δωσει τον υετον τη γη σου καθ′ ωραν προιµον και οψιµον και εισοισεισ 
τον σιτον σου και τον οινον σου και το ελαιον σου15και δωσει χορτασµατα εν τοισ αγροισ σου τοισ κ



τηνεσιν σου και φαγων και εµπλησθεισ16προσεχε σεαυτω µη πλατυνθη η καρδια σου και παραβητε κ
αι λατρευσητε θεοισ ετεροισ και προσκυνησητε αυτοισ17και θυµωθεισ οργη κυριοσ εφ′ υµιν και συσχ
η τον ουρανον και ουκ εσται υετοσ και η γη ου δωσει τον καρπον αυτησ και απολεισθε εν ταχει απο 
τησ γησ τησ αγαθησ ησ εδωκεν ο κυριοσ υµιν18και εµβαλειτε τα ρηµατα ταυτα εισ την καρδιαν υµων 
και εισ την ψυχην υµων και αφαψετε αυτα εισ σηµειον επι τησ χειροσ υµων και εσται ασαλευτον πρ
ο οφθαλµων υµων19και διδαξετε αυτα τα τεκνα υµων λαλειν αυτα καθηµενουσ εν οικω και πορευοµεν
ουσ εν οδω και κοιταζοµενουσ και διανισταµενουσ20και γραψετε αυτα επι τασ φλιασ των οικιων υµω
ν και των πυλων υµων21ινα πολυηµερευσητε και αι ηµεραι των υιων υµων επι τησ γησ ησ ωµοσεν κυρ
ιοσ τοισ πατρασιν υµων δουναι αυτοισ καθωσ αι ηµεραι του ουρανου επι τησ γησ22και εσται εαν ακο
η ακουσητε πασασ τασ εντολασ ταυτασ οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν αγαπαν κυριον τον
 θεον ηµων και πορευεσθαι εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου και προσκολλασθαι αυτω23και εκβαλει κυρι
οσ παντα τα εθνη ταυτα απο προσωπου υµων και κληρονοµησετε εθνη µεγαλα και ισχυροτερα µαλλ
ον η υµεισ24παντα τον τοπον ου εαν πατηση το ιχνοσ του ποδοσ υµων υµιν εσται απο τησ ερηµου και
 αντιλιβανου και απο του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου και εωσ τησ θαλασσησ τησ επι δ
υσµων εσται τα ορια σου25ουκ αντιστησεται ουδεισ κατα προσωπον υµων τον τροµον υµων και τον φ
οβον υµων επιθησει κυριοσ ο θεοσ υµων επι προσωπον πασησ τησ γησ εφ′ ησ εαν επιβητε επ′ αυτησ ο
ν τροπον ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ26ιδου εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον ευλογιαν και καταραν
27την ευλογιαν εαν ακουσητε τασ εντολασ κυριου του θεου υµων ασ εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον28κ
αι τασ καταρασ εαν µη ακουσητε τασ εντολασ κυριου του θεου υµων οσασ εγω εντελλοµαι υµιν σηµ
ερον και πλανηθητε απο τησ οδου ησ ενετειλαµην υµιν πορευθεντεσ λατρευειν θεοισ ετεροισ ουσ ου
κ οιδατε29και εσται οταν εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην εισ ην διαβαινεισ εκει κληρονοµ
ησαι αυτην και δωσεισ την ευλογιαν επ′ οροσ γαριζιν και την καταραν επ′ οροσ γαιβαλ30ουκ ιδου τα
υτα περαν του ιορδανου οπισω οδον δυσµων ηλιου εν γη χανααν το κατοικουν επι δυσµων εχοµενον 
του γολγολ πλησιον τησ δρυοσ τησ υψηλησ31υµεισ γαρ διαβαινετε τον ιορδανην εισελθοντεσ κληρον
οµησαι την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασασ τασ ηµερασ και κληρονοµησετ
ε αυτην και κατοικησετε εν αυτη32και φυλαξεσθε του ποιειν παντα τα προσταγµατα αυτου και τασ κρ
ισεισ ταυτασ οσασ εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον 
 
Chapter 12 
1και ταυτα τα προσταγµατα και αι κρισεισ ασ φυλαξετε του ποιειν επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ των 
πατερων υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασασ τασ ηµερασ ασ υµεισ ζητε επι τησ γησ2απωλεια απολειτ
ε παντασ τουσ τοπουσ εν οισ ελατρευσαν εκει τοισ θεοισ αυτων ουσ υµεισ κληρονοµειτε αυτουσ επι 
των ορεων των υψηλων και επι των θινων και υποκατω δενδρου δασεοσ3και κατασκαψετε τουσ βωµο
υσ αυτων και συντριψετε τασ στηλασ αυτων και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων α
υτων κατακαυσετε πυρι και απολειται το ονοµα αυτων εκ του τοπου εκεινου4ου ποιησετε ουτωσ κυρι
ω τω θεω υµων5αλλ′ η εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ υµων εν µια των φυλων υµων επο
νοµασαι το ονοµα αυτου εκει επικληθηναι και εκζητησετε και εισελευσεσθε εκει6και οισετε εκει τα ο
λοκαυτωµατα υµων και τα θυσιασµατα υµων και τασ απαρχασ υµων και τασ ευχασ υµων και τα εκο
υσια υµων και τα πρωτοτοκα των βοων υµων και των προβατων υµων7και φαγεσθε εκει εναντιον κυρι
ου του θεου υµων και ευφρανθησεσθε επι πασιν ου αν την χειρα επιβαλητε υµεισ και οι οικοι υµων κ
αθοτι ευλογησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου8ου ποιησετε παντα α ηµεισ ποιουµεν ωδε σηµερον εκαστοσ το
 αρεστον ενωπιον αυτου9ου γαρ ηκατε εωσ του νυν εισ την καταπαυσιν και εισ την κληρονοµιαν ην 
κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν10και διαβησεσθε τον ιορδανην και κατοικησετε επι τησ γησ ησ κυρι
οσ ο θεοσ υµων κατακληρονοµει υµιν και καταπαυσει υµασ απο παντων των εχθρων υµων των κυκλ
ω και κατοικησετε µετα ασφαλειασ11και εσται ο τοποσ ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ υµων επικληθ
ηναι το ονοµα αυτου εκει εκει οισετε παντα οσα εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον τα ολοκαυτωµατα υµ
ων και τα θυσιασµατα υµων και τα επιδεκατα υµων και τασ απαρχασ των χειρων υµων και τα δοµατ
α υµων και παν εκλεκτον των δωρων υµων οσα εαν ευξησθε τω θεω υµων12και ευφρανθησεσθε εναντι
ον κυριου του θεου υµων υµεισ και οι υιοι υµων και αι θυγατερεσ υµων οι παιδεσ υµων και αι παιδισ
και υµων και ο λευιτησ ο επι των πυλων υµων οτι ουκ εστιν αυτω µερισ ουδε κληροσ µεθ′ υµων13προ
σεχε σεαυτω µη ανενεγκησ τα ολοκαυτωµατα σου εν παντι τοπω ου εαν ιδησ14αλλ′ η εισ τον τοπον ον
 αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον εν µια των φυλων σου εκει ανοισεισ τα ολοκαυτωµατα σου κ
αι εκει ποιησεισ παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον15αλλ′ η εν παση επιθυµια σου θυσεισ και φα
γη κρεα κατα την ευλογιαν κυριου του θεου σου ην εδωκεν σοι εν παση πολει ο ακαθαρτοσ εν σοι και
 ο καθαροσ επι το αυτο φαγεται αυτο ωσ δορκαδα η ελαφον16πλην το αιµα ου φαγεσθε επι την γην εκχ
εειτε αυτο ωσ υδωρ17ου δυνηση φαγειν εν ταισ πολεσιν σου το επιδεκατον του σιτου σου και του οινο
υ σου και του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των βοων σου και των προβατων σου και πασασ ευχασ οσα
σ αν ευξησθε και τασ οµολογιασ υµων και τασ απαρχασ των χειρων υµων18αλλ′ η εναντιον κυριου τ



ου θεου σου φαγη αυτα εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτω συ και ο υιοσ σου και η θ
υγατηρ σου ο παισ σου και η παιδισκη σου και ο προσηλυτοσ ο εν ταισ πολεσιν υµων και ευφρανθησ
η εναντιον κυριου του θεου σου επι παντα ου αν επιβαλησ την χειρα σου19προσεχε σεαυτω µη εγκατ
αλιπησ τον λευιτην παντα τον χρονον οσον εαν ζησ επι τησ γησ20εαν δε εµπλατυνη κυριοσ ο θεοσ σο
υ τα ορια σου καθαπερ ελαλησεν σοι και ερεισ φαγοµαι κρεα εαν επιθυµηση η ψυχη σου ωστε φαγειν
 κρεα εν παση επιθυµια τησ ψυχησ σου φαγη κρεα21εαν δε µακροτερον απεχη σου ο τοποσ ον αν εκλε
ξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει και θυσεισ απο των βοων σου και απο τω
ν προβατων σου ων αν δω ο θεοσ σοι ον τροπον ενετειλαµην σοι και φαγη εν ταισ πολεσιν σου κατα τ
ην επιθυµιαν τησ ψυχησ σου22ωσ εσθεται η δορκασ και η ελαφοσ ουτωσ φαγη αυτο ο ακαθαρτοσ εν 
σοι και ο καθαροσ ωσαυτωσ εδεται23προσεχε ισχυρωσ του µη φαγειν αιµα οτι το αιµα αυτου ψυχη ου
 βρωθησεται η ψυχη µετα των κρεων24ου φαγεσθε επι την γην εκχεειτε αυτο ωσ υδωρ25ου φαγη αυτο ιν
α ευ σοι γενηται και τοισ υιοισ σου µετα σε εαν ποιησησ το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου τ
ου θεου σου26πλην τα αγια σου εαν γενηται σοι και τασ ευχασ σου λαβων ηξεισ εισ τον τοπον ον αν ε
κλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει27και ποιησεισ τα ολοκαυτωµατα σου τ
α κρεα ανοισεισ επι το θυσιαστηριον κυριου του θεου σου το δε αιµα των θυσιων σου προσχεεισ προ
σ την βασιν του θυσιαστηριου κυριου του θεου σου τα δε κρεα φαγη28φυλασσου και ακουε και ποιησ
εισ παντασ τουσ λογουσ ουσ εγω εντελλοµαι σοι ινα ευ σοι γενηται και τοισ υιοισ σου δι′ αιωνοσ εαν
 ποιησησ το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του θεου σου29εαν δε εξολεθρευση κυριοσ ο θεοσ 
σου τα εθνη εισ ουσ συ εισπορευη εκει κληρονοµησαι την γην αυτων απο προσωπου σου και κατακλ
ηρονοµησησ αυτουσ και κατοικησησ εν τη γη αυτων30προσεχε σεαυτω µη εκζητησησ επακολουθησα
ι αυτοισ µετα το εξολεθρευθηναι αυτουσ απο προσωπου σου ου µη εκζητησησ τουσ θεουσ αυτων λεγ
ων πωσ ποιουσιν τα εθνη ταυτα τοισ θεοισ αυτων ποιησω καγω31ου ποιησεισ ουτωσ κυριω τω θεω σο
υ τα γαρ βδελυγµατα α κυριοσ εµισησεν εποιησαν τοισ θεοισ αυτων οτι τουσ υιουσ αυτων και τασ θ
υγατερασ αυτων κατακαιουσιν εν πυρι τοισ θεοισ αυτων 
 
Chapter 13 
1παν ρηµα ο εγω εντελλοµαι σοι σηµερον τουτο φυλαξη ποιειν ου προσθησεισ επ′ αυτο ουδε αφελεισ 
απ′ αυτου2εαν δε αναστη εν σοι προφητησ η ενυπνιαζοµενοσ ενυπνιον και δω σοι σηµειον η τερασ3κ
αι ελθη το σηµειον η το τερασ ο ελαλησεν προσ σε λεγων πορευθωµεν και λατρευσωµεν θεοισ ετεροι
σ ουσ ουκ οιδατε4ουκ ακουσεσθε των λογων του προφητου εκεινου η του ενυπνιαζοµενου το ενυπνιο
ν εκεινο οτι πειραζει κυριοσ ο θεοσ υµασ ειδεναι ει αγαπατε κυριον τον θεον υµων εξ ολησ τησ καρδι
ασ υµων και εξ ολησ τησ ψυχησ υµων5οπισω κυριου του θεου υµων πορευεσθε και αυτον φοβηθησεσ
θε και τασ εντολασ αυτου φυλαξεσθε και τησ φωνησ αυτου ακουσεσθε και αυτω προστεθησεσθε6και 
ο προφητησ εκεινοσ η ο το ενυπνιον ενυπνιαζοµενοσ εκεινοσ αποθανειται ελαλησεν γαρ πλανησαι σ
ε απο κυριου του θεου σου του εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου του λυτρωσαµενου σε εκ τησ δουλει
ασ εξωσαι σε εκ τησ οδου ησ ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου πορευεσθαι εν αυτη και αφανιεισ τον
 πονηρον εξ υµων αυτων7εαν δε παρακαλεση σε ο αδελφοσ σου εκ πατροσ σου η εκ µητροσ σου η ο υ
ιοσ σου η η θυγατηρ σου η η γυνη η εν κολπω σου η ο φιλοσ ο ισοσ τησ ψυχησ σου λαθρα λεγων βαδι
σωµεν και λατρευσωµεν θεοισ ετεροισ ουσ ουκ ηδεισ συ και οι πατερεσ σου8απο των θεων των εθνων
 των περικυκλω υµων των εγγιζοντων σοι η των µακραν απο σου απ′ ακρου τησ γησ εωσ ακρου τησ γ
ησ9ου συνθελησεισ αυτω και ουκ εισακουση αυτου και ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ αυτω ουκ επι
ποθησεισ επ′ αυτω ουδ′ ου µη σκεπασησ αυτον10αναγγελλων αναγγελεισ περι αυτου αι χειρεσ σου εσ
ονται επ′ αυτον εν πρωτοισ αποκτειναι αυτον και αι χειρεσ παντοσ του λαου επ′ εσχατω11και λιθοβο
λησουσιν αυτον εν λιθοισ και αποθανειται οτι εζητησεν αποστησαι σε απο κυριου του θεου σου του 
εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ12και πασ ισραηλ ακουσασ φοβηθησεται και ου π
ροσθησουσιν ετι ποιησαι κατα το ρηµα το πονηρον τουτο εν υµιν13εαν δε ακουσησ εν µια των πολεω
ν σου ων κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κατοικειν σε εκει λεγοντων14εξηλθοσαν ανδρεσ παρανοµοι ε
ξ υµων και απεστησαν παντασ τουσ κατοικουντασ την πολιν αυτων λεγοντεσ πορευθωµεν και λατρε
υσωµεν θεοισ ετεροισ ουσ ουκ ηδειτε15και ερωτησεισ και εραυνησεισ σφοδρα και ιδου αληθησ σαφω
σ ο λογοσ γεγενηται το βδελυγµα τουτο εν υµιν16αναιρων ανελεισ παντασ τουσ κατοικουντασ εν τη π
ολει εκεινη εν φονω µαχαιρασ αναθεµατι αναθεµατιειτε αυτην και παντα τα εν αυτη17και παντα τα σ
κυλα αυτησ συναξεισ εισ τασ διοδουσ αυτησ και εµπρησεισ την πολιν εν πυρι και παντα τα σκυλα α
υτησ πανδηµει εναντιον κυριου του θεου σου και εσται αοικητοσ εισ τον αιωνα ουκ ανοικοδοµηθησ
εται ετι18ου προσκολληθησεται εν τη χειρι σου ουδεν απο του αναθεµατοσ ινα αποστραφη κυριοσ απ
ο θυµου τησ οργησ αυτου και δωσει σοι ελεοσ και ελεησει σε και πληθυνει σε ον τροπον ωµοσεν κυρι
οσ τοισ πατρασιν σου19εαν ακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου σου φυλασσειν πασασ τασ εντολασ
 αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του θεου σ
ου 



 
Chapter 14 
1υιοι εστε κυριου του θεου υµων ου φοιβησετε ουκ επιθησετε φαλακρωµα ανα µεσον των οφθαλµων υ
µων επι νεκρω2οτι λαοσ αγιοσ ει κυριω τω θεω σου και σε εξελεξατο κυριοσ ο θεοσ σου γενεσθαι σε α
υτω λαον περιουσιον απο παντων των εθνων των επι προσωπου τησ γησ3ου φαγεσθε παν βδελυγµα4τα
υτα τα κτηνη α φαγεσθε µοσχον εκ βοων και αµνον εκ προβατων και χιµαρον εξ αιγων5ελαφον και δο
ρκαδα και βουβαλον και τραγελαφον και πυγαργον ορυγα και καµηλοπαρδαλιν6παν κτηνοσ διχηλου
ν οπλην και ονυχιστηρασ ονυχιζον δυο χηλων και αναγον µηρυκισµον εν τοισ κτηνεσιν ταυτα φαγεσ
θε7και ταυτα ου φαγεσθε απο των αναγοντων µηρυκισµον και απο των διχηλουντων τασ οπλασ και ο
νυχιζοντων ονυχιστηρασ τον καµηλον και δασυποδα και χοιρογρυλλιον οτι αναγουσιν µηρυκισµον 
και οπλην ου διχηλουσιν ακαθαρτα ταυτα υµιν εστιν8και τον υν οτι διχηλει οπλην τουτο και ονυχιζε
ι ονυχασ οπλησ και τουτο µηρυκισµον ου µαρυκαται ακαθαρτον τουτο υµιν απο των κρεων αυτων ο
υ φαγεσθε και των θνησιµαιων αυτων ουχ αψεσθε9και ταυτα φαγεσθε απο παντων των εν τοισ υδασιν 
παντα οσα εστιν εν αυτοισ πτερυγια και λεπιδεσ φαγεσθε10και παντα οσα ουκ εστιν αυτοισ πτερυγια 
και λεπιδεσ ου φαγεσθε ακαθαρτα υµιν εστιν11παν ορνεον καθαρον φαγεσθε12και ταυτα ου φαγεσθε α
π′ αυτων τον αετον και τον γρυπα και τον αλιαιετον13και τον γυπα και τον ικτινα και τα οµοια αυτω14

και παντα κορακα και τα οµοια αυτω15και στρουθον και γλαυκα και λαρον16και ερωδιον και κυκνον 
και ιβιν17και καταρακτην και ιερακα και τα οµοια αυτω και εποπα και νυκτικορακα18και πελεκανα κ
αι χαραδριον και τα οµοια αυτω και πορφυριωνα και νυκτεριδα19παντα τα ερπετα των πετεινων ακαθ
αρτα ταυτα εστιν υµιν ου φαγεσθε απ′ αυτων20παν πετεινον καθαρον φαγεσθε21παν θνησιµαιον ου φα
γεσθε τω παροικω τω εν ταισ πολεσιν σου δοθησεται και φαγεται η αποδωση τω αλλοτριω οτι λαοσ αγ
ιοσ ει κυριω τω θεω σου ουχ εψησεισ αρνα εν γαλακτι µητροσ αυτου22δεκατην αποδεκατωσεισ παντο
σ γενηµατοσ του σπερµατοσ σου το γενηµα του αγρου σου ενιαυτον κατ′ ενιαυτον23και φαγη αυτο εν
αντι κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου
 εκει οισετε τα επιδεκατα του σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των βοω
ν σου και των προβατων σου ινα µαθησ φοβεισθαι κυριον τον θεον σου πασασ τασ ηµερασ24εαν δε µ
ακραν γενηται απο σου η οδοσ και µη δυνη αναφερειν αυτα οτι µακραν απο σου ο τοποσ ον αν εκλεξ
ηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει οτι ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου25και α
ποδωση αυτα αργυριου και ληµψη το αργυριον εν ταισ χερσιν σου και πορευση εισ τον τοπον ον αν ε
κλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον26και δωσεισ το αργυριον επι παντοσ ου εαν επιθυµη η ψυχη σου ε
πι βουσι η επι προβατοισ επι οινω η επι σικερα η επι παντοσ ου εαν επιθυµη η ψυχη σου και φαγη εκε
ι εναντιον κυριου του θεου σου και ευφρανθηση συ και ο οικοσ σου27και ο λευιτησ ο εν ταισ πολεσιν
 σου οτι ουκ εστιν αυτω µερισ ουδε κληροσ µετα σου28µετα τρια ετη εξοισεισ παν το επιδεκατον των γ
ενηµατων σου εν τω ενιαυτω εκεινω θησεισ αυτο εν ταισ πολεσιν σου29και ελευσεται ο λευιτησ οτι ο
υκ εστιν αυτω µερισ ουδε κληροσ µετα σου και ο προσηλυτοσ και ο ορφανοσ και η χηρα η εν ταισ πο
λεσιν σου και φαγονται και εµπλησθησονται ινα ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασιν τοισ εργοι
σ οισ εαν ποιησ 
 
Chapter 15 
1δι′ επτα ετων ποιησεισ αφεσιν2και ουτωσ το προσταγµα τησ αφεσεωσ αφησεισ παν χρεοσ ιδιον ο οφει
λει σοι ο πλησιον και τον αδελφον σου ουκ απαιτησεισ οτι επικεκληται αφεσισ κυριω τω θεω σου3τον
 αλλοτριον απαιτησεισ οσα εαν η σοι παρ′ αυτω του αδελφου σου αφεσιν ποιησεισ του χρεουσ σου4ο
τι ουκ εσται εν σοι ενδεησ οτι ευλογων ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου 
διδωσιν σοι εν κληρω κατακληρονοµησαι αυτην5εαν δε ακοη εισακουσητε τησ φωνησ κυριου του θε
ου υµων φυλασσειν και ποιειν πασασ τασ εντολασ ταυτασ οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον6οτι κυρ
ιοσ ο θεοσ σου ευλογησεν σε ον τροπον ελαλησεν σοι και δανιεισ εθνεσιν πολλοισ συ δε ου δανιη κα
ι αρξεισ συ εθνων πολλων σου δε ουκ αρξουσιν7εαν δε γενηται εν σοι ενδεησ των αδελφων σου εν µια
 των πολεων σου εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι ουκ αποστερξεισ την καρδιαν σου ουδ′ ου 
µη συσφιγξησ την χειρα σου απο του αδελφου σου του επιδεοµενου8ανοιγων ανοιξεισ τασ χειρασ σο
υ αυτω δανειον δανιεισ αυτω οσον επιδεεται καθ′ οσον ενδεειται9προσεχε σεαυτω µη γενηται ρηµα κ
ρυπτον εν τη καρδια σου ανοµηµα λεγων εγγιζει το ετοσ το εβδοµον ετοσ τησ αφεσεωσ και πονηρευσ
ηται ο οφθαλµοσ σου τω αδελφω σου τω επιδεοµενω και ου δωσεισ αυτω και βοησεται κατα σου προσ
 κυριον και εσται εν σοι αµαρτια µεγαλη10διδουσ δωσεισ αυτω και δανειον δανιεισ αυτω οσον επιδεε
ται και ου λυπηθηση τη καρδια σου διδοντοσ σου αυτω οτι δια το ρηµα τουτο ευλογησει σε κυριοσ ο 
θεοσ σου εν πασιν τοισ εργοισ και εν πασιν ου αν επιβαλησ την χειρα σου11ου γαρ µη εκλιπη ενδεησ 
απο τησ γησ δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο λεγων ανοιγων ανοιξεισ τασ χειρασ 
σου τω αδελφω σου τω πενητι και τω επιδεοµενω τω επι τησ γησ σου12εαν δε πραθη σοι ο αδελφοσ σου
 ο εβραιοσ η η εβραια δουλευσει σοι εξ ετη και τω εβδοµω εξαποστελεισ αυτον ελευθερον απο σου13ο



ταν δε εξαποστελλησ αυτον ελευθερον απο σου ουκ εξαποστελεισ αυτον κενον14εφοδιον εφοδιασεισ 
αυτον απο των προβατων σου και απο του σιτου σου και απο τησ ληνου σου καθα ευλογησεν σε κυρι
οσ ο θεοσ σου δωσεισ αυτω15και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτου και ελυτρωσατο σε κυρι
οσ ο θεοσ σου εκειθεν δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο16εαν δε λεγη προσ σε ουκ εξ
ελευσοµαι απο σου οτι ηγαπηκεν σε και την οικιαν σου οτι ευ αυτω εστιν παρα σοι17και ληµψη το οπ
ητιον και τρυπησεισ το ωτιον αυτου προσ την θυραν και εσται σοι οικετησ εισ τον αιωνα και την παι
δισκην σου ποιησεισ ωσαυτωσ18ου σκληρον εσται εναντιον σου εξαποστελλοµενων αυτων ελευθερω
ν απο σου οτι εφετιον µισθον του µισθωτου εδουλευσεν σοι εξ ετη και ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σο
υ εν πασιν οισ εαν ποιησ19παν πρωτοτοκον ο εαν τεχθη εν τοισ βουσιν σου και εν τοισ προβατοισ σο
υ τα αρσενικα αγιασεισ κυριω τω θεω σου ουκ εργα εν τω πρωτοτοκω µοσχω σου και ου µη κειρησ το
 πρωτοτοκον των προβατων σου20εναντι κυριου φαγη αυτο ενιαυτον εξ ενιαυτου εν τω τοπω ω εαν εκ
λεξηται κυριοσ ο θεοσ σου συ και ο οικοσ σου21εαν δε η εν αυτω µωµοσ χωλον η τυφλον η και πασ µ
ωµοσ πονηροσ ου θυσεισ αυτο κυριω τω θεω σου22εν ταισ πολεσιν σου φαγη αυτο ο ακαθαρτοσ εν σο
ι και ο καθαροσ ωσαυτωσ εδεται ωσ δορκαδα η ελαφον23πλην το αιµα ου φαγεσθε επι την γην εκχεεισ
 αυτο ωσ υδωρ 
 
Chapter 16 
1φυλαξαι τον µηνα των νεων και ποιησεισ το πασχα κυριω τω θεω σου οτι εν τω µηνι των νεων εξηλθ
εσ εξ αιγυπτου νυκτοσ2και θυσεισ το πασχα κυριω τω θεω σου προβατα και βοασ εν τω τοπω ω εαν ε
κλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει3ου φαγη επ′ αυτου ζυµην επτα η
µερασ φαγη επ′ αυτου αζυµα αρτον κακωσεωσ οτι εν σπουδη εξηλθετε εξ αιγυπτου ινα µνησθητε την 
ηµεραν τησ εξοδιασ υµων εκ γησ αιγυπτου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ υµων4ουκ οφθησεται σοι ζυ
µη εν πασι τοισ οριοισ σου επτα ηµερασ και ου κοιµηθησεται απο των κρεων ων εαν θυσησ το εσπερ
ασ τη ηµερα τη πρωτη εισ το πρωι5ου δυνηση θυσαι το πασχα εν ουδεµια των πολεων σου ων κυριοσ 
ο θεοσ σου διδωσιν σοι6αλλ′ η εισ τον τοπον ον εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονο
µα αυτου εκει θυσεισ το πασχα εσπερασ προσ δυσµασ ηλιου εν τω καιρω ω εξηλθεσ εξ αιγυπτου7και 
εψησεισ και οπτησεισ και φαγη εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον και αποστραφη
ση το πρωι και απελευση εισ τουσ οικουσ σου8εξ ηµερασ φαγη αζυµα και τη ηµερα τη εβδοµη εξοδιο
ν εορτη κυριω τω θεω σου ου ποιησεισ εν αυτη παν εργον πλην οσα ποιηθησεται ψυχη9επτα εβδοµαδ
ασ ολοκληρουσ εξαριθµησεισ σεαυτω αρξαµενου σου δρεπανον επ′ αµητον αρξη εξαριθµησαι επτα ε
βδοµαδασ10και ποιησεισ εορτην εβδοµαδων κυριω τω θεω σου καθοτι η χειρ σου ισχυει οσα αν δω σο
ι καθοτι ηυλογησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου11και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου σου συ και ο υι
οσ σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου και η παιδισκη σου και ο λευιτησ ο εν ταισ πολεσιν σου και ο 
προσηλυτοσ και ο ορφανοσ και η χηρα η εν υµιν εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικ
ληθηναι το ονοµα αυτου εκει12και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω και φυλαξη και ποιησει
σ τασ εντολασ ταυτασ13εορτην σκηνων ποιησεισ σεαυτω επτα ηµερασ εν τω συναγαγειν σε εκ του αλ
ωνοσ σου και απο τησ ληνου σου14και ευφρανθηση εν τη εορτη σου συ και ο υιοσ σου και η θυγατηρ
 σου ο παισ σου και η παιδισκη σου και ο λευιτησ και ο προσηλυτοσ και ο ορφανοσ και η χηρα η ου
σα εν ταισ πολεσιν σου15επτα ηµερασ εορτασεισ κυριω τω θεω σου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριο
σ ο θεοσ σου αυτω εαν δε ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασιν τοισ γενηµασιν σου και εν παντι ε
ργω των χειρων σου και εση ευφραινοµενοσ16τρεισ καιρουσ του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σ
ου εναντιον κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται αυτον κυριοσ εν τη εορτη των αζυµων 
και εν τη εορτη των εβδοµαδων και εν τη εορτη τησ σκηνοπηγιασ ουκ οφθηση ενωπιον κυριου του θε
ου σου κενοσ17εκαστοσ κατα δυναµιν των χειρων υµων κατα την ευλογιαν κυριου του θεου σου ην εδ
ωκεν σοι18κριτασ και γραµµατοεισαγωγεισ καταστησεισ σεαυτω εν πασαισ ταισ πολεσιν σου αισ κυρ
ιοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κατα φυλασ και κρινουσιν τον λαον κρισιν δικαιαν19ουκ εκκλινουσιν κρι
σιν ουκ επιγνωσονται προσωπον ουδε ληµψονται δωρον τα γαρ δωρα εκτυφλοι οφθαλµουσ σοφων και
 εξαιρει λογουσ δικαιων20δικαιωσ το δικαιον διωξη ινα ζητε και εισελθοντεσ κληρονοµησητε την γην
 ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι21ου φυτευσεισ σεαυτω αλσοσ παν ξυλον παρα το θυσιαστηριον κυ
ριου του θεου σου ο ποιησεισ σεαυτω22ου στησεισ σεαυτω στηλην α εµισησεν κυριοσ ο θεοσ σου 
 
Chapter 17 
1ου θυσεισ κυριω τω θεω σου µοσχον η προβατον εν ω εστιν εν αυτω µωµοσ παν ρηµα πονηρον οτι βδ
ελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν2εαν δε ευρεθη εν σοι εν µια των πολεων σου ων κυριοσ ο θεοσ σου διδ
ωσιν σοι ανηρ η γυνη οστισ ποιησει το πονηρον εναντιον κυριου του θεου σου παρελθειν την διαθηκ
ην αυτου3και ελθοντεσ λατρευσωσιν θεοισ ετεροισ και προσκυνησωσιν αυτοισ τω ηλιω η τη σεληνη 
η παντι των εκ του κοσµου του ουρανου α ου προσεταξεν4και αναγγελη σοι και εκζητησεισ σφοδρα κ
αι ιδου αληθωσ γεγονεν το ρηµα γεγενηται το βδελυγµα τουτο εν ισραηλ5και εξαξεισ τον ανθρωπον ε



κεινον η την γυναικα εκεινην και λιθοβολησετε αυτουσ εν λιθοισ και τελευτησουσιν6επι δυσιν µαρτυ
σιν η επι τρισιν µαρτυσιν αποθανειται ο αποθνησκων ουκ αποθανειται εφ′ ενι µαρτυρι7και η χειρ των
 µαρτυρων εσται επ′ αυτω εν πρωτοισ θανατωσαι αυτον και η χειρ παντοσ του λαου επ′ εσχατων και 
εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων8εαν δε αδυνατηση απο σου ρηµα εν κρισει ανα µεσον αιµα αιµα
τοσ και ανα µεσον κρισισ κρισεωσ και ανα µεσον αφη αφησ και ανα µεσον αντιλογια αντιλογιασ ρη
µατα κρισεωσ εν ταισ πολεσιν υµων και αναστασ αναβηση εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θ
εοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει9και ελευση προσ τουσ ιερεισ τουσ λευιτασ και προσ τον κ
ριτην οσ αν γενηται εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εκζητησαντεσ αναγγελουσιν σοι την κρισιν10και π
οιησεισ κατα το πραγµα ο εαν αναγγειλωσιν σοι εκ του τοπου ου αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επι
κληθηναι το ονοµα αυτου εκει και φυλαξη σφοδρα ποιησαι κατα παντα οσα εαν νοµοθετηθη σοι11κα
τα τον νοµον και κατα την κρισιν ην αν ειπωσιν σοι ποιησεισ ουκ εκκλινεισ απο του ρηµατοσ ου εαν
 αναγγειλωσιν σοι δεξια ουδε αριστερα12και ο ανθρωποσ οσ αν ποιηση εν υπερηφανια του µη υπακου
σαι του ιερεωσ του παρεστηκοτοσ λειτουργειν επι τω ονοµατι κυριου του θεου σου η του κριτου οσ α
ν η εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και αποθανειται ο ανθρωποσ εκεινοσ και εξαρεισ τον πονηρον εξ ισραη
λ13και πασ ο λαοσ ακουσασ φοβηθησεται και ουκ ασεβησει ετι14εαν δε εισελθησ εισ την γην ην κυριο
σ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω και κληρονοµησησ αυτην και κατοικησησ επ′ αυτησ και ειπησ κ
αταστησω επ′ εµαυτον αρχοντα καθα και τα λοιπα εθνη τα κυκλω µου15καθιστων καταστησεισ επι σ
εαυτον αρχοντα ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον εκ των αδελφων σου καταστησεισ επι σεα
υτον αρχοντα ου δυνηση καταστησαι επι σεαυτον ανθρωπον αλλοτριον οτι ουκ αδελφοσ σου εστιν16

διοτι ου πληθυνει εαυτω ιππον ουδε µη αποστρεψη τον λαον εισ αιγυπτον οπωσ πληθυνη εαυτω ιππο
ν ο δε κυριοσ ειπεν ου προσθησετε αποστρεψαι τη οδω ταυτη ετι17και ου πληθυνει εαυτω γυναικασ ο
υδε µεταστησεται αυτου η καρδια και αργυριον και χρυσιον ου πληθυνει εαυτω σφοδρα18και εσται ο
ταν καθιση επι τησ αρχησ αυτου και γραψει εαυτω το δευτερονοµιον τουτο εισ βιβλιον παρα των ιερ
εων των λευιτων19και εσται µετ′ αυτου και αναγνωσεται εν αυτω πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου
 ινα µαθη φοβεισθαι κυριον τον θεον αυτου φυλασσεσθαι πασασ τασ εντολασ ταυτασ και τα δικαιωµ
ατα ταυτα ποιειν20ινα µη υψωθη η καρδια αυτου απο των αδελφων αυτου ινα µη παραβη απο των εντ
ολων δεξια η αριστερα οπωσ αν µακροχρονιση επι τησ αρχησ αυτου αυτοσ και οι υιοι αυτου εν τοισ 
υιοισ ισραηλ 
 
Chapter 18 
1ουκ εσται τοισ ιερευσιν τοισ λευιταισ ολη φυλη λευι µερισ ουδε κληροσ µετα ισραηλ καρπωµατα κυ
ριου ο κληροσ αυτων φαγονται αυτα2κληροσ δε ουκ εσται αυτοισ εν τοισ αδελφοισ αυτων κυριοσ αυ
τοσ κληροσ αυτου καθοτι ειπεν αυτω3και αυτη η κρισισ των ιερεων τα παρα του λαου παρα των θυο
ντων τα θυµατα εαν τε µοσχον εαν τε προβατον και δωσει τω ιερει τον βραχιονα και τα σιαγονια και 
το ενυστρον4και τασ απαρχασ του σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου και την απαρχην
 των κουρων των προβατων σου δωσεισ αυτω5οτι αυτον εξελεξατο κυριοσ ο θεοσ σου εκ πασων των φ
υλων σου παρεσταναι εναντι κυριου του θεου σου λειτουργειν και ευλογειν επι τω ονοµατι αυτου αυ
τοσ και οι υιοι αυτου εν τοισ υιοισ ισραηλ6εαν δε παραγενηται ο λευιτησ εκ µιασ των πολεων υµων ε
κ παντων των υιων ισραηλ ου αυτοσ παροικει καθοτι επιθυµει η ψυχη αυτου εισ τον τοπον ον αν εκλ
εξηται κυριοσ7και λειτουργησει τω ονοµατι κυριου του θεου αυτου ωσπερ παντεσ οι αδελφοι αυτου ο
ι λευιται οι παρεστηκοτεσ εκει εναντι κυριου8µεριδα µεµερισµενην φαγεται πλην τησ πρασεωσ τησ κ
ατα πατριαν9εαν δε εισελθησ εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι ου µαθηση ποιειν κατα τ
α βδελυγµατα των εθνων εκεινων10ουχ ευρεθησεται εν σοι περικαθαιρων τον υιον αυτου η την θυγατε
ρα αυτου εν πυρι µαντευοµενοσ µαντειαν κληδονιζοµενοσ και οιωνιζοµενοσ φαρµακοσ11επαειδων επ
αοιδην εγγαστριµυθοσ και τερατοσκοποσ επερωτων τουσ νεκρουσ12εστιν γαρ βδελυγµα κυριω τω θεω 
σου πασ ποιων ταυτα ενεκεν γαρ των βδελυγµατων τουτων κυριοσ εξολεθρευσει αυτουσ απο σου13τελ
ειοσ εση εναντιον κυριου του θεου σου14τα γαρ εθνη ταυτα ουσ συ κατακληρονοµεισ αυτουσ ουτοι κ
ληδονων και µαντειων ακουσονται σοι δε ουχ ουτωσ εδωκεν κυριοσ ο θεοσ σου15προφητην εκ των αδ
ελφων σου ωσ εµε αναστησει σοι κυριοσ ο θεοσ σου αυτου ακουσεσθε16κατα παντα οσα ητησω παρα
 κυριου του θεου σου εν χωρηβ τη ηµερα τησ εκκλησιασ λεγοντεσ ου προσθησοµεν ακουσαι την φων
ην κυριου του θεου ηµων και το πυρ το µεγα τουτο ουκ οψοµεθα ετι ουδε µη αποθανωµεν17και ειπεν κ
υριοσ προσ µε ορθωσ παντα οσα ελαλησαν18προφητην αναστησω αυτοισ εκ των αδελφων αυτων ωσπ
ερ σε και δωσω το ρηµα µου εν τω στοµατι αυτου και λαλησει αυτοισ καθοτι αν εντειλωµαι αυτω19κα
ι ο ανθρωποσ οσ εαν µη ακουση οσα εαν λαληση ο προφητησ επι τω ονοµατι µου εγω εκδικησω εξ αυ
του20πλην ο προφητησ οσ αν ασεβηση λαλησαι επι τω ονοµατι µου ρηµα ο ου προσεταξα λαλησαι κα
ι οσ αν λαληση επ′ ονοµατι θεων ετερων αποθανειται ο προφητησ εκεινοσ21εαν δε ειπησ εν τη καρδια 
σου πωσ γνωσοµεθα το ρηµα ο ουκ ελαλησεν κυριοσ22οσα εαν λαληση ο προφητησ επι τω ονοµατι κυ
ριου και µη γενηται το ρηµα και µη συµβη τουτο το ρηµα ο ουκ ελαλησεν κυριοσ εν ασεβεια ελαλησ



εν ο προφητησ εκεινοσ ουκ αφεξεσθε αυτου 
 
Chapter 19 
1εαν δε αφανιση κυριοσ ο θεοσ σου τα εθνη α ο θεοσ σου διδωσιν σοι την γην αυτων και κατακληρον
οµησητε αυτουσ και κατοικησητε εν ταισ πολεσιν αυτων και εν τοισ οικοισ αυτων2τρεισ πολεισ διασ
τελεισ σεαυτω εν µεσω τησ γησ σου ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι3στοχασαι σοι την οδον και τρι
µεριεισ τα ορια τησ γησ σου ην καταµεριζει σοι κυριοσ ο θεοσ σου και εσται καταφυγη εκει παντι φο
νευτη4τουτο δε εσται το προσταγµα του φονευτου οσ αν φυγη εκει και ζησεται οσ αν παταξη τον πλη
σιον αυτου ακουσιωσ και ουτοσ ου µισων αυτον προ τησ εχθεσ και προ τησ τριτησ5και οσ αν εισελθ
η µετα του πλησιον εισ τον δρυµον συναγαγειν ξυλα και εκκρουσθη η χειρ αυτου τη αξινη κοπτοντο
σ το ξυλον και εκπεσον το σιδηριον απο του ξυλου τυχη του πλησιον και αποθανη ουτοσ καταφευξετ
αι εισ µιαν των πολεων τουτων και ζησεται6ινα µη διωξασ ο αγχιστευων του αιµατοσ οπισω του φονε
υσαντοσ οτι παρατεθερµανται τη καρδια και καταλαβη αυτον εαν µακροτερα η η οδοσ και παταξη α
υτου την ψυχην και αποθανη και τουτω ουκ εστιν κρισισ θανατου οτι ου µισων ην αυτον προ τησ εχ
θεσ και προ τησ τριτησ7δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι το ρηµα τουτο λεγων τρεισ πολεισ διαστελεισ σ
εαυτω8εαν δε εµπλατυνη κυριοσ ο θεοσ σου τα ορια σου ον τροπον ωµοσεν τοισ πατρασιν σου και δω
 σοι κυριοσ πασαν την γην ην ειπεν δουναι τοισ πατρασιν σου9εαν ακουσησ ποιειν πασασ τασ εντολ
ασ ταυτασ ασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαισ ταισ 
οδοισ αυτου πασασ τασ ηµερασ και προσθησεισ σεαυτω ετι τρεισ πολεισ προσ τασ τρεισ ταυτασ10κα
ι ουκ εκχυθησεται αιµα αναιτιον εν τη γη σου η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω και ουκ εστ
αι εν σοι αιµατι ενοχοσ11εαν δε γενηται ανθρωποσ µισων τον πλησιον και ενεδρευση αυτον και επαν
αστη επ′ αυτον και παταξη αυτου ψυχην και απεθανη και φυγη εισ µιαν των πολεων τουτων12και απο
στελουσιν η γερουσια τησ πολεωσ αυτου και ληµψονται αυτον εκειθεν και παραδωσουσιν αυτον εισ 
χειρασ τω αγχιστευοντι του αιµατοσ και αποθανειται13ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ αυτω και καθ
αριεισ το αιµα το αναιτιον εξ ισραηλ και ευ σοι εσται14ου µετακινησεισ ορια του πλησιον σου α εστ
ησαν οι πατερεσ σου εν τη κληρονοµια σου η κατεκληρονοµηθησ εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδω
σιν σοι εν κληρω15ουκ εµµενει µαρτυσ εισ µαρτυρησαι κατα ανθρωπου κατα πασαν αδικιαν και κατ
α παν αµαρτηµα και κατα πασαν αµαρτιαν ην αν αµαρτη επι στοµατοσ δυο µαρτυρων και επι στοµα
τοσ τριων µαρτυρων σταθησεται παν ρηµα16εαν δε καταστη µαρτυσ αδικοσ κατα ανθρωπου καταλεγ
ων αυτου ασεβειαν17και στησονται οι δυο ανθρωποι οισ εστιν αυτοισ η αντιλογια εναντι κυριου και 
εναντι των ιερεων και εναντι των κριτων οι εαν ωσιν εν ταισ ηµεραισ εκειναισ18και εξετασωσιν οι κρ
ιται ακριβωσ και ιδου µαρτυσ αδικοσ εµαρτυρησεν αδικα αντεστη κατα του αδελφου αυτου19και ποι
ησετε αυτω ον τροπον επονηρευσατο ποιησαι κατα του αδελφου αυτου και εξαρεισ τον πονηρον εξ υ
µων αυτων20και οι επιλοιποι ακουσαντεσ φοβηθησονται και ου προσθησουσιν ετι ποιησαι κατα το ρ
ηµα το πονηρον τουτο εν υµιν21ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ αυτω ψυχην αντι ψυχησ οφθαλµον α
ντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντοσ χειρα αντι χειροσ ποδα αντι ποδοσ 
 
Chapter 20 
1εαν δε εξελθησ εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ σου και ιδησ ιππον και αναβατην και λαον πλειονα σ
ου ου φοβηθηση απ′ αυτων οτι κυριοσ ο θεοσ σου µετα σου ο αναβιβασασ σε εκ γησ αιγυπτου2και εσ
ται οταν εγγισησ τω πολεµω και προσεγγισασ ο ιερευσ λαλησει τω λαω3και ερει προσ αυτουσ ακουε ι
σραηλ υµεισ προσπορευεσθε σηµερον εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ υµων µη εκλυεσθω η καρδια υµ
ων µη φοβεισθε µηδε θραυεσθε µηδε εκκλινητε απο προσωπου αυτων4οτι κυριοσ ο θεοσ υµων ο προπο
ρευοµενοσ µεθ′ υµων συνεκπολεµησαι υµιν τουσ εχθρουσ υµων διασωσαι υµασ5και λαλησουσιν οι γ
ραµµατεισ προσ τον λαον λεγοντεσ τισ ο ανθρωποσ ο οικοδοµησασ οικιαν καινην και ουκ ενεκαινισ
εν αυτην πορευεσθω και αποστραφητω εισ την οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωπο
σ ετεροσ εγκαινιει αυτην6και τισ ο ανθρωποσ οστισ εφυτευσεν αµπελωνα και ουκ ευφρανθη εξ αυτου
 πορευεσθω και αποστραφητω εισ την οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωποσ ετεροσ 
ευφρανθησεται εξ αυτου7και τισ ο ανθρωποσ οστισ µεµνηστευται γυναικα και ουκ ελαβεν αυτην πορ
ευεσθω και αποστραφητω εισ την οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωποσ ετεροσ ληµ
ψεται αυτην8και προσθησουσιν οι γραµµατεισ λαλησαι προσ τον λαον και ερουσιν τισ ο ανθρωποσ ο
 φοβουµενοσ και δειλοσ τη καρδια πορευεσθω και αποστραφητω εισ την οικιαν αυτου ινα µη δειλιαν
η την καρδιαν του αδελφου αυτου ωσπερ η αυτου9και εσται οταν παυσωνται οι γραµµατεισ λαλουντε
σ προσ τον λαον και καταστησουσιν αρχοντασ τησ στρατιασ προηγουµενουσ του λαου10εαν δε προσ
ελθησ προσ πολιν εκπολεµησαι αυτην και εκκαλεση αυτουσ µετ′ ειρηνησ11εαν µεν ειρηνικα αποκριθ
ωσιν σοι και ανοιξωσιν σοι εσται πασ ο λαοσ οι ευρεθεντεσ εν αυτη εσονται σοι φορολογητοι και υπ
ηκοοι σου12εαν δε µη υπακουσωσιν σοι και ποιησωσιν προσ σε πολεµον περικαθιεισ αυτην13και παρ
αδωσει αυτην κυριοσ ο θεοσ σου εισ τασ χειρασ σου και παταξεισ παν αρσενικον αυτησ εν φονω µα



χαιρασ14πλην των γυναικων και τησ αποσκευησ και παντα τα κτηνη και παντα οσα αν υπαρχη εν τη 
πολει και πασαν την απαρτιαν προνοµευσεισ σεαυτω και φαγη πασαν την προνοµην των εχθρων σου 
ων κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι15ουτωσ ποιησεισ πασασ τασ πολεισ τασ µακραν ουσασ απο σου σ
φοδρα αι ουχι εκ των πολεων των εθνων τουτων16ιδου δε απο των πολεων των εθνων τουτων ων κυριο
σ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κληρονοµειν την γην αυτων ου ζωγρησετε απ′ αυτων παν εµπνεον17αλλ′ η α
ναθεµατι αναθεµατιειτε αυτουσ τον χετταιον και αµορραιον και χαναναιον και φερεζαιον και ευαιο
ν και ιεβουσαιον και γεργεσαιον ον τροπον ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου18ινα µη διδαξωσιν υµα
σ ποιειν παντα τα βδελυγµατα αυτων οσα εποιησαν τοισ θεοισ αυτων και αµαρτησεσθε εναντιον κυρ
ιου του θεου υµων19εαν δε περικαθισησ περι πολιν ηµερασ πλειουσ εκπολεµησαι αυτην εισ καταληµ
ψιν αυτησ ουχι εξολεθρευσεισ τα δενδρα αυτησ επιβαλειν επ′ αυτα σιδηρον αλλ′ η απ′ αυτου φαγη α
υτο δε ουκ εκκοψεισ µη ανθρωποσ το ξυλον το εν τω αγρω εισελθειν απο προσωπου σου εισ τον χαρα
κα20αλλα ξυλον ο επιστασαι οτι ου καρποβρωτον εστιν τουτο εξολεθρευσεισ και εκκοψεισ και οικοδ
οµησεισ χαρακωσιν επι την πολιν ητισ ποιει προσ σε τον πολεµον εωσ αν παραδοθη 
 
Chapter 21 
1εαν δε ευρεθη τραυµατιασ εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κληρονοµησαι πεπτωκωσ εν τω 
πεδιω και ουκ οιδασιν τον παταξαντα2εξελευσεται η γερουσια σου και οι κριται σου και εκµετρησου
σιν επι τασ πολεισ τασ κυκλω του τραυµατιου3και εσται η πολισ η εγγιζουσα τω τραυµατια και ληµψ
εται η γερουσια τησ πολεωσ εκεινησ δαµαλιν εκ βοων ητισ ουκ ειργασται και ητισ ουχ ειλκυσεν ζυγο
ν4και καταβιβασουσιν η γερουσια τησ πολεωσ εκεινησ την δαµαλιν εισ φαραγγα τραχειαν ητισ ουκ ε
ιργασται ουδε σπειρεται και νευροκοπησουσιν την δαµαλιν εν τη φαραγγι5και προσελευσονται οι ιερ
εισ οι λευιται οτι αυτουσ επελεξεν κυριοσ ο θεοσ σου παρεστηκεναι αυτω και ευλογειν επι τω ονοµατ
ι αυτου και επι τω στοµατι αυτων εσται πασα αντιλογια και πασα αφη6και πασα η γερουσια τησ πολε
ωσ εκεινησ οι εγγιζοντεσ τω τραυµατια νιψονται τασ χειρασ επι την κεφαλην τησ δαµαλεωσ τησ νενε
υροκοπηµενησ εν τη φαραγγι7και αποκριθεντεσ ερουσιν αι χειρεσ ηµων ουκ εξεχεαν το αιµα τουτο κ
αι οι οφθαλµοι ηµων ουχ εωρακασιν8ιλεωσ γενου τω λαω σου ισραηλ ουσ ελυτρωσω κυριε εκ γησ αιγ
υπτου ινα µη γενηται αιµα αναιτιον εν τω λαω σου ισραηλ και εξιλασθησεται αυτοισ το αιµα9συ δε ε
ξαρεισ το αιµα το αναιτιον εξ υµων αυτων εαν ποιησησ το καλον και το αρεστον εναντι κυριου του θ
εου σου10εαν δε εξελθων εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ σου και παραδω σοι κυριοσ ο θεοσ σου εισ τα
σ χειρασ σου και προνοµευσεισ την προνοµην αυτων11και ιδησ εν τη προνοµη γυναικα καλην τω ειδε
ι και ενθυµηθησ αυτησ και λαβησ αυτην σαυτω γυναικα12και εισαξεισ αυτην ενδον εισ την οικιαν σ
ου και ξυρησεισ την κεφαλην αυτησ και περιονυχιεισ αυτην13και περιελεισ τα ιµατια τησ αιχµαλωσι
ασ αυτησ απ′ αυτησ και καθιεται εν τη οικια σου και κλαυσεται τον πατερα και την µητερα µηνοσ η
µερασ και µετα ταυτα εισελευση προσ αυτην και συνοικισθηση αυτη και εσται σου γυνη14και εσται 
εαν µη θελησ αυτην εξαποστελεισ αυτην ελευθεραν και πρασει ου πραθησεται αργυριου ουκ αθετησ
εισ αυτην διοτι εταπεινωσασ αυτην15εαν δε γενωνται ανθρωπω δυο γυναικεσ µια αυτων ηγαπηµενη κ
αι µια αυτων µισουµενη και τεκωσιν αυτω η ηγαπηµενη και η µισουµενη και γενηται υιοσ πρωτοτοκ
οσ τησ µισουµενησ16και εσται η αν ηµερα κατακληροδοτη τοισ υιοισ αυτου τα υπαρχοντα αυτου ου 
δυνησεται πρωτοτοκευσαι τω υιω τησ ηγαπηµενησ υπεριδων τον υιον τησ µισουµενησ τον πρωτοτοκ
ον17αλλα τον πρωτοτοκον υιον τησ µισουµενησ επιγνωσεται δουναι αυτω διπλα απο παντων ων αν ευ
ρεθη αυτω οτι ουτοσ εστιν αρχη τεκνων αυτου και τουτω καθηκει τα πρωτοτοκια18εαν δε τινι η υιοσ 
απειθησ και ερεθιστησ ουχ υπακουων φωνην πατροσ και φωνην µητροσ και παιδευσωσιν αυτον και 
µη εισακουη αυτων19και συλλαβοντεσ αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου και εξαξουσιν αυτον
 επι την γερουσιαν τησ πολεωσ αυτου και επι την πυλην του τοπου αυτου20και ερουσιν τοισ ανδρασι
ν τησ πολεωσ αυτων ο υιοσ ηµων ουτοσ απειθει και ερεθιζει ουχ υπακουει τησ φωνησ ηµων συµβολο
κοπων οινοφλυγει21και λιθοβολησουσιν αυτον οι ανδρεσ τησ πολεωσ αυτου εν λιθοισ και αποθανειτ
αι και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων και οι επιλοιποι ακουσαντεσ φοβηθησονται22εαν δε γενητ
αι εν τινι αµαρτια κριµα θανατου και αποθανη και κρεµασητε αυτον επι ξυλου23ουκ επικοιµηθησετα
ι το σωµα αυτου επι του ξυλου αλλα ταφη θαψετε αυτον εν τη ηµερα εκεινη οτι κεκατηραµενοσ υπο 
θεου πασ κρεµαµενοσ επι ξυλου και ου µιανειτε την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω 
 
Chapter 22 
1µη ιδων τον µοσχον του αδελφου σου η το προβατον αυτου πλανωµενα εν τη οδω υπεριδησ αυτα απ
οστροφη αποστρεψεισ αυτα τω αδελφω σου και αποδωσεισ αυτω2εαν δε µη εγγιζη ο αδελφοσ σου προ
σ σε µηδε επιστη αυτον συναξεισ αυτα ενδον εισ την οικιαν σου και εσται µετα σου εωσ αν ζητηση 
αυτα ο αδελφοσ σου και αποδωσεισ αυτω3ουτωσ ποιησεισ τον ονον αυτου και ουτωσ ποιησεισ το ιµα
τιον αυτου και ουτωσ ποιησεισ κατα πασαν απωλειαν του αδελφου σου οσα εαν αποληται παρ′ αυτο
υ και ευρησ ου δυνηση υπεριδειν4ουκ οψη τον ονον του αδελφου σου η τον µοσχον αυτου πεπτωκοτα



σ εν τη οδω µη υπεριδησ αυτουσ ανιστων αναστησεισ µετ′ αυτου5ουκ εσται σκευη ανδροσ επι γυναικ
ι ουδε µη ενδυσηται ανηρ στολην γυναικειαν οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν πασ ποιων ταυτα6

εαν δε συναντησησ νοσσια ορνεων προ προσωπου σου εν τη οδω η επι παντι δενδρει η επι τησ γησ νε
οσσοισ η ωοισ και η µητηρ θαλπη επι των νεοσσων η επι των ωων ου ληµψη την µητερα µετα των τεκ
νων7αποστολη αποστελεισ την µητερα τα δε παιδια ληµψη σεαυτω ινα ευ σοι γενηται και πολυηµερο
σ εση8εαν δε οικοδοµησησ οικιαν καινην και ποιησεισ στεφανην τω δωµατι σου και ου ποιησεισ φον
ον εν τη οικια σου εαν πεση ο πεσων απ′ αυτου9ου κατασπερεισ τον αµπελωνα σου διαφορον ινα µη 
αγιασθη το γενηµα και το σπερµα ο εαν σπειρησ µετα του γενηµατοσ του αµπελωνοσ σου10ουκ αροτρ
ιασεισ εν µοσχω και ονω επι το αυτο11ουκ ενδυση κιβδηλον ερια και λινον εν τω αυτω12στρεπτα ποιη
σεισ σεαυτω επι των τεσσαρων κρασπεδων των περιβολαιων σου α εαν περιβαλη εν αυτοισ13εαν δε τι
σ λαβη γυναικα και συνοικηση αυτη και µισηση αυτην14και επιθη αυτη προφασιστικουσ λογουσ και 
κατενεγκη αυτησ ονοµα πονηρον και λεγη την γυναικα ταυτην ειληφα και προσελθων αυτη ουχ ευρη
κα αυτησ παρθενια15και λαβων ο πατηρ τησ παιδοσ και η µητηρ εξοισουσιν τα παρθενια τησ παιδοσ 
προσ την γερουσιαν επι την πυλην16και ερει ο πατηρ τησ παιδοσ τη γερουσια την θυγατερα µου ταυτ
ην δεδωκα τω ανθρωπω τουτω γυναικα και µισησασ αυτην17αυτοσ νυν επιτιθησιν αυτη προφασιστικ
ουσ λογουσ λεγων ουχ ευρηκα τη θυγατρι σου παρθενια και ταυτα τα παρθενια τησ θυγατροσ µου κα
ι αναπτυξουσιν το ιµατιον εναντιον τησ γερουσιασ τησ πολεωσ18και ληµψεται η γερουσια τησ πολεω
σ εκεινησ τον ανθρωπον εκεινον και παιδευσουσιν αυτον19και ζηµιωσουσιν αυτον εκατον σικλουσ κ
αι δωσουσιν τω πατρι τησ νεανιδοσ οτι εξηνεγκεν ονοµα πονηρον επι παρθενον ισραηλιτιν και αυτου
 εσται γυνη ου δυνησεται εξαποστειλαι αυτην τον απαντα χρονον20εαν δε επ′ αληθειασ γενηται ο λογ
οσ ουτοσ και µη ευρεθη παρθενια τη νεανιδι21και εξαξουσιν την νεανιν επι τασ θυρασ οικου πατροσ 
αυτησ και λιθοβολησουσιν αυτην οι ανδρεσ τησ πολεωσ αυτησ εν λιθοισ και αποθανειται οτι εποιησ
εν αφροσυνην εν υιοισ ισραηλ εκπορνευσαι τον οικον του πατροσ αυτησ και εξαρεισ τον πονηρον εξ
 υµων αυτων22εαν δε ευρεθη ανθρωποσ κοιµωµενοσ µετα γυναικοσ συνωκισµενησ ανδρι αποκτενειτε 
αµφοτερουσ τον ανδρα τον κοιµωµενον µετα τησ γυναικοσ και την γυναικα και εξαρεισ τον πονηρον 
εξ ισραηλ23εαν δε γενηται παισ παρθενοσ µεµνηστευµενη ανδρι και ευρων αυτην ανθρωποσ εν πολει 
κοιµηθη µετ′ αυτησ24εξαξετε αµφοτερουσ επι την πυλην τησ πολεωσ αυτων και λιθοβοληθησονται εν
 λιθοισ και αποθανουνται την νεανιν οτι ουκ εβοησεν εν τη πολει και τον ανθρωπον οτι εταπεινωσεν 
την γυναικα του πλησιον και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων25εαν δε εν πεδιω ευρη ανθρωποσ τ
ην παιδα την µεµνηστευµενην και βιασαµενοσ κοιµηθη µετ′ αυτησ αποκτενειτε τον ανθρωπον τον κο
ιµωµενον µετ′ αυτησ µονον26και τη νεανιδι ου ποιησετε ουδεν ουκ εστιν τη νεανιδι αµαρτηµα θανατο
υ οτι ωσ ει τισ επαναστη ανθρωποσ επι τον πλησιον και φονευση αυτου ψυχην ουτωσ το πραγµα τουτ
ο27οτι εν τω αγρω ευρεν αυτην εβοησεν η νεανισ η µεµνηστευµενη και ο βοηθησων ουκ ην αυτη28εαν 
δε τισ ευρη την παιδα την παρθενον ητισ ου µεµνηστευται και βιασαµενοσ κοιµηθη µετ′ αυτησ και ε
υρεθη29δωσει ο ανθρωποσ ο κοιµηθεισ µετ′ αυτησ τω πατρι τησ νεανιδοσ πεντηκοντα διδραχµα αργυ
ριου και αυτου εσται γυνη ανθ′ ων εταπεινωσεν αυτην ου δυνησεται εξαποστειλαι αυτην τον απαντα
 χρονον 
 
Chapter 23 
1ου ληµψεται ανθρωποσ την γυναικα του πατροσ αυτου και ουκ αποκαλυψει συγκαλυµµα του πατρο
σ αυτου2ουκ εισελευσεται θλαδιασ και αποκεκοµµενοσ εισ εκκλησιαν κυριου3ουκ εισελευσεται εκ π
ορνησ εισ εκκλησιαν κυριου4ουκ εισελευσεται αµµανιτησ και µωαβιτησ εισ εκκλησιαν κυριου και ε
ωσ δεκατησ γενεασ ουκ εισελευσεται εισ εκκλησιαν κυριου και εωσ εισ τον αιωνα5παρα το µη συναν
τησαι αυτουσ υµιν µετα αρτων και υδατοσ εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ αιγυπτου και οτι εµισθ
ωσαντο επι σε τον βαλααµ υιον βεωρ εκ τησ µεσοποταµιασ καταρασασθαι σε6και ουκ ηθελησεν κυρι
οσ ο θεοσ σου εισακουσαι του βαλααµ και µετεστρεψεν κυριοσ ο θεοσ σου τασ καταρασ εισ ευλογια
ν οτι ηγαπησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου7ου προσαγορευσεισ ειρηνικα αυτοισ και συµφεροντα αυτοισ π
ασασ τασ ηµερασ σου εισ τον αιωνα8ου βδελυξη ιδουµαιον οτι αδελφοσ σου εστιν ου βδελυξη αιγυπτ
ιον οτι παροικοσ εγενου εν τη γη αυτου9υιοι εαν γενηθωσιν αυτοισ γενεα τριτη εισελευσονται εισ εκκ
λησιαν κυριου10εαν δε εξελθησ παρεµβαλειν επι τουσ εχθρουσ σου και φυλαξη απο παντοσ ρηµατοσ 
πονηρου11εαν η εν σοι ανθρωποσ οσ ουκ εσται καθαροσ εκ ρυσεωσ αυτου νυκτοσ και εξελευσεται εξ
ω τησ παρεµβολησ και ουκ εισελευσεται εισ την παρεµβολην12και εσται το προσ εσπεραν λουσεται τ
ο σωµα αυτου υδατι και δεδυκοτοσ ηλιου εισελευσεται εισ την παρεµβολην13και τοποσ εσται σοι εξω
 τησ παρεµβολησ και εξελευση εκει εξω14και πασσαλοσ εσται σοι επι τησ ζωνησ σου και εσται οταν 
διακαθιζανησ εξω και ορυξεισ εν αυτω και επαγαγων καλυψεισ την ασχηµοσυνην σου εν αυτω15οτι 
κυριοσ ο θεοσ σου εµπεριπατει εν τη παρεµβολη σου εξελεσθαι σε και παραδουναι τον εχθρον σου π
ρο προσωπου σου και εσται η παρεµβολη σου αγια και ουκ οφθησεται εν σοι ασχηµοσυνη πραγµατο
σ και αποστρεψει απο σου16ου παραδωσεισ παιδα τω κυριω αυτου οσ προστεθειται σοι παρα του κυρ



ιου αυτου17µετα σου κατοικησει εν υµιν κατοικησει εν παντι τοπω ου εαν αρεση αυτω ου θλιψεισ αυ
τον18ουκ εσται πορνη απο θυγατερων ισραηλ και ουκ εσται πορνευων απο υιων ισραηλ ουκ εσται τελ
εσφοροσ απο θυγατερων ισραηλ και ουκ εσται τελισκοµενοσ απο υιων ισραηλ19ου προσοισεισ µισθω
µα πορνησ ουδε αλλαγµα κυνοσ εισ τον οικον κυριου του θεου σου προσ πασαν ευχην οτι βδελυγµα 
κυριω τω θεω σου εστιν και αµφοτερα20ουκ εκτοκιεισ τω αδελφω σου τοκον αργυριου και τοκον βρωµ
ατων και τοκον παντοσ πραγµατοσ ου αν εκδανεισησ21τω αλλοτριω εκτοκιεισ τω δε αδελφω σου ουκ ε
κτοκιεισ ινα ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασι τοισ εργοισ σου επι τησ γησ εισ ην εισπορευη εκ
ει κληρονοµησαι αυτην22εαν δε ευξη ευχην κυριω τω θεω σου ου χρονιεισ αποδουναι αυτην οτι εκζη
των εκζητησει κυριοσ ο θεοσ σου παρα σου και εσται εν σοι αµαρια23εαν δε µη θελησ ευξασθαι ουκ 
εστιν εν σοι αµαρτια24τα εκπορευοµενα δια των χειλεων σου φυλαξη και ποιησεισ ον τροπον ευξω κυ
ριω τω θεω σου δοµα ο ελαλησασ τω στοµατι σου25εαν δε εισελθησ εισ αµητον του πλησιον σου και 
συλλεξεισ εν ταισ χερσιν σου σταχυσ και δρεπανον ου µη επιβαλησ επι τον αµητον του πλησιον σου
26εαν δε εισελθησ εισ τον αµπελωνα του πλησιον σου φαγη σταφυλην οσον ψυχην σου εµπλησθηναι ε
ισ δε αγγοσ ουκ εµβαλεισ 
 
Chapter 24 
1εαν δε τισ λαβη γυναικα και συνοικηση αυτη και εσται εαν µη ευρη χαριν εναντιον αυτου οτι ευρεν
 εν αυτη ασχηµον πραγµα και γραψει αυτη βιβλιον αποστασιου και δωσει εισ τασ χειρασ αυτησ και 
εξαποστελει αυτην εκ τησ οικιασ αυτου2και απελθουσα γενηται ανδρι ετερω3και µισηση αυτην ο αν
ηρ ο εσχατοσ και γραψει αυτη βιβλιον αποστασιου και δωσει εισ τασ χειρασ αυτησ και εξαποστελει 
αυτην εκ τησ οικιασ αυτου η αποθανη ο ανηρ ο εσχατοσ οσ ελαβεν αυτην εαυτω γυναικα4ου δυνησε
ται ο ανηρ ο προτεροσ ο εξαποστειλασ αυτην επαναστρεψασ λαβειν αυτην εαυτω γυναικα µετα το µι
ανθηναι αυτην οτι βδελυγµα εστιν εναντιον κυριου του θεου σου και ου µιανειτε την γην ην κυριοσ 
ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν εν κληρω5εαν δε τισ λαβη γυναικα προσφατωσ ουκ εξελευσεται εισ τον πολ
εµον και ουκ επιβληθησεται αυτω ουδεν πραγµα αθωοσ εσται εν τη οικια αυτου ενιαυτον ενα ευφραν
ει την γυναικα αυτου ην ελαβεν6ουκ ενεχυρασεισ µυλον ουδε επιµυλιον οτι ψυχην ουτοσ ενεχυραζει
7εαν δε αλω ανθρωποσ κλεπτων ψυχην των αδελφων αυτου των υιων ισραηλ και καταδυναστευσασ α
υτον αποδωται αποθανειται ο κλεπτησ εκεινοσ και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων8προσεχε σεα
υτω εν τη αφη τησ λεπρασ φυλαξη σφοδρα ποιειν κατα παντα τον νοµον ον εαν αναγγειλωσιν υµιν οι 
ιερεισ οι λευιται ον τροπον ενετειλαµην υµιν φυλαξασθε ποιειν9µνησθητι οσα εποιησεν κυριοσ ο θεο
σ σου τη µαριαµ εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ αιγυπτου10εαν οφειληµα η εν τω πλησιον σου οφει
ληµα οτιουν ουκ εισελευση εισ την οικιαν αυτου ενεχυρασαι το ενεχυρον11εξω στηση και ο ανθρωπο
σ ου το δανειον σου εστιν εν αυτω εξοισει σοι το ενεχυρον εξω12εαν δε ο ανθρωποσ πενηται ου κοιµη
θηση εν τω ενεχυρω αυτου13αποδοσει αποδωσεισ το ενεχυρον αυτου περι δυσµασ ηλιου και κοιµηθη
σεται εν τω ιµατιω αυτου και ευλογησει σε και εσται σοι ελεηµοσυνη εναντιον κυριου του θεου σου14

ουκ απαδικησεισ µισθον πενητοσ και ενδεουσ εκ των αδελφων σου η εκ των προσηλυτων των εν ταισ 
πολεσιν σου15αυθηµερον αποδωσεισ τον µισθον αυτου ουκ επιδυσεται ο ηλιοσ επ′ αυτω οτι πενησ εσ
τιν και εν αυτω εχει την ελπιδα και ου καταβοησεται κατα σου προσ κυριον και εσται εν σοι αµαρτι
α16ουκ αποθανουνται πατερεσ υπερ τεκνων και υιοι ουκ αποθανουνται υπερ πατερων εκαστοσ τη εα
υτου αµαρτια αποθανειται17ουκ εκκλινεισ κρισιν προσηλυτου και ορφανου και χηρασ και ουκ ενεχυ
ρασεισ ιµατιον χηρασ18και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω και ελυτρωσατο σε κυριοσ ο θ
εοσ σου εκειθεν δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο19εαν δε αµησησ αµητον εν τω αγρ
ω σου και επιλαθη δραγµα εν τω αγρω σου ουκ επαναστραφηση λαβειν αυτο τω πτωχω και τω προση
λυτω και τω ορφανω και τη χηρα εσται ινα ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασι τοισ εργοισ των χ
ειρων σου20εαν δε ελαιαλογησησ ουκ επαναστρεψεισ καλαµησασθαι τα οπισω σου τω προσηλυτω κα
ι τω ορφανω και τη χηρα εσται και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω δια τουτο εγω σοι εντελ
λοµαι ποιειν το ρηµα τουτο21εαν δε τρυγησησ τον αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησεισ αυτον τα οπισ
ω σου τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα εσται22και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτ
ω δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο 
 
Chapter 25 
1εαν δε γενηται αντιλογια ανα µεσον ανθρωπων και προσελθωσιν εισ κρισιν και κρινωσιν και δικαιω
σωσιν τον δικαιον και καταγνωσιν του ασεβουσ2και εσται εαν αξιοσ η πληγων ο ασεβων και καθιεισ 
αυτον εναντι των κριτων και µαστιγωσουσιν αυτον εναντιον αυτων κατα την ασεβειαν αυτου αριθµ
ω3τεσσαρακοντα µαστιγωσουσιν αυτον ου προσθησουσιν εαν δε προσθωσιν µαστιγωσαι αυτον υπερ 
ταυτασ τασ πληγασ πλειουσ ασχηµονησει ο αδελφοσ σου εναντιον σου4ου φιµωσεισ βουν αλοωντα5ε
αν δε κατοικωσιν αδελφοι επι το αυτο και αποθανη εισ εξ αυτων σπερµα δε µη η αυτω ουκ εσται η γυ
νη του τεθνηκοτοσ εξω ανδρι µη εγγιζοντι ο αδελφοσ του ανδροσ αυτησ εισελευσεται προσ αυτην και



 ληµψεται αυτην εαυτω γυναικα και συνοικησει αυτη6και εσται το παιδιον ο εαν τεκη κατασταθησετ
αι εκ του ονοµατοσ του τετελευτηκοτοσ και ουκ εξαλειφθησεται το ονοµα αυτου εξ ισραηλ7εαν δε µη
 βουληται ο ανθρωποσ λαβειν την γυναικα του αδελφου αυτου και αναβησεται η γυνη επι την πυλην 
επι την γερουσιαν και ερει ου θελει ο αδελφοσ του ανδροσ µου αναστησαι το ονοµα του αδελφου αυτ
ου εν ισραηλ ουκ ηθελησεν ο αδελφοσ του ανδροσ µου8και καλεσουσιν αυτον η γερουσια τησ πολεω
σ αυτου και ερουσιν αυτω και στασ ειπη ου βουλοµαι λαβειν αυτην9και προσελθουσα η γυνη του αδ
ελφου αυτου εναντι τησ γερουσιασ και υπολυσει το υποδηµα αυτου το εν απο του ποδοσ αυτου και ε
µπτυσεται εισ το προσωπον αυτου και αποκριθεισα ερει ουτωσ ποιησουσιν τω ανθρωπω οσ ουκ οικοδ
οµησει τον οικον του αδελφου αυτου10και κληθησεται το ονοµα αυτου εν ισραηλ οικοσ του υπολυθεν
τοσ το υποδηµα11εαν δε µαχωνται ανθρωποι επι το αυτο ανθρωποσ µετα του αδελφου αυτου και προσ
ελθη γυνη ενοσ αυτων εξελεσθαι τον ανδρα αυτησ εκ χειροσ του τυπτοντοσ αυτον και εκτεινασα την
 χειρα επιλαβηται των διδυµων αυτου12αποκοψεισ την χειρα αυτησ ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ α
υτη13ουκ εσται εν τω µαρσιππω σου σταθµιον και σταθµιον µεγα η µικρον14ουκ εσται εν τη οικια σου
 µετρον και µετρον µεγα η µικρον15σταθµιον αληθινον και δικαιον εσται σοι και µετρον αληθινον και
 δικαιον εσται σοι ινα πολυηµεροσ γενη επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω16οτι 
βδελυγµα κυριω τω θεω σου πασ ποιων ταυτα πασ ποιων αδικον17µνησθητι οσα εποιησεν σοι αµαληκ
 εν τη οδω εκπορευοµενου σου εξ αιγυπτου18πωσ αντεστη σοι εν τη οδω και εκοψεν σου την ουραγιαν
 τουσ κοπιωντασ οπισω σου συ δε επεινασ και εκοπιασ και ουκ εφοβηθη τον θεον19και εσται ηνικα εα
ν καταπαυση σε κυριοσ ο θεοσ σου απο παντων των εχθρων σου των κυκλω σου εν τη γη η κυριοσ ο 
θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω κατακληρονοµησαι εξαλειψεισ το ονοµα αµαληκ εκ τησ υπο τον ουρ
ανον και ου µη επιλαθη 
 
Chapter 26 
1και εσται εαν εισελθησ εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω και κατακληρονοµη
σησ αυτην και κατοικησησ επ′ αυτησ2και ληµψη απο τησ απαρχησ των καρπων τησ γησ σου ησ κυρι
οσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι και εµβαλεισ εισ καρταλλον και πορευση εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κ
υριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει3και ελευση προσ τον ιερεα οσ εαν η εν ταισ ηµερ
αισ εκειναισ και ερεισ προσ αυτον αναγγελλω σηµερον κυριω τω θεω µου οτι εισεληλυθα εισ την γην 
ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν ηµων δουναι ηµιν4και ληµψεται ο ιερευσ τον καρταλλον εκ των χει
ρων σου και θησει αυτον απεναντι του θυσιαστηριου κυριου του θεου σου5και αποκριθηση και ερεισ
 εναντι κυριου του θεου σου συριαν απεβαλεν ο πατηρ µου και κατεβη εισ αιγυπτον και παρωκησεν ε
κει εν αριθµω βραχει και εγενετο εκει εισ εθνοσ µεγα και πληθοσ πολυ και µεγα6και εκακωσαν ηµασ 
οι αιγυπτιοι και εταπεινωσαν ηµασ και επεθηκαν ηµιν εργα σκληρα7και ανεβοησαµεν προσ κυριον τ
ον θεον των πατερων ηµων και εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ ηµων και ειδεν την ταπεινωσιν ηµων κ
αι τον µοχθον ηµων και τον θλιµµον ηµων8και εξηγαγεν ηµασ κυριοσ εξ αιγυπτου αυτοσ εν ισχυι µεγ
αλη και εν χειρι κραταια και εν βραχιονι αυτου τω υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοισ και εν σηµειοι
σ και εν τερασιν9και εισηγαγεν ηµασ εισ τον τοπον τουτον και εδωκεν ηµιν την γην ταυτην γην ρεουσ
αν γαλα και µελι10και νυν ιδου ενηνοχα την απαρχην των γενηµατων τησ γησ ησ εδωκασ µοι κυριε γ
ην ρεουσαν γαλα και µελι και αφησεισ αυτα απεναντι κυριου του θεου σου και προσκυνησεισ εκει ε
ναντι κυριου του θεου σου11και ευφρανθηση εν πασιν τοισ αγαθοισ οισ εδωκεν σοι κυριοσ ο θεοσ σο
υ και τη οικια σου συ και ο λευιτησ και ο προσηλυτοσ ο εν σοι12εαν δε συντελεσησ αποδεκατωσαι π
αν το επιδεκατον των γενηµατων τησ γησ σου εν τω ετει τω τριτω το δευτερον επιδεκατον δωσεισ τω λ
ευιτη και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα και φαγονται εν ταισ πολεσιν σου και εµπλησθη
σονται13και ερεισ εναντιον κυριου του θεου σου εξεκαθαρα τα αγια εκ τησ οικιασ µου και εδωκα αυτ
α τω λευιτη και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα κατα πασασ τασ εντολασ ασ ενετειλω µοι 
ου παρηλθον την εντολην σου και ουκ επελαθοµην14και ουκ εφαγον εν οδυνη µου απ′ αυτων ουκ εκα
ρπωσα απ′ αυτων εισ ακαθαρτον ουκ εδωκα απ′ αυτων τω τεθνηκοτι υπηκουσα τησ φωνησ κυριου το
υ θεου µου εποιησα καθα ενετειλω µοι15κατιδε εκ του οικου του αγιου σου εκ του ουρανου και ευλογ
ησον τον λαον σου τον ισραηλ και την γην ην εδωκασ αυτοισ καθα ωµοσασ τοισ πατρασιν ηµων δου
ναι ηµιν γην ρεουσαν γαλα και µελι16εν τη ηµερα ταυτη κυριοσ ο θεοσ σου ενετειλατο σοι ποιησαι π
αντα τα δικαιωµατα ταυτα και τα κριµατα και φυλαξεσθε και ποιησετε αυτα εξ ολησ τησ καρδιασ υ
µων και εξ ολησ τησ ψυχησ υµων17τον θεον ειλου σηµερον ειναι σου θεον και πορευεσθαι εν ταισ οδ
οισ αυτου και φυλασσεσθαι τα δικαιωµατα και τα κριµατα αυτου και υπακουειν τησ φωνησ αυτου18

και κυριοσ ειλατο σε σηµερον γενεσθαι σε αυτω λαον περιουσιον καθαπερ ειπεν σοι φυλασσειν πασα
σ τασ εντολασ αυτου19και ειναι σε υπερανω παντων των εθνων ωσ εποιησεν σε ονοµαστον και καυχη
µα και δοξαστον ειναι σε λαον αγιον κυριω τω θεω σου καθωσ ελαλησεν 
 
Chapter 27 



1και προσεταξεν µωυσησ και η γερουσια ισραηλ λεγων φυλασσεσθε πασασ τασ εντολασ ταυτασ οσα
σ εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον2και εσται η αν ηµερα διαβητε τον ιορδανην εισ την γην ην κυριοσ ο θ
εοσ σου διδωσιν σοι και στησεισ σεαυτω λιθουσ µεγαλουσ και κονιασεισ αυτουσ κονια3και γραψεισ 
επι των λιθων παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου ωσ αν διαβητε τον ιορδανην ηνικα εαν εισελθη
τε εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ των πατερων σου διδωσιν σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι ον τροπον ε
ιπεν κυριοσ ο θεοσ των πατερων σου σοι4και εσται ωσ αν διαβητε τον ιορδανην στησετε τουσ λιθουσ 
τουτουσ ουσ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εν ορει γαιβαλ και κονιασεισ αυτουσ κονια5και οικοδοµησ
εισ εκει θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου θυσιαστηριον εκ λιθων ουκ επιβαλεισ επ′ αυτουσ σιδηρον6λ
ιθουσ ολοκληρουσ οικοδοµησεισ θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου και ανοισεισ επ′ αυτο ολοκαυτωµ
ατα κυριω τω θεω σου7και θυσεισ εκει θυσιαν σωτηριου κυριω τω θεω σου και φαγη και εµπλησθηση 
και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου σου8και γραψεισ επι των λιθων παντα τον νοµον τουτον σ
αφωσ σφοδρα9και ελαλησεν µωυσησ και οι ιερεισ οι λευιται παντι ισραηλ λεγοντεσ σιωπα και ακουε 
ισραηλ εν τη ηµερα ταυτη γεγονασ εισ λαον κυριω τω θεω σου10και εισακουση τησ φωνησ κυριου το
υ θεου σου και ποιησεισ πασασ τασ εντολασ αυτου και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σο
ι σηµερον11και ενετειλατο µωυσησ τω λαω εν τη ηµερα εκεινη λεγων12ουτοι στησονται ευλογειν τον λ
αον εν ορει γαριζιν διαβαντεσ τον ιορδανην συµεων λευι ιουδασ ισσαχαρ ιωσηφ και βενιαµιν13και ο
υτοι στησονται επι τησ καταρασ εν ορει γαιβαλ ρουβην γαδ και ασηρ ζαβουλων δαν και νεφθαλι14κα
ι αποκριθεντεσ οι λευιται ερουσιν παντι ισραηλ φωνη µεγαλη15επικαταρατοσ ανθρωποσ οστισ ποιησ
ει γλυπτον και χωνευτον βδελυγµα κυριω εργον χειρων τεχνιτου και θησει αυτο εν αποκρυφω και απο
κριθεισ πασ ο λαοσ ερουσιν γενοιτο16επικαταρατοσ ο ατιµαζων πατερα αυτου η µητερα αυτου και ερ
ουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο17επικαταρατοσ ο µετατιθεισ ορια του πλησιον και ερουσιν πασ ο λαοσ γεν
οιτο18επικαταρατοσ ο πλανων τυφλον εν οδω και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο19επικαταρατοσ οσ αν ε
κκλινη κρισιν προσηλυτου και ορφανου και χηρασ και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο20επικαταρατοσ ο
 κοιµωµενοσ µετα γυναικοσ του πατροσ αυτου οτι απεκαλυψεν συγκαλυµµα του πατροσ αυτου και ε
ρουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο21επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα παντοσ κτηνουσ και ερουσιν πασ ο λα
οσ γενοιτο22επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα αδελφησ εκ πατροσ η εκ µητροσ αυτου και ερουσιν πα
σ ο λαοσ γενοιτο23επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα πενθερασ αυτου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο
 επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα αδελφησ γυναικοσ αυτου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο24επικατ
αρατοσ ο τυπτων τον πλησιον αυτου δολω και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο25επικαταρατοσ οσ αν λαβ
η δωρα παταξαι ψυχην αιµατοσ αθωου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο26επικαταρατοσ πασ ανθρωπο
σ οσ ουκ εµµενει εν πασιν τοισ λογοισ του νοµου τουτου του ποιησαι αυτουσ και ερουσιν πασ ο λαο
σ γενοιτο 
 
Chapter 28 
1και εσται ωσ αν διαβητε τον ιορδανην εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν εαν ακοη εισ
ακουσητε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων φυλασσειν και ποιειν πασασ τασ εντολασ αυτου ασ εγω 
εντελλοµαι σοι σηµερον και δωσει σε κυριοσ ο θεοσ σου υπερανω παντων των εθνων τησ γησ2και ηξο
υσιν επι σε πασαι αι ευλογιαι αυται και ευρησουσιν σε εαν ακοη ακουσησ τησ φωνησ κυριου του θε
ου σου3ευλογηµενοσ συ εν πολει και ευλογηµενοσ συ εν αγρω4ευλογηµενα τα εκγονα τησ κοιλιασ σο
υ και τα γενηµατα τησ γησ σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου5ευλογη
µεναι αι αποθηκαι σου και τα εγκαταλειµµατα σου6ευλογηµενοσ συ εν τω εισπορευεσθαι σε και ευλο
γηµενοσ συ εν τω εκπορευεσθαι σε7παραδω κυριοσ ο θεοσ σου τουσ εχθρουσ σου τουσ ανθεστηκοτα
σ σοι συντετριµµενουσ προ προσωπου σου οδω µια εξελευσονται προσ σε και εν επτα οδοισ φευξοντα
ι απο προσωπου σου8αποστειλαι κυριοσ επι σε την ευλογιαν εν τοισ ταµιειοισ σου και εν πασιν ου αν
 επιβαλησ την χειρα σου επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι9αναστησαι σε κυριοσ ο θεοσ 
σου εαυτω λαον αγιον ον τροπον ωµοσεν τοισ πατρασιν σου εαν εισακουσησ τησ φωνησ κυριου του 
θεου σου και πορευθησ εν ταισ οδοισ αυτου10και οψονται σε παντα τα εθνη τησ γησ οτι το ονοµα κυ
ριου επικεκληται σοι και φοβηθησονται σε11και πληθυνει σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ αγαθα επι τοισ εκ
γονοισ τησ κοιλιασ σου και επι τοισ γενηµασιν τησ γησ σου και επι τοισ εκγονοισ των κτηνων σου επ
ι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου δουναι σοι12ανοιξαι σοι κυριοσ τον θησαυρον αυτου
 τον αγαθον τον ουρανον δουναι τον υετον τη γη σου επι καιρου αυτου ευλογησαι παντα τα εργα των 
χειρων σου και δανιεισ εθνεσιν πολλοισ συ δε ου δανιη και αρξεισ συ εθνων πολλων σου δε ουκ αρξ
ουσιν13καταστησαι σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ κεφαλην και µη εισ ουραν και εση τοτε επανω και ουκ ε
ση υποκατω εαν ακουσησ των εντολων κυριου του θεου σου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον φυλασ
σειν και ποιειν14ου παραβηση απο παντων των λογων ων εγω εντελλοµαι σοι σηµερον δεξια ουδε αρι
στερα πορευεσθαι οπισω θεων ετερων λατρευειν αυτοισ15και εσται εαν µη εισακουσησ τησ φωνησ κυ
ριου του θεου σου φυλασσειν και ποιειν πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερο
ν και ελευσονται επι σε πασαι αι καταραι αυται και καταληµψονται σε16επικαταρατοσ συ εν πολει κ



αι επικαταρατοσ συ εν αγρω17επικαταρατοι αι αποθηκαι σου και τα εγκαταλειµµατα σου18επικαταρα
τα τα εκγονα τησ κοιλιασ σου και τα γενηµατα τησ γησ σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνι
α των προβατων σου19επικαταρατοσ συ εν τω εκπορευεσθαι σε και επικαταρατοσ συ εν τω εισπορευε
σθαι σε20εξαποστειλαι κυριοσ σοι την ενδειαν και την εκλιµιαν και την αναλωσιν επι παντα ου αν επ
ιβαλησ την χειρα σου οσα εαν ποιησησ εωσ αν εξολεθρευση σε και εωσ αν απολεση σε εν ταχει δια τ
α πονηρα επιτηδευµατα σου διοτι εγκατελιπεσ µε21προσκολλησαι κυριοσ εισ σε τον θανατον εωσ αν 
εξαναλωση σε απο τησ γησ εισ ην συ εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην22παταξαι σε κυριοσ απορι
α και πυρετω και ριγει και ερεθισµω και φονω και ανεµοφθορια και τη ωχρα και καταδιωξονται σε εω
σ αν απολεσωσιν σε23και εσται σοι ο ουρανοσ ο υπερ κεφαλησ σου χαλκουσ και η γη η υποκατω σου 
σιδηρα24δωη κυριοσ τον υετον τη γη σου κονιορτον και χουσ εκ του ουρανου καταβησεται επι σε εω
σ αν εκτριψη σε και εωσ αν απολεση σε25δωη σε κυριοσ επικοπην εναντιον των εχθρων σου εν οδω µι
α εξελευση προσ αυτουσ και εν επτα οδοισ φευξη απο προσωπου αυτων και εση εν διασπορα εν πασα
ισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ26και εσονται οι νεκροι υµων καταβρωµα τοισ πετεινοισ του ουρανου και 
τοισ θηριοισ τησ γησ και ουκ εσται ο αποσοβων27παταξαι σε κυριοσ εν ελκει αιγυπτιω εν ταισ εδραισ
 και ψωρα αγρια και κνηφη ωστε µη δυνασθαι σε ιαθηναι28παταξαι σε κυριοσ παραπληξια και αορα
σια και εκστασει διανοιασ29και εση ψηλαφων µεσηµβριασ ωσει ψηλαφησαι ο τυφλοσ εν τω σκοτει κα
ι ουκ ευοδωσει τασ οδουσ σου και εση τοτε αδικουµενοσ και διαρπαζοµενοσ πασασ τασ ηµερασ και 
ουκ εσται σοι ο βοηθων30γυναικα ληµψη και ανηρ ετεροσ εξει αυτην οικιαν οικοδοµησεισ και ουκ οι
κησεισ εν αυτη αµπελωνα φυτευσεισ και ου τρυγησεισ αυτον31ο µοσχοσ σου εσφαγµενοσ εναντιον σο
υ και ου φαγη εξ αυτου ο ονοσ σου ηρπασµενοσ απο σου και ουκ αποδοθησεται σοι τα προβατα σου 
δεδοµενα τοισ εχθροισ σου και ουκ εσται σοι ο βοηθων32οι υιοι σου και αι θυγατερεσ σου δεδοµεναι 
εθνει ετερω και οι οφθαλµοι σου βλεψονται σφακελιζοντεσ εισ αυτα και ουκ ισχυσει η χειρ σου33τα ε
κφορια τησ γησ σου και παντασ τουσ πονουσ σου φαγεται εθνοσ ο ουκ επιστασαι και εση αδικουµεν
οσ και τεθραυσµενοσ πασασ τασ ηµερασ34και εση παραπληκτοσ δια τα οραµατα των οφθαλµων σου 
α βλεψη35παταξαι σε κυριοσ εν ελκει πονηρω επι τα γονατα και επι τασ κνηµασ ωστε µη δυνασθαι σε
 ιαθηναι απο ιχνουσ των ποδων σου εωσ τησ κορυφησ σου36απαγαγοι κυριοσ σε και τουσ αρχοντασ 
σου ουσ εαν καταστησησ επι σεαυτον εισ εθνοσ ο ουκ επιστασαι συ και οι πατερεσ σου και λατρευσ
εισ εκει θεοισ ετεροισ ξυλοισ και λιθοισ37και εση εκει εν αινιγµατι και παραβολη και διηγηµατι εν πα
σιν τοισ εθνεσιν εισ ουσ αν απαγαγη σε κυριοσ εκει38σπερµα πολυ εξοισεισ εισ το πεδιον και ολιγα ει
σοισεισ οτι κατεδεται αυτα η ακρισ39αµπελωνα φυτευσεισ και κατεργα και οινον ου πιεσαι ουδε ευφρ
ανθηση εξ αυτου οτι καταφαγεται αυτα ο σκωληξ40ελαιαι εσονται σοι εν πασι τοισ οριοισ σου και ελ
αιον ου χριση οτι εκρυησεται η ελαια σου41υιουσ και θυγατερασ γεννησεισ και ουκ εσονται σοι απελ
ευσονται γαρ εν αιχµαλωσια42παντα τα ξυλινα σου και τα γενηµατα τησ γησ σου εξαναλωσει η ερυσ
ιβη43ο προσηλυτοσ οσ εστιν εν σοι αναβησεται επι σε ανω ανω συ δε καταβηση κατω κατω44ουτοσ δ
ανιει σοι συ δε τουτω ου δανιεισ ουτοσ εσται κεφαλη συ δε εση ουρα45και ελευσονται επι σε πασαι αι
 καταραι αυται και καταδιωξονται σε και καταληµψονται σε εωσ αν εξολεθρευση σε και εωσ αν απο
λεση σε οτι ουκ εισηκουσασ τησ φωνησ κυριου του θεου σου φυλαξαι τασ εντολασ αυτου και τα δικ
αιωµατα αυτου οσα ενετειλατο σοι46και εσται εν σοι σηµεια και τερατα και εν τω σπερµατι σου εωσ 
του αιωνοσ47ανθ′ ων ουκ ελατρευσασ κυριω τω θεω σου εν ευφροσυνη και αγαθη καρδια δια το πληθ
οσ παντων48και λατρευσεισ τοισ εχθροισ σου ουσ επαποστελει κυριοσ επι σε εν λιµω και εν διψει και
 εν γυµνοτητι και εν εκλειψει παντων και επιθησει κλοιον σιδηρουν επι τον τραχηλον σου εωσ αν εξο
λεθρευση σε49επαξει κυριοσ επι σε εθνοσ µακροθεν απ′ εσχατου τησ γησ ωσει ορµηµα αετου εθνοσ ο 
ουκ ακουση τησ φωνησ αυτου50εθνοσ αναιδεσ προσωπω οστισ ου θαυµασει προσωπον πρεσβυτου κα
ι νεον ουκ ελεησει51και κατεδεται τα εκγονα των κτηνων σου και τα γενηµατα τησ γησ σου ωστε µη κ
αταλιπειν σοι σιτον οινον ελαιον τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου εωσ 
αν απολεση σε52και εκτριψη σε εν πασαισ ταισ πολεσιν σου εωσ αν καθαιρεθωσιν τα τειχη σου τα υ
ψηλα και τα οχυρα εφ′ οισ συ πεποιθασ επ′ αυτοισ εν παση τη γη σου και θλιψει σε εν πασαισ ταισ π
ολεσιν σου αισ εδωκεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου53και φαγη τα εκγονα τησ κοιλιασ σου κρεα υιων σου κ
αι θυγατερων σου οσα εδωκεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου εν τη στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σου η θλ
ιψει σε ο εχθροσ σου54ο απαλοσ εν σοι και ο τρυφεροσ σφοδρα βασκανει τω οφθαλµω τον αδελφον κα
ι την γυναικα την εν τω κολπω αυτου και τα καταλελειµµενα τεκνα α αν καταλειφθη55ωστε δουναι εν
ι αυτων απο των σαρκων των τεκνων αυτου ων αν κατεσθη δια το µη καταλειφθηναι αυτω µηθεν εν τ
η στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σου η αν θλιψωσιν σε οι εχθροι σου εν πασαισ ταισ πολεσιν σου56

και η απαλη εν υµιν και η τρυφερα σφοδρα ησ ουχι πειραν ελαβεν ο πουσ αυτησ βαινειν επι τησ γησ 
δια την τρυφεροτητα και δια την απαλοτητα βασκανει τω οφθαλµω αυτησ τον ανδρα αυτησ τον εν τω
 κολπω αυτησ και τον υιον και την θυγατερα αυτησ57και το χοριον αυτησ το εξελθον δια των µηρων 
αυτησ και το τεκνον ο αν τεκη καταφαγεται γαρ αυτα δια την ενδειαν παντων κρυφη εν τη στενοχωρι
α σου και εν τη θλιψει σου η θλιψει σε ο εχθροσ σου εν πασαισ ταισ πολεσιν σου58εαν µη εισακουση



τε ποιειν παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω φοβεισθαι το ονοµα τ
ο εντιµον και το θαυµαστον τουτο κυριον τον θεον σου59και παραδοξασει κυριοσ τασ πληγασ σου κα
ι τασ πληγασ του σπερµατοσ σου πληγασ µεγαλασ και θαυµαστασ και νοσουσ πονηρασ και πιστασ60

και επιστρεψει επι σε πασαν την οδυνην αιγυπτου την πονηραν ην διευλαβου απο προσωπου αυτων κ
αι κολληθησονται εν σοι61και πασαν µαλακιαν και πασαν πληγην την µη γεγραµµενην εν τω βιβλιω τ
ου νοµου τουτου επαξει κυριοσ επι σε εωσ αν εξολεθρευση σε62και καταλειφθησεσθε εν αριθµω βραχ
ει ανθ′ ων οτι ητε ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει οτι ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ κυριου του 
θεου υµων63και εσται ον τροπον ευφρανθη κυριοσ εφ′ υµιν ευ ποιησαι υµασ και πληθυναι υµασ ουτω
σ ευφρανθησεται κυριοσ εφ′ υµιν εξολεθρευσαι υµασ και εξαρθησεσθε απο τησ γησ εισ ην υµεισ εισπ
ορευεσθε εκει κληρονοµησαι αυτην64και διασπερει σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ παντα τα εθνη απ′ ακρο
υ τησ γησ εωσ ακρου τησ γησ και δουλευσεισ εκει θεοισ ετεροισ ξυλοισ και λιθοισ ουσ ουκ ηπιστω σ
υ και οι πατερεσ σου65αλλα και εν τοισ εθνεσιν εκεινοισ ουκ αναπαυσει σε ουδ′ ου µη γενηται στασι
σ τω ιχνει του ποδοσ σου και δωσει σοι κυριοσ εκει καρδιαν αθυµουσαν και εκλειποντασ οφθαλµουσ
 και τηκοµενην ψυχην66και εσται η ζωη σου κρεµαµενη απεναντι των οφθαλµων σου και φοβηθηση η
µερασ και νυκτοσ και ου πιστευσεισ τη ζωη σου67το πρωι ερεισ πωσ αν γενοιτο εσπερα και το εσπερα
σ ερεισ πωσ αν γενοιτο πρωι απο του φοβου τησ καρδιασ σου α φοβηθηση και απο των οραµατων των
 οφθαλµων σου ων οψη68και αποστρεψει σε κυριοσ εισ αιγυπτον εν πλοιοισ και εν τη οδω η ειπα ου π
ροσθησεσθε ετι ιδειν αυτην και πραθησεσθε εκει τοισ εχθροισ υµων εισ παιδασ και παιδισκασ και ου
κ εσται ο κτωµενοσ69ουτοι οι λογοι τησ διαθηκησ ουσ ενετειλατο κυριοσ µωυση στησαι τοισ υιοισ ισ
ραηλ εν γη µωαβ πλην τησ διαθηκησ ησ διεθετο αυτοισ εν χωρηβ 
 
Chapter 29 
1και εκαλεσεν µωυσησ παντασ τουσ υιουσ ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ υµεισ εωρακατε παντα οσ
α εποιησεν κυριοσ εν γη αιγυπτω ενωπιον υµων φαραω και τοισ θεραπουσιν αυτου και παση τη γη αυ
του2τουσ πειρασµουσ τουσ µεγαλουσ ουσ εωρακασιν οι οφθαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα µε
γαλα εκεινα3και ουκ εδωκεν κυριοσ ο θεοσ υµιν καρδιαν ειδεναι και οφθαλµουσ βλεπειν και ωτα ακο
υειν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ4και ηγαγεν υµασ τεσσαρακοντα ετη εν τη ερηµω ουκ επαλαιωθη τα ιµα
τια υµων και τα υποδηµατα υµων ου κατετριβη απο των ποδων υµων5αρτον ουκ εφαγετε οινον και σι
κερα ουκ επιετε ινα γνωτε οτι ουτοσ κυριοσ ο θεοσ υµων6και ηλθετε εωσ του τοπου τουτου και εξηλθ
εν σηων βασιλευσ εσεβων και ωγ βασιλευσ τησ βασαν εισ συναντησιν ηµιν εν πολεµω και επαταξαµ
εν αυτουσ7και ελαβοµεν την γην αυτων και εδωκα αυτην εν κληρω τω ρουβην και τω γαδδι και τω ηµ
ισει φυλησ µανασση8και φυλαξεσθε ποιειν παντασ τουσ λογουσ τησ διαθηκησ ταυτησ ινα συνητε πα
ντα οσα ποιησετε9υµεισ εστηκατε παντεσ σηµερον εναντιον κυριου του θεου υµων οι αρχιφυλοι υµω
ν και η γερουσια υµων και οι κριται υµων και οι γραµµατοεισαγωγεισ υµων πασ ανηρ ισραηλ10αι γυν
αικεσ υµων και τα εκγονα υµων και ο προσηλυτοσ ο εν µεσω τησ παρεµβολησ υµων απο ξυλοκοπου 
υµων και εωσ υδροφορου υµων11παρελθειν εν τη διαθηκη κυριου του θεου σου και εν ταισ αραισ αυτ
ου οσα κυριοσ ο θεοσ σου διατιθεται προσ σε σηµερον12ινα στηση σε αυτω εισ λαον και αυτοσ εσται
 σου θεοσ ον τροπον ειπεν σοι και ον τροπον ωµοσεν τοισ πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και ιακω
β13και ουχ υµιν µονοισ εγω διατιθεµαι την διαθηκην ταυτην και την αραν ταυτην14αλλα και τοισ ωδε
 ουσι µεθ′ ηµων σηµερον εναντιον κυριου του θεου υµων και τοισ µη ουσιν µεθ′ ηµων ωδε σηµερον15

οτι υµεισ οιδατε ωσ κατωκησαµεν εν γη αιγυπτω και παρηλθοµεν εν µεσω των εθνων ουσ παρηλθετε16

και ειδετε τα βδελυγµατα αυτων και τα ειδωλα αυτων ξυλον και λιθον αργυριον και χρυσιον α εστιν 
παρ′ αυτοισ17µη τισ εστιν εν υµιν ανηρ η γυνη η πατρια η φυλη τινοσ η διανοια εξεκλινεν απο κυριου
 του θεου υµων πορευεσθαι λατρευειν τοισ θεοισ των εθνων εκεινων µη τισ εστιν εν υµιν ριζα ανω φυ
ουσα εν χολη και πικρια18και εσται εαν ακουση τα ρηµατα τησ αρασ ταυτησ και επιφηµισηται εν τη 
καρδια αυτου λεγων οσια µοι γενοιτο οτι εν τη αποπλανησει τησ καρδιασ µου πορευσοµαι ινα µη συ
ναπολεση ο αµαρτωλοσ τον αναµαρτητον19ου µη θεληση ο θεοσ ευιλατευσαι αυτω αλλ′ η τοτε εκκαυ
θησεται οργη κυριου και ο ζηλοσ αυτου εν τω ανθρωπω εκεινω και κολληθησονται εν αυτω πασαι αι
 αραι τησ διαθηκησ ταυτησ αι γεγραµµεναι εν τω βιβλιω του νοµου τουτου και εξαλειψει κυριοσ το ο
νοµα αυτου εκ τησ υπο τον ουρανον20και διαστελει αυτον κυριοσ εισ κακα εκ παντων των υιων ισρα
ηλ κατα πασασ τασ αρασ τησ διαθηκησ τασ γεγραµµενασ εν τω βιβλιω του νοµου τουτου21και ερουσ
ιν η γενεα η ετερα οι υιοι υµων οι αναστησονται µεθ′ υµασ και ο αλλοτριοσ οσ αν ελθη εκ γησ µακρο
θεν και οψονται τασ πληγασ τησ γησ εκεινησ και τασ νοσουσ αυτησ ασ απεστειλεν κυριοσ επ′ αυτην
22θειον και αλα κατακεκαυµενον πασα η γη αυτησ ου σπαρησεται ουδε ανατελει ουδε µη αναβη επ′ 
αυτην παν χλωρον ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και γοµορρα αδαµα και σεβωιµ ασ κατεστρεψεν κυριο
σ εν θυµω και οργη23και ερουσιν παντα τα εθνη δια τι εποιησεν κυριοσ ουτωσ τη γη ταυτη τισ ο θυµο
σ τησ οργησ ο µεγασ ουτοσ24και ερουσιν οτι κατελιποσαν την διαθηκην κυριου του θεου των πατερω
ν αυτων α διεθετο τοισ πατρασιν αυτων οτε εξηγαγεν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου25και πορευθεντεσ ελατ



ρευσαν θεοισ ετεροισ και προσεκυνησαν αυτοισ οισ ουκ ηπισταντο ουδε διενειµεν αυτοισ26και ωργισ
θη θυµω κυριοσ επι την γην εκεινην επαγαγειν επ′ αυτην κατα πασασ τασ καταρασ τασ γεγραµµενασ 
εν τω βιβλιω του νοµου τουτου27και εξηρεν αυτουσ κυριοσ απο τησ γησ αυτων εν θυµω και οργη και 
παροξυσµω µεγαλω σφοδρα και εξεβαλεν αυτουσ εισ γην ετεραν ωσει νυν28τα κρυπτα κυριω τω θεω η
µων τα δε φανερα ηµιν και τοισ τεκνοισ ηµων εισ τον αιωνα ποιειν παντα τα ρηµατα του νοµου τουτ
ου 
 
Chapter 30 
1και εσται ωσ αν ελθωσιν επι σε παντα τα ρηµατα ταυτα η ευλογια και η καταρα ην εδωκα προ προσ
ωπου σου και δεξη εισ την καρδιαν σου εν πασιν τοισ εθνεσιν ου εαν σε διασκορπιση κυριοσ εκει2κα
ι επιστραφηση επι κυριον τον θεον σου και υπακουση τησ φωνησ αυτου κατα παντα οσα εγω εντελλο
µαι σοι σηµερον εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου3και ιασεται κυριοσ τασ αµαρ
τιασ σου και ελεησει σε και παλιν συναξει σε εκ παντων των εθνων εισ ουσ διεσκορπισεν σε κυριοσ ε
κει4εαν η η διασπορα σου απ′ ακρου του ουρανου εωσ ακρου του ουρανου εκειθεν συναξει σε κυριο
σ ο θεοσ σου και εκειθεν ληµψεται σε κυριοσ ο θεοσ σου5και εισαξει σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γη
ν ην εκληρονοµησαν οι πατερεσ σου και κληρονοµησεισ αυτην και ευ σε ποιησει και πλεοναστον σε 
ποιησει υπερ τουσ πατερασ σου6και περικαθαριει κυριοσ την καρδιαν σου και την καρδιαν του σπερ
µατοσ σου αγαπαν κυριον τον θεον σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου ινα ζη
σ συ7και δωσει κυριοσ ο θεοσ σου τασ αρασ ταυτασ επι τουσ εχθρουσ σου και επι τουσ µισουντασ σ
ε οι εδιωξαν σε8και συ επιστραφηση και εισακουση τησ φωνησ κυριου του θεου σου και ποιησεισ τα
σ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον9και πολυωρησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν παντι ε
ργω των χειρων σου εν τοισ εκγονοισ τησ κοιλιασ σου και εν τοισ γενηµασιν τησ γησ σου και εν τοισ 
εκγονοισ των κτηνων σου οτι επιστρεψει κυριοσ ο θεοσ σου ευφρανθηναι επι σε εισ αγαθα καθοτι ηυ
φρανθη επι τοισ πατρασιν σου10εαν εισακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου σου φυλασσεσθαι και π
οιειν πασασ τασ εντολασ αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τασ κρισεισ αυτου τασ γεγραµµενασ ε
ν τω βιβλιω του νοµου τουτου εαν επιστραφησ επι κυριον τον θεον σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και 
εξ ολησ τησ ψυχησ σου11οτι η εντολη αυτη ην εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ουχ υπερογκοσ εστιν ουδ
ε µακραν απο σου12ουκ εν τω ουρανω ανω εστιν λεγων τισ αναβησεται ηµιν εισ τον ουρανον και ληµ
ψεται αυτην ηµιν και ακουσαντεσ αυτην ποιησοµεν13ουδε περαν τησ θαλασσησ εστιν λεγων τισ διαπ
ερασει ηµιν εισ το περαν τησ θαλασσησ και ληµψεται ηµιν αυτην και ακουστην ηµιν ποιησει αυτην 
και ποιησοµεν14εστιν σου εγγυσ το ρηµα σφοδρα εν τω στοµατι σου και εν τη καρδια σου και εν ταισ 
χερσιν σου αυτο ποιειν15ιδου δεδωκα προ προσωπου σου σηµερον την ζωην και τον θανατον το αγαθ
ον και το κακον16εαν εισακουσησ τασ εντολασ κυριου του θεου σου ασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον 
αγαπαν κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου φυλασσεσθαι τα δικαιωµατα α
υτου και τασ κρισεισ αυτου και ζησεσθε και πολλοι εσεσθε και ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν π
αση τη γη εισ ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην17και εαν µεταστη η καρδια σου και µη εισακο
υσησ και πλανηθεισ προσκυνησησ θεοισ ετεροισ και λατρευσησ αυτοισ18αναγγελλω σοι σηµερον οτι
 απωλεια απολεισθε και ου µη πολυηµεροι γενησθε επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εισ
 ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην19διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ο
υρανον και την γην την ζωην και τον θανατον δεδωκα προ προσωπου υµων την ευλογιαν και την κατ
αραν εκλεξαι την ζωην ινα ζησ συ και το σπερµα σου20αγαπαν κυριον τον θεον σου εισακουειν τησ φ
ωνησ αυτου και εχεσθαι αυτου οτι τουτο η ζωη σου και η µακροτησ των ηµερων σου κατοικειν σε επ
ι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι αυτοισ 
 
Chapter 31 
1και συνετελεσεν µωυσησ λαλων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ προσ παντασ υιουσ ισραηλ2και ειπεν
 προσ αυτουσ εκατον και εικοσι ετων εγω ειµι σηµερον ου δυνησοµαι ετι εισπορευεσθαι και εκπορευε
σθαι κυριοσ δε ειπεν προσ µε ου διαβηση τον ιορδανην τουτον3κυριοσ ο θεοσ σου ο προπορευοµενοσ
 προ προσωπου σου αυτοσ εξολεθρευσει τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου και κατακληρονοµησεισ 
αυτουσ και ιησουσ ο προπορευοµενοσ προ προσωπου σου καθα ελαλησεν κυριοσ4και ποιησει κυριο
σ αυτοισ καθα εποιησεν σηων και ωγ τοισ δυσι βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδα
νου και τη γη αυτων καθοτι εξωλεθρευσεν αυτουσ5και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ υµιν και ποιησετε 
αυτοισ καθοτι ενετειλαµην υµιν6ανδριζου και ισχυε µη φοβου µηδε δειλια µηδε πτοηθησ απο προσωπ
ου αυτων οτι κυριοσ ο θεοσ σου ο προπορευοµενοσ µεθ′ υµων εν υµιν ου µη σε ανη ουτε µη σε εγκατ
αλιπη7και εκαλεσεν µωυσησ ιησουν και ειπεν αυτω εναντι παντοσ ισραηλ ανδριζου και ισχυε συ γα
ρ εισελευση προ προσωπου του λαου τουτου εισ την γην ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν ηµων δουν
αι αυτοισ και συ κατακληρονοµησεισ αυτην αυτοισ8και κυριοσ ο συµπορευοµενοσ µετα σου ουκ αν
ησει σε ουδε µη εγκαταλιπη σε µη φοβου µηδε δειλια9και εγραψεν µωυσησ τα ρηµατα του νοµου τουτ



ου εισ βιβλιον και εδωκεν τοισ ιερευσιν τοισ υιοισ λευι τοισ αιρουσιν την κιβωτον τησ διαθηκησ κυρ
ιου και τοισ πρεσβυτεροισ των υιων ισραηλ10και ενετειλατο αυτοισ µωυσησ εν τη ηµερα εκεινη λεγω
ν µετα επτα ετη εν καιρω ενιαυτου αφεσεωσ εν εορτη σκηνοπηγιασ11εν τω συµπορευεσθαι παντα ισρ
αηλ οφθηναι ενωπιον κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριοσ αναγνωσεσθε τον νοµο
ν τουτον εναντιον παντοσ ισραηλ εισ τα ωτα αυτων12εκκλησιασασ τον λαον τουσ ανδρασ και τασ γυ
ναικασ και τα εκγονα και τον προσηλυτον τον εν ταισ πολεσιν υµων ινα ακουσωσιν και ινα µαθωσιν
 φοβεισθαι κυριον τον θεον υµων και ακουσονται ποιειν παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου13και 
οι υιοι αυτων οι ουκ οιδασιν ακουσονται και µαθησονται φοβεισθαι κυριον τον θεον υµων πασασ τα
σ ηµερασ οσασ αυτοι ζωσιν επι τησ γησ εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυ
την14και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ιδου ηγγικασιν αι ηµεραι του θανατου σου καλεσον ιησουν και 
στητε παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και εντελουµαι αυτω και επορευθη µωυσησ και ι
ησουσ εισ την σκηνην του µαρτυριου και εστησαν παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου15και 
κατεβη κυριοσ εν νεφελη και εστη παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και εστη ο στυλοσ τη
σ νεφελησ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ16και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ιδου συ κοιµα µετα των πατε
ρων σου και αναστασ ο λαοσ ουτοσ εκπορνευσει οπισω θεων αλλοτριων τησ γησ εισ ην ουτοσ εισπο
ρευεται εκει εισ αυτην και εγκαταλειψουσιν µε και διασκεδασουσιν την διαθηκην µου ην διεθεµην α
υτοισ17και οργισθησοµαι θυµω εισ αυτουσ εν τη ηµερα εκεινη και καταλειψω αυτουσ και αποστρεψ
ω το προσωπον µου απ′ αυτων και εσται καταβρωµα και ευρησουσιν αυτον κακα πολλα και θλιψεισ 
και ερει εν τη ηµερα εκεινη διοτι ουκ εστιν κυριοσ ο θεοσ µου εν εµοι ευροσαν µε τα κακα ταυτα18εγ
ω δε αποστροφη αποστρεψω το προσωπον µου απ′ αυτων εν τη ηµερα εκεινη δια πασασ τασ κακιασ α
σ εποιησαν οτι επεστρεψαν επι θεουσ αλλοτριουσ19και νυν γραψατε τα ρηµατα τησ ωδησ ταυτησ και
 διδαξετε αυτην τουσ υιουσ ισραηλ και εµβαλειτε αυτην εισ το στοµα αυτων ινα γενηται µοι η ωδη α
υτη εισ µαρτυριον εν υιοισ ισραηλ20εισαξω γαρ αυτουσ εισ την γην την αγαθην ην ωµοσα τοισ πατρα
σιν αυτων δουναι αυτοισ γην ρεουσαν γαλα και µελι και φαγονται και εµπλησθεντεσ κορησουσιν και
 επιστραφησονται επι θεουσ αλλοτριουσ και λατρευσουσιν αυτοισ και παροξυνουσιν µε και διασκεδ
ασουσιν την διαθηκην µου21και αντικαταστησεται η ωδη αυτη κατα προσωπον µαρτυρουσα ου γαρ 
µη επιλησθη απο στοµατοσ αυτων και απο στοµατοσ του σπερµατοσ αυτων εγω γαρ οιδα την πονηρι
αν αυτων οσα ποιουσιν ωδε σηµερον προ του εισαγαγειν µε αυτουσ εισ την γην την αγαθην ην ωµοσ
α τοισ πατρασιν αυτων22και εγραψεν µωυσησ την ωδην ταυτην εν εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτη
ν τουσ υιουσ ισραηλ23και ενετειλατο µωυσησ ιησοι και ειπεν αυτω ανδριζου και ισχυε συ γαρ εισαξε
ισ τουσ υιουσ ισραηλ εισ την γην ην ωµοσεν κυριοσ αυτοισ και αυτοσ εσται µετα σου24ηνικα δε συν
ετελεσεν µωυσησ γραφων παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου εισ βιβλιον εωσ εισ τελοσ25και ενετ
ειλατο τοισ λευιταισ τοισ αιρουσιν την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου λεγων26λαβοντεσ το βιβλιον το
υ νοµου τουτου θησετε αυτο εκ πλαγιων τησ κιβωτου τησ διαθηκησ κυριου του θεου υµων και εσται 
εκει εν σοι εισ µαρτυριον27οτι εγω επισταµαι τον ερεθισµον σου και τον τραχηλον σου τον σκληρον ε
τι γαρ εµου ζωντοσ µεθ′ υµων σηµερον παραπικραινοντεσ ητε τα προσ τον θεον πωσ ουχι και εσχατο
ν του θανατου µου28εκκλησιασατε προσ µε τουσ φυλαρχουσ υµων και τουσ πρεσβυτερουσ υµων και 
τουσ κριτασ υµων και τουσ γραµµατοεισαγωγεισ υµων ινα λαλησω εισ τα ωτα αυτων παντασ τουσ λ
ογουσ τουτουσ και διαµαρτυρωµαι αυτοισ τον τε ουρανον και την γην29οιδα γαρ οτι εσχατον τησ τελ
ευτησ µου ανοµια ανοµησετε και εκκλινειτε εκ τησ οδου ησ ενετειλαµην υµιν και συναντησεται υµιν
 τα κακα εσχατον των ηµερων οτι ποιησετε το πονηρον εναντιον κυριου παροργισαι αυτον εν τοισ ερ
γοισ των χειρων υµων30και ελαλησεν µωυσησ εισ τα ωτα πασησ εκκλησιασ ισραηλ τα ρηµατα τησ ω
δησ ταυτησ εωσ εισ τελοσ 
 
Chapter 32 
1προσεχε ουρανε και λαλησω και ακουετω γη ρηµατα εκ στοµατοσ µου2προσδοκασθω ωσ υετοσ το α
ποφθεγµα µου και καταβητω ωσ δροσοσ τα ρηµατα µου ωσει οµβροσ επ′ αγρωστιν και ωσει νιφετοσ ε
πι χορτον3οτι ονοµα κυριου εκαλεσα δοτε µεγαλωσυνην τω θεω ηµων4θεοσ αληθινα τα εργα αυτου κ
αι πασαι αι οδοι αυτου κρισεισ θεοσ πιστοσ και ουκ εστιν αδικια δικαιοσ και οσιοσ κυριοσ5ηµαρτοσ
αν ουκ αυτω τεκνα µωµητα γενεα σκολια και διεστραµµενη6ταυτα κυριω ανταποδιδοτε ουτω λαοσ µ
ωροσ και ουχι σοφοσ ουκ αυτοσ ουτοσ σου πατηρ εκτησατο σε και εποιησεν σε και εκτισεν σε7µνησθ
ητε ηµερασ αιωνοσ συνετε ετη γενεασ γενεων επερωτησον τον πατερα σου και αναγγελει σοι τουσ πρ
εσβυτερουσ σου και ερουσιν σοι8οτε διεµεριζεν ο υψιστοσ εθνη ωσ διεσπειρεν υιουσ αδαµ εστησεν ο
ρια εθνων κατα αριθµον αγγελων θεου9και εγενηθη µερισ κυριου λαοσ αυτου ιακωβ σχοινισµα κληρ
ονοµιασ αυτου ισραηλ10αυταρκησεν αυτον εν γη ερηµω εν διψει καυµατοσ εν ανυδρω εκυκλωσεν αυ
τον και επαιδευσεν αυτον και διεφυλαξεν αυτον ωσ κοραν οφθαλµου11ωσ αετοσ σκεπασαι νοσσιαν α
υτου και επι τοισ νεοσσοισ αυτου επεποθησεν διεισ τασ πτερυγασ αυτου εδεξατο αυτουσ και ανελαβ
εν αυτουσ επι των µεταφρενων αυτου12κυριοσ µονοσ ηγεν αυτουσ και ουκ ην µετ′ αυτων θεοσ αλλοτρ



ιοσ13ανεβιβασεν αυτουσ επι την ισχυν τησ γησ εψωµισεν αυτουσ γενηµατα αγρων εθηλασαν µελι εκ 
πετρασ και ελαιον εκ στερεασ πετρασ14βουτυρον βοων και γαλα προβατων µετα στεατοσ αρνων και κ
ριων υιων ταυρων και τραγων µετα στεατοσ νεφρων πυρου και αιµα σταφυλησ επιον οινον15και εφαγε
ν ιακωβ και ενεπλησθη και απελακτισεν ο ηγαπηµενοσ ελιπανθη επαχυνθη επλατυνθη και εγκατελιπ
εν θεον τον ποιησαντα αυτον και απεστη απο θεου σωτηροσ αυτου16παρωξυναν µε επ′ αλλοτριοισ εν 
βδελυγµασιν αυτων εξεπικραναν µε17εθυσαν δαιµονιοισ και ου θεω θεοισ οισ ουκ ηδεισαν καινοι προ
σφατοι ηκασιν ουσ ουκ ηδεισαν οι πατερεσ αυτων18θεον τον γεννησαντα σε εγκατελιπεσ και επελαθο
υ θεου του τρεφοντοσ σε19και ειδεν κυριοσ και εζηλωσεν και παρωξυνθη δι′ οργην υιων αυτου και θυ
γατερων20και ειπεν αποστρεψω το προσωπον µου απ′ αυτων και δειξω τι εσται αυτοισ επ′ εσχατων οτι
 γενεα εξεστραµµενη εστιν υιοι οισ ουκ εστιν πιστισ εν αυτοισ21αυτοι παρεζηλωσαν µε επ′ ου θεω πα
ρωργισαν µε εν τοισ ειδωλοισ αυτων καγω παραζηλωσω αυτουσ επ′ ουκ εθνει επ′ εθνει ασυνετω παρο
ργιω αυτουσ22οτι πυρ εκκεκαυται εκ του θυµου µου καυθησεται εωσ αδου κατω καταφαγεται γην και 
τα γενηµατα αυτησ φλεξει θεµελια ορεων23συναξω εισ αυτουσ κακα και τα βελη µου συντελεσω εισ 
αυτουσ24τηκοµενοι λιµω και βρωσει ορνεων και οπισθοτονοσ ανιατοσ οδοντασ θηριων αποστελω εισ
 αυτουσ µετα θυµου συροντων επι γησ25εξωθεν ατεκνωσει αυτουσ µαχαιρα και εκ των ταµιειων φοβο
σ νεανισκοσ συν παρθενω θηλαζων µετα καθεστηκοτοσ πρεσβυτου26ειπα διασπερω αυτουσ παυσω δ
η εξ ανθρωπων το µνηµοσυνον αυτων27ει µη δι′ οργην εχθρων ινα µη µακροχρονισωσιν και ινα µη συ
νεπιθωνται οι υπεναντιοι µη ειπωσιν η χειρ ηµων η υψηλη και ουχι κυριοσ εποιησεν ταυτα παντα28ο
τι εθνοσ απολωλεκοσ βουλην εστιν και ουκ εστιν εν αυτοισ επιστηµη29ουκ εφρονησαν συνιεναι ταυτ
α καταδεξασθωσαν εισ τον επιοντα χρονον30πωσ διωξεται εισ χιλιουσ και δυο µετακινησουσιν µυρια
δασ ει µη ο θεοσ απεδοτο αυτουσ και κυριοσ παρεδωκεν αυτουσ31οτι ουκ εστιν ωσ ο θεοσ ηµων οι θε
οι αυτων οι δε εχθροι ηµων ανοητοι32εκ γαρ αµπελου σοδοµων η αµπελοσ αυτων και η κληµατισ αυτ
ων εκ γοµορρασ η σταφυλη αυτων σταφυλη χολησ βοτρυσ πικριασ αυτοισ33θυµοσ δρακοντων ο οινο
σ αυτων και θυµοσ ασπιδων ανιατοσ34ουκ ιδου ταυτα συνηκται παρ′ εµοι και εσφραγισται εν τοισ θη
σαυροισ µου35εν ηµερα εκδικησεωσ ανταποδωσω εν καιρω οταν σφαλη ο πουσ αυτων οτι εγγυσ ηµερ
α απωλειασ αυτων και παρεστιν ετοιµα υµιν36οτι κρινει κυριοσ τον λαον αυτου και επι τοισ δουλοισ 
αυτου παρακληθησεται ειδεν γαρ παραλελυµενουσ αυτουσ και εκλελοιποτασ εν επαγωγη και παρειµ
ενουσ37και ειπεν κυριοσ που εισιν οι θεοι αυτων εφ′ οισ επεποιθεισαν επ′ αυτοισ38ων το στεαρ των θυ
σιων αυτων ησθιετε και επινετε τον οινον των σπονδων αυτων αναστητωσαν και βοηθησατωσαν υµι
ν και γενηθητωσαν υµιν σκεπασται39ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι και ουκ εστιν θεοσ πλην εµου εγω αποκτε
νω και ζην ποιησω παταξω καγω ιασοµαι και ουκ εστιν οσ εξελειται εκ των χειρων µου40οτι αρω εισ τ
ον ουρανον την χειρα µου και οµουµαι τη δεξια µου και ερω ζω εγω εισ τον αιωνα41οτι παροξυνω ωσ 
αστραπην την µαχαιραν µου και ανθεξεται κριµατοσ η χειρ µου και ανταποδωσω δικην τοισ εχθροισ
 και τοισ µισουσιν µε ανταποδωσω42µεθυσω τα βελη µου αφ′ αιµατοσ και η µαχαιρα µου καταφαγετα
ι κρεα αφ′ αιµατοσ τραυµατιων και αιχµαλωσιασ απο κεφαλησ αρχοντων εχθρων43ευφρανθητε ουρα
νοι αµα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω παντεσ υιοι θεου ευφρανθητε εθνη µετα του λαου αυτου 
και ενισχυσατωσαν αυτω παντεσ αγγελοι θεου οτι το αιµα των υιων αυτου εκδικαται και εκδικησει κ
αι ανταποδωσει δικην τοισ εχθροισ και τοισ µισουσιν ανταποδωσει και εκκαθαριει κυριοσ την γην τ
ου λαου αυτου44και εγραψεν µωυσησ την ωδην ταυτην εν εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτην τουσ υ
ιουσ ισραηλ και εισηλθεν µωυσησ και ελαλησεν παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου εισ τα ωτα τ
ου λαου αυτοσ και ιησουσ ο του ναυη45και συνετελεσεν µωυσησ λαλων παντι ισραηλ46και ειπεν προ
σ αυτουσ προσεχετε τη καρδια επι παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ εγω διαµαρτυροµαι υµιν σηµερ
ον α εντελεισθε τοισ υιοισ υµων φυλασσειν και ποιειν παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου47οτι ου
χι λογοσ κενοσ ουτοσ υµιν οτι αυτη η ζωη υµων και ενεκεν του λογου τουτου µακροηµερευσετε επι τ
ησ γησ εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην48και ελαλησεν κυριοσ προσ 
µωυσην εν τη ηµερα ταυτη λεγων49αναβηθι εισ το οροσ το αβαριν τουτο οροσ ναβαυ ο εστιν εν γη µω
αβ κατα προσωπον ιεριχω και ιδε την γην χανααν ην εγω διδωµι τοισ υιοισ ισραηλ εισ κατασχεσιν50κ
αι τελευτα εν τω ορει εισ ο αναβαινεισ εκει και προστεθητι προσ τον λαον σου ον τροπον απεθανεν α
αρων ο αδελφοσ σου εν ωρ τω ορει και προσετεθη προσ τον λαον αυτου51διοτι ηπειθησατε τω ρηµατι 
µου εν τοισ υιοισ ισραηλ επι του υδατοσ αντιλογιασ καδησ εν τη ερηµω σιν διοτι ουχ ηγιασατε µε εν 
τοισ υιοισ ισραηλ52οτι απεναντι οψη την γην και εκει ουκ εισελευση 
 
Chapter 33 
1και αυτη η ευλογια ην ευλογησεν µωυσησ ανθρωποσ του θεου τουσ υιουσ ισραηλ προ τησ τελευτησ 
αυτου2και ειπεν κυριοσ εκ σινα ηκει και επεφανεν εκ σηιρ ηµιν και κατεσπευσεν εξ ορουσ φαραν συν
 µυριασιν καδησ εκ δεξιων αυτου αγγελοι µετ′ αυτου3και εφεισατο του λαου αυτου και παντεσ οι ηγι
ασµενοι υπο τασ χειρασ σου και ουτοι υπο σε εισιν και εδεξατο απο των λογων αυτου4νοµον ον ενετε
ιλατο ηµιν µωυσησ κληρονοµιαν συναγωγαισ ιακωβ5και εσται εν τω ηγαπηµενω αρχων συναχθεντων



 αρχοντων λαων αµα φυλαισ ισραηλ6ζητω ρουβην και µη αποθανετω και εστω πολυσ εν αριθµω7και 
αυτη ιουδα εισακουσον κυριε φωνησ ιουδα και εισ τον λαον αυτου εισελθοισαν αι χειρεσ αυτου δια
κρινουσιν αυτω και βοηθοσ εκ των εχθρων αυτου εση8και τω λευι ειπεν δοτε λευι δηλουσ αυτου και 
αληθειαν αυτου τω ανδρι τω οσιω ον επειρασαν αυτον εν πειρα ελοιδορησαν αυτον επι υδατοσ αντιλ
ογιασ9ο λεγων τω πατρι και τη µητρι ουχ εορακα σε και τουσ αδελφουσ αυτου ουκ επεγνω και τουσ υι
ουσ αυτου απεγνω εφυλαξεν τα λογια σου και την διαθηκην σου διετηρησεν10δηλωσουσιν τα δικαιωµ
ατα σου τω ιακωβ και τον νοµον σου τω ισραηλ επιθησουσιν θυµιαµα εν οργη σου δια παντοσ επι το 
θυσιαστηριον σου11ευλογησον κυριε την ισχυν αυτου και τα εργα των χειρων αυτου δεξαι καταξον ο
σφυν εχθρων επανεστηκοτων αυτω και οι µισουντεσ αυτον µη αναστητωσαν12και τω βενιαµιν ειπεν η
γαπηµενοσ υπο κυριου κατασκηνωσει πεποιθωσ και ο θεοσ σκιαζει επ′ αυτω πασασ τασ ηµερασ και 
ανα µεσον των ωµων αυτου κατεπαυσεν13και τω ιωσηφ ειπεν απ′ ευλογιασ κυριου η γη αυτου απο ωρ
ων ουρανου και δροσου και απο αβυσσων πηγων κατωθεν14και καθ′ ωραν γενηµατων ηλιου τροπων κ
αι απο συνοδων µηνων15και απο κορυφησ ορεων αρχησ και απο κορυφησ βουνων αεναων16και καθ′ 
ωραν γησ πληρωσεωσ και τα δεκτα τω οφθεντι εν τω βατω ελθοισαν επι κεφαλην ιωσηφ και επι κορυφ
ησ δοξασθεισ εν αδελφοισ17πρωτοτοκοσ ταυρου το καλλοσ αυτου κερατα µονοκερωτοσ τα κερατα αυ
του εν αυτοισ εθνη κερατιει αµα εωσ επ′ ακρου γησ αυται µυριαδεσ εφραιµ και αυται χιλιαδεσ µανα
σση18και τω ζαβουλων ειπεν ευφρανθητι ζαβουλων εν εξοδια σου και ισσαχαρ εν τοισ σκηνωµασιν α
υτου19εθνη εξολεθρευσουσιν και επικαλεσεσθε εκει και θυσετε θυσιαν δικαιοσυνησ οτι πλουτοσ θαλ
ασσησ θηλασει σε και εµπορια παραλιον κατοικουντων20και τω γαδ ειπεν ευλογηµενοσ εµπλατυνων γ
αδ ωσ λεων ανεπαυσατο συντριψασ βραχιονα και αρχοντα21και ειδεν απαρχην αυτου οτι εκει εµερισ
θη γη αρχοντων συνηγµενων αµα αρχηγοισ λαων δικαιοσυνην κυριοσ εποιησεν και κρισιν αυτου µετ
α ισραηλ22και τω δαν ειπεν δαν σκυµνοσ λεοντοσ και εκπηδησεται εκ του βασαν23και τω νεφθαλι ειπε
ν νεφθαλι πλησµονη δεκτων και εµπλησθητω ευλογιαν παρα κυριου θαλασσαν και λιβα κληρονοµησ
ει24και τω ασηρ ειπεν ευλογητοσ απο τεκνων ασηρ και εσται δεκτοσ τοισ αδελφοισ αυτου βαψει εν ελ
αιω τον ποδα αυτου25σιδηροσ και χαλκοσ το υποδηµα αυτου εσται και ωσ αι ηµεραι σου η ισχυσ σο
υ26ουκ εστιν ωσπερ ο θεοσ του ηγαπηµενου ο επιβαινων επι τον ουρανον βοηθοσ σου και ο µεγαλοπρ
επησ του στερεωµατοσ27και σκεπασισ θεου αρχησ και υπο ισχυν βραχιονων αεναων και εκβαλει απο
 προσωπου σου εχθρον λεγων απολοιο28και κατασκηνωσει ισραηλ πεποιθωσ µονοσ επι γησ ιακωβ επι 
σιτω και οινω και ο ουρανοσ αυτω συννεφησ δροσω29µακαριοσ συ ισραηλ τισ οµοιοσ σοι λαοσ σωζο
µενοσ υπο κυριου υπερασπιει ο βοηθοσ σου και η µαχαιρα καυχηµα σου και ψευσονται σε οι εχθροι
 σου και συ επι τον τραχηλον αυτων επιβηση 
 
Chapter 34 
1και ανεβη µωυσησ απο αραβωθ µωαβ επι το οροσ ναβαυ επι κορυφην φασγα η εστιν επι προσωπου ιε
ριχω και εδειξεν αυτω κυριοσ πασαν την γην γαλααδ εωσ δαν2και πασαν την γην νεφθαλι και πασαν 
την γην εφραιµ και µανασση και πασαν την γην ιουδα εωσ τησ θαλασσησ τησ εσχατησ3και την ερηµ
ον και τα περιχωρα ιεριχω πολιν φοινικων εωσ σηγωρ4και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αυτη η γη ην ω
µοσα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω σπερµατι υµων δωσω αυτην και εδειξα αυτην τοισ οφθα
λµοισ σου και εκει ουκ εισελευση5και ετελευτησεν µωυσησ οικετησ κυριου εν γη µωαβ δια ρηµατοσ 
κυριου6και εθαψαν αυτον εν γαι εν γη µωαβ εγγυσ οικου φογωρ και ουκ οιδεν ουδεισ την ταφην αυτο
υ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ7µωυσησ δε ην εκατον και εικοσι ετων εν τω τελευταν αυτον ουκ ηµαυρωθ
ησαν οι οφθαλµοι αυτου ουδε εφθαρησαν τα χελυνια αυτου8και εκλαυσαν οι υιοι ισραηλ τον µωυση
ν εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω τριακοντα ηµερασ και συνετελεσθησαν αι ηµεραι π
ενθουσ κλαυθµου µωυση9και ιησουσ υιοσ ναυη ενεπλησθη πνευµατοσ συνεσεωσ επεθηκεν γαρ µωυσ
ησ τασ χειρασ αυτου επ′ αυτον και εισηκουσαν αυτου οι υιοι ισραηλ και εποιησαν καθοτι ενετειλατ
ο κυριοσ τω µωυση10και ουκ ανεστη ετι προφητησ εν ισραηλ ωσ µωυσησ ον εγνω κυριοσ αυτον προσ
ωπον κατα προσωπον11εν πασι τοισ σηµειοισ και τερασιν ον απεστειλεν αυτον κυριοσ ποιησαι αυτα 
εν γη αιγυπτω φαραω και τοισ θεραπουσιν αυτου και παση τη γη αυτου12τα θαυµασια τα µεγαλα και 
την χειρα την κραταιαν α εποιησεν µωυσησ εναντι παντοσ ισραηλ  


