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MALS 2021.2 The Septuagint 
In this intensive course we will explore excerpts from the Septuagint, the Greek Old Testament. 
This is a body of texts mostly translated from original Hebrew and in some segments Aramaic 
compositions, supplemented by some original Greek works. It was produced over a period of up to 
four hundred years, from the third century BCE (when the Greek translation of the Pentateuch is 
thought to have been made) down to as late as the second century CE. As an assemblage of texts 
composed by various individuals in various ways, and probably in a variety of speech communities, 
it amounts to a highly complex specimen of Koine Greek. From a linguistic perspective we have to 
be careful to avoid treating the corpus as if it is a single, unified compilation. Even the Pentateuch, a 
relatively homogeneous segment, is generally taken to be the work of five different translators.  
The Septuagint is one of our most extensive surviving samples of Koine prose. We have reached a 
point where a series of detailed analyses, especially by scholars of the ‘Sydney School’ of 
Septuagint-language studies based at Macquarie University, have demonstrated that the linguistic 
evidence of the corpus can no longer be hived off and ignored, as it long was, on the grounds that 
its translation Greek has been influenced by the source languages (or even—in the extreme and now 
outmoded form of the argument—that it represents a special Jewish ‘dialect’ of Greek). On the 
contrary, once the nature and extent of the Hebrew or Aramaic influence have been isolated these 
texts can potentially reveal a very large amount of valuable information about the Greek of their 
period. In the early twenty-first century the nature of Septuagint Greek is attracting intense interest 
and burgeoning afresh as a focus of study. We can anticipate many established ideas about 
Septuagint language to be challenged as a result, with important implications for numerous facets of 
our understanding of Koine Greek in general. 
This week we will aim to read Chs. 1–10 of the book of Genesis, which present the story of Joseph 
and his brothers, the sons of the patriarch Jacob. 
 
 
LXX Genesis, Chs. 37–45 
 
37 
1Κατῴκει δÓ Ἰακὼβ ἐν τῇ γῇ, ο” παρῴκησεν ¡ πατὴρ αÃτοῦ, ἐν γῇ ΧανÌαν. 2α”ται δÓ αἱ 
γενέσεις Ἰακ˘β· Ἰωσὴφ δέκα ἑπτÏ ἐτῶν ἦν ποιμαίνων μετÏ τῶν ἀδελφῶν αÃτοῦ τÏ 
πρόβατα ὢν νέος, μετÏ τῶν υἱῶν ΒÌλλας καÚ μετÏ τῶν υἱῶν ΖÔλφας τῶν γυναικῶν τοῦ 
πατρÙς αÃτοῦ· κατήνεγκεν δÓ Ἰωσὴφ ψόγον πονηρÙν πρÙς ᾽Ισραὴλ τÙν πατέρα αÃτῶν. 
3Ἰακὼβ δÓ †γάπα τÙν Ἰωσὴφ παρÏ πάντας τοˆς υἱοˆς αÃτοῦ, ὅτι υἱÙς γήρους ἦν αÃτῷ· 
ἐποίησεν δÓ αÃτῷ χιτῶνα ποικίλον. 4ἰδόντες δÓ οἱ ἀδελφοÚ αÃτοῦ ὅτι αÃτÙν ¡ πατὴρ φιλεῖ 
ἐκ πάντων τῶν υἱῶν αÃτοῦ, ἐμίσησαν αÃτÙν καÚ οÃκ ἐδύναντο λαλεῖν αÃτῷ οÃδÓν 
εἰρηνικόν. 
5ἘνυπνιασθεÚς δÓ Ἰωσὴφ ἐνύπνιον ἀπήγγειλεν αÃτÙ τοῖς ἀδελφοῖς αÃτοῦ 6καÚ εἶπεν αÃτοῖς 
Ἀκούσατε τοῦ ἐνυπνίου τούτου, ο” ἐνυπνιάσθην· 7ᾤμην ἡμᾶς δεσμεύειν δράγματα ἐν μέσῳ 
τῷ πεδίῳ, καÚ ἀνέστη τÙ ἐμÙν δράγμα καÚ ‹ρθώθη, περιστραφέντα δÓ τÏ δράγματα Õμῶν 
προσεκύνησαν τÙ ἐμÙν δράγμα. 8εἶπαν δÓ αÃτῷ οἱ ἀδελφοί Μὴ βασιλεύων βασιλεύσεις ἐφí 
ἡμᾶς ¢ κυριεύων κυριεύσεις ἡμῶν; καÚ προσέθεντο ἔτι μισεῖν αÃτÙν ἕνεκεν τῶν ἐνυπνίων 
αÃτοῦ καÚ ἕνεκεν τῶν ῥημάτων αÃτοῦ. 9εἶδεν δÓ ἐνύπνιον ἕτερον καÚ διηγήσατο αÃτÙ τῷ 
πατρÚ αÃτοῦ καÚ τοῖς ἀδελφοῖς αÃ- 
τοῦ καÚ εἶπεν Ἰδοˆ ἐνυπνιασάμην ἐνύπνιον ἕτερον, ·σπερ ¡ •λιος καÚ ἡ σελήνη καÚ ἕνδεκα 
ἀστέρες προσεκύνουν με. 10καÚ ἐπετίμησεν αÃτῷ ¡ πατὴρ αÃτοῦ καÚ εἶπεν αÃτῷ Τί τÙ 
ἐνύπνιον τοῦτο, ὃ ἐνυπνιάσθης; ἆρά γε ἐλθόντες ἐλευσόμεθα ἐγώ τε καÚ ἡ μήτηρ σου καÚ οἱ 
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ἀδελφοί σου προσκυνῆσαί σοι ἐπÚ τὴν γῆν; 11ἐζήλωσαν δÓ αÃτÙν οἱ ἀδελφοÚ αÃτοῦ, ¡ δÓ 
πατὴρ αÃτοῦ διετήρησεν τÙ ῥῆμα. 
12Ἐπορεύθησαν δÓ οἱ ἀδελφοÚ αÃτοῦ βόσκειν τÏ πρόβατα τοῦ πατρÙς αÃτῶν εἰς ΣυχÔμ. 13καÚ 
εἶπεν Ἰσραὴλ πρÙς Ἰωσήφ ΟÃχ οἱ ἀδελφοί σου ποιμαίνουσιν ἐν ΣυχÔμ; δεῦρο ἀποστείλω σε 
πρÙς αÃτούς. εἶπεν δÓ αÃτῷ Ἰδοˆ ἐγώ. 14εἶπεν δÓ αÃτῷ Ἰσραήλ ΠορευθεÚς ἴδε εἰ Õγιαίνουσιν 
οἱ ἀδελφοί σου καÚ τÏ πρόβατα, καÚ ἀνάγγειλόν μοι. καÚ ἀπέστειλεν αÃτÙν ἐκ τῆς κοιλάδος 
τῆς Χεβρ˘ν, καÚ ἦλθεν εἰς ΣυχÔμ. 15καÚ ε”ρεν αÃτÙν ἄνθρωπος πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ· 
†ρώτησεν δÓ αÃτÙν ¡ ἄνθρωπος λέγων Τί ζητεῖς; 16¡ δÓ εἶπεν Τοˆς ἀδελφούς μου ζητῶ· 
ἀνάγγειλόν μοι, ποῦ βόσκουσιν. 17εἶπεν δÓ αÃτῷ ¡ ἄνθρωπος Ἀπήρκασιν ἐντεῦθεν· ἤκουσα 
γÏρ αÃτῶν λεγόντων Πορευθῶμεν εἰς ΔωθÌϊμ. καÚ ἐπορεύθη Ἰωσὴφ κατόπισθεν τῶν 
ἀδελφῶν αÃτοῦ καÚ ε”ρεν αÃτοˆς ἐν ΔωθÌϊμ. 18προεῖδον δÓ αÃτÙν μακρόθεν πρÙ τοῦ ἐγγίσαι 
αÃτÙν πρÙς αÃτοˆς καÚ ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναι αÃτόν. 19εἶπαν δÓ ἕκαστος πρÙς τÙν 
ἀδελφÙν αÃτοῦ Ἰδοˆ ¡ ἐνυπνιαστὴς ἐκεῖνος ἔρχεται· 20νῦν ο“ν δεῦτε ἀποκτείνωμεν αÃτÙν 
καÚ ῥίψωμεν αÃτÙν εἰς ἕνα τῶν λάκκων, καÚ ἐροῦμεν Θηρίον πονηρÙν κατέφαγεν αÃτόν· καÚ 
¿ψόμεθα, τί ἔσται τÏ ἐνύπνια αÃτοῦ. 21ἀκούσας δÓ Ῥουβὴν ἐξείλατο αÃτÙν ἐκ τῶν χειρῶν 
αÃτῶν καÚ εἶπεν ΟÃ πατάξομεν αÃτÙν εἰς ψυχήν. 22εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ῥουβήν Μὴ ἐκχέητε 
αἷμα· ἐμβάλετε αÃτÙν εἰς τÙν λάκκον τοῦτον τÙν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χεῖρα δÓ μὴ ἐπενέγκητε 
αÃτῷ· ὅπως ἐξέληται αÃτÙν ἐκ τῶν χειρῶν αÃτῶν καÚ ἀποδῷ αÃτÙν τῷ πατρÚ αÃτοῦ. 
23ἐγένετο δÓ ἡνίκα ἦλθεν Ἰωσὴφ πρÙς τοˆς ἀδελφοˆς αÃτοῦ, ἐξέδυσαν τÙν Ἰωσὴφ τÙν 
χιτῶνα τÙν ποικίλον τÙν περÚ αÃτÙν, 24καÚ λαβόντες αÃτÙν ἔρριψαν εἰς τÙν λάκκον· ¡ δÓ 
λάκκος κενός, —δωρ οÃκ εἶχεν. 
25Ἐκάθισαν δÓ φαγεῖν ἄρτον καÚ ἀναβλέψαντες τοῖς ¿φθαλμοῖς εἶδον, καÚ ἰδοˆ ¡δοιπόροι 
Ἰσμαηλῖται ἤρχοντο ἐκ ΓαλαÌδ, καÚ αἱ κάμηλοι αÃτῶν ἔγεμον θυμιαμάτων καÚ ῥητίνης καÚ 
στακτῆς· ἐπορεύοντο δÓ καταγαγεῖν εἰς Αἴγυπτον. 26εἶπεν δÓ Ἰο˜δας πρÙς τοˆς ἀδελφοˆς 
αÃτοῦ Τί χρήσιμον, ἐÏν ἀποκτείνωμεν τÙν ἀδελφÙν ἡμῶν καÚ κρύψωμεν τÙ αἷμα αÃτοῦ; 
27δεῦτε ἀποδώμεθα αÃτÙν τοῖς Ἰσμαηλίταις τούτοις, αἱ δÓ χεῖρες ἡμῶν μὴ ἔστωσαν ἐπí 
αÃτόν, ὅτι ἀδελφÙς ἡμῶν καÚ σÏρξ ἡμῶν ἐστιν. ἤκουσαν δÓ οἱ ἀδελφοÚ αÃτοῦ. 28καÚ 
παρεπορεύοντο οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῖοι οἱ ἔμποροι, καÚ ἐξείλκυσαν καÚ ἀνεβίβασαν τÙν 
Ἰωσὴφ ἐκ τοῦ λάκκου καÚ ἀπέδοντο τÙν Ἰωσὴφ τοῖς Ἰσμαηλίταις εἴκοσι χρυσῶν, καÚ 
κατήγαγον τÙν Ἰωσὴφ εἰς Αἴγυπτον. 29ἀνέστρεψεν δÓ Ῥουβὴν ἐπÚ τÙν λάκκον, καÚ οÃχ ¡ρᾷ 
τÙν Ἰωσὴφ ἐν τῷ λάκκῳ καÚ διέρρηξεν τÏ ἱμάτια αÃτοῦ. 30καÚ ἀνέστρεψεν πρÙς τοˆς 
ἀδελφοˆς αÃτοῦ καÚ εἶπεν ΤÙ παιδάριον οÃκ ἔστιν· ἐγὼ δÓ ποῦ πορεύομαι ἔτι; 
31Λαβόντες δÓ τÙν χιτῶνα τοῦ Ἰωσὴφ ἔσφαξαν ἔριφον αἰγῶν καÚ ἐμόλυναν τÙν χιτῶνα τῷ 
αµματι. 32καÚ ἀπέστειλαν τÙν χιτῶνα τÙν ποικίλον καÚ εἰσήνεγκαν τῷ πατρÚ αÃτῶν καÚ 
εἶπαν Τοῦτον ε—ρομεν· ἐπίγνωθι εἰ χιτὼν τοῦ υἱοῦ σού ἐστιν ¢ ο–. 33καÚ ἐπέγνω αÃτÙν καÚ 
εἶπεν Χιτὼν τοῦ υἱοῦ μού ἐστιν· θηρίον πονηρÙν κατέφαγεν αÃτόν, θηρίον •ρπασεν τÙν 
Ἰωσήφ. 34διέρρηξεν δÓ Ἰακὼβ τÏ ἱμάτια αÃτοῦ, καÚ ἐπέθετο σάκκον ἐπÚ τὴν ¿σφˆν αÃτοῦ 
καÚ ἐπένθει τÙν υἱÙν αÃτοῦ ἡμέρας πολλάς. 35συνήχθησαν δÓ πάντες οἱ υἱοÚ αÃτοῦ καÚ αἱ 
θυγατέρες, καÚ ἦλθον παρακαλέσαι αÃτόν, καÚ οÃκ ἤθελεν παρακαλεῖσθαι λέγων ὅτι 
Καταβήσομαι πρÙς τÙν υἱόν μου πενθῶν εἰς ᾅδου. καÚ ἔκλαυσεν αÃτÙν ¡ πατὴρ αÃτοῦ. 36οἱ 
δÓ Μαδιηναῖοι ἀπέδοντο τÙν Ἰωσήφ εἰς Αἴγυπτον τῷ Πετεφρῇ τῷ σπάδοντι Φαρα˘, 
ἀρχιμαγείρῳ. 
 
38 
1Ἐγένετο δÓ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ κατέβη Ἰο˜δας ἀπÙ τῶν ἀδελφῶν αÃτοῦ καÚ ἀφίκετο ἕως 
πρÙς ἄνθρωπόν τινα Ὀδολλαμίτην, ᾧ ƒνομα Ἱρᾶς. 2καÚ εἶδεν ἐκεῖ Ἰο˜δας θυγατέρα 
ἀνθρώπου Χαναναίου, ᾗ ƒνομα Σα˜α, καÚ ἔλαβεν αÃτὴν καÚ εἰσῆλθεν πρÙς αÃτήν. 3καÚ 
συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱÙν καÚ ἐκάλεσεν τÙ ƒνομα αÃτοῦ ῎Ηρ. 4καÚ συλλαβοῦσα ἔτι ἔτεκεν 
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υἱÙν καÚ ἐκάλεσεν τÙ ƒνομα αÃτοῦ ΑÃνÌν. 5καÚ προσθεῖσα ἔτι ἔτεκεν υἱÙν καÚ ἐκάλεσεν τÙ 
ƒνομα αÃτοῦ Σηλ˘μ. αÃτὴ δÓ ἦν ἐν ΧασβÛ, ἡνίκα ἔτεκεν αÃτούς. 6καÚ ἔλαβεν Ἰο˜δας 
γυναῖκα ῎Ηρ τῷ πρωτοτόκῳ αÃτοῦ, ᾗ ƒνομα ΘαμÌρ. 7ἐγένετο δÓ ῎Ηρ πρωτότοκος Ἰο˜δα 
πονηρÙς ἐναντίον κυρίου, καÚ ἀπέκτεινεν αÃτÙν ¡ θεός. 8εἶπεν δÓ Ἰο˜δας τῷ ΑÃνÌν Εἴσελθε 
πρÙς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου καÚ γάμβρευσαι αÃτὴν, καÚ ἀνάστησον σπέρμα τῷ 
ἀδελφῷ σου. 9γνοˆς δÓ ΑÃνÏν ὅτι οÃκ αÃτῷ ἔσται τÙ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρÙς 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αÃτοῦ, ἐξέχεεν ἐπÚ τὴν γῆν τοῦ μὴ δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
αÃτοῦ. 10πονηρÙν δÓ ἐφάνη ἐναντίον τοῦ θεοῦ ὅτι ἐποίησεν τοῦτο, καÚ ἐθανάτωσεν καÚ 
τοῦτον. 11εἶπεν δÓ Ἰο˜δας ΘαμÏρ τῇ νύμφῃ αÃτοῦ Κάθου χήρα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός 
σου, ἕως μέγας γένηται Σηλὼμ ¡ υἱός μου· εἶπεν γάρ Μήποτε ἀποθάνῃ καÚ ο”τος ·σπερ οἱ 
ἀδελφοÚ αÃτοῦ. ἀπελθοῦσα δÓ ΘαμÏρ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρÙς αÃτῆς.  
12Ἐπληθύνθησαν δÓ αἱ ἡμέραι καÚ ἀπέθανεν Σα˜α ἡ γυνὴ Ἰο˜δα· καÚ παρακληθεÚς Ἰο˜δας 
ἀνέβη ἐπÚ τοˆς κείροντας τÏ πρόβατα αÃτοῦ, αÃτÙς καÚ Ἱρᾶς ¡ ποιμὴν αÃτοῦ ¡ 
Ὀδολλαμίτης, εἰς ΘαμνÌ. 13καÚ ἀπηγγέλη ΘαμÏρ τῇ νύμφῃ αÃτοῦ λέγοντες Ἰδοˆ ¡ πενθερός 
σου ἀναβαίνει εἰς ΘαμνÏ κεῖραι τÏ πρόβατα αÃτοῦ. 14καÚ περιελομένη τÏ ἱμάτια τῆς 
χηρεύσεως ἀφí ἑαυτῆς περιεβάλετο θερÛστρῳ καÚ ἐκαλλωπίσατο, καÚ ἐκάθισεν πρÙς ταῖς 
πύλαις ΑἰνÌν, • ἐστιν ἐν παρόδῳ ΘαμνÌ· εἶδεν γÏρ ὅτι μέγας γέγονεν Σηλ˘μ, αÃτÙς δÓ οÃκ 
ἔδωκεν αÃτὴν αÃτῷ γυναῖκα. 15καÚ ἰδὼν αÃτὴν Ἰο˜δας ἔδοξεν αÃτὴν πόρνην εἶναι· 
κατεκαλύψατο γÏρ τÙ πρόσωπον αÃτῆς, καÚ οÃκ ἐπέγνω αÃτήν. 16ἐξέκλινεν δÓ πρÙς αÃτὴν 
τὴν ¡δÙν καÚ εἶπεν αÃτῇ ûασόν με εἰσελθεῖν πρÙς σέ· οÃ γÏρ ἔγνω ὅτι ἡ νύμφη αÃτοῦ 
ἐστιν. ἡ δÓ εἶπεν Τί μοι δώσεις, ἐÏν εἰσέλθῃς πρός με; 17¡ δÓ εἶπεν Ἐγώ σοι ἀποστελῶ 
ἔριφον αἰγῶν ἐκ τῶν προβάτων. ἡ δÓ εἶπεν ἘÏν δῷς ἀρραβῶνα ἕως τοῦ ἀποστεῖλαί σε. 18¡ 
δÓ εἶπεν Τίνα τÙν ἀρραβῶνά σοι δώσω; ἡ δÓ εἶπεν ΤÙν δακτύλιόν σου καÚ τÙν ¡ρμίσκον καÚ 
τὴν ῥάβδον τὴν ἐν τῇ χειρί σου. καÚ ἔδωκεν αÃτῇ καÚ εἰσῆλθεν πρÙς αÃτήν, καÚ ἐν γαστρÚ 
ἔλαβεν ἐξ αÃτοῦ. 19καÚ ἀναστᾶσα ἀπῆλθεν καÚ περιείλατο τÙ θέριστρον ἀφí ἑαυτῆς καÚ 
ἐνεδύσατο τÏ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αÃτῆς. 20ἀπέστειλεν δÓ Ἰο˜δας τÙν ἔριφον ἐξ αἰγῶν ἐν 
χειρÚ τοῦ ποιμένος αÃτοῦ τοῦ Ὀδολλαμίτου, κομίσασθαι τÙν ἀρραβῶνα παρÏ τῆς γυναικός, 
καÚ οÃχ ε”ρεν αÃτήν. 21ἐπηρώτησεν δÓ τοˆς ἄνδρας τοˆς ἐκ τοῦ τόπου Ποῦ ἐστιν ἡ πόρνη ἡ 
γενομένη ἐν ΑἰνÏν ἐπÚ τῆς ¡δοῦ; καÚ εἶπαν ΟÃκ ἦν ἐνταῦθα πόρνη. 22καÚ ἀπεστράφη πρÙς 
Ἰο˜δαν καÚ εἶπεν ΟÃχ ε”ρον, καÚ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐκ τοῦ τόπου λέγουσιν μὴ εἶναι „δε 
πόρνην. 23εἶπεν δÓ Ἰο˜δας Ἐχέτω αÃτά, ἀλλÏ μήποτε καταγελασθῶμεν· ἐγὼ μÓν 
ἀπέσταλκα τÙν ἔριφον τοῦτον, σˆ δÓ οÃχ ε—ρηκας. 
24Ἐγένετο δÓ μετÏ τρίμηνον ἀπηγγέλη τῷ Ἰο˜δα λέγοντες Ἐκπεπόρνευκεν ΘαμÏρ ἡ νύμφη 
σου καÚ ἰδοˆ ἐν γαστρÚ ἔχει ἐκ πορνείας. εἶπεν δÓ Ἰο˜δας Ἐξαγάγετε αÃτήν, καÚ 
κατακαυθήτω. 25αÃτὴ δÓ ἀγομένη ἀπέστειλεν πρÙς τÙν πενθερÙν αÃτῆς λέγουσα Ἐκ τοῦ 
ἀνθρώπου, τίνος ταῦτά ἐστιν, ἐγὼ ἐν γαστρÚ ἔχω. καÚ εἶπεν Ἐπίγνωθι, τίνος ¡ δακτύλιος 
καÚ ¡ ¡ρμίσκος καÚ ἡ ῥάβδος α—τη. 26ἐπέγνω δÓ Ἰο˜δας καÚ εἶπεν Δεδικαίωται ΘαμÏρ ¢ ἐγώ, 
ο” εµνεκεν οÃκ ἔδωκα αÃτὴν Σηλὼμ τῷ υἱῷ μου. καÚ οÃ προσέθετο ἔτι τοῦ γνῶναι αÃτήν. 
27Ἐγένετο δÓ ἡνίκα ἔτικτεν, καÚ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ γαστρÚ αÃτῆς. 28ἐγένετο δÓ ἐν τῷ 
τίκτειν αÃτὴν ¡ εἷς προεξήνεγκεν τὴν χεῖρα· λαβοῦσα δÓ ἡ μαῖα ἔδησεν ἐπÚ τὴν χεῖρα 
αÃτοῦ κόκκινον λέγουσα Ο”τος ἐξελεύσεται πρότερος. 29›ς δÓ ἐπισυνήγαγεν τὴν χεῖρα, 
καÚ εÃθˆς ἐξῆλθεν ¡ ἀδελφÙς αÃτοῦ. ἡ δÓ εἶπεν Τί διεκόπη διÏ σÓ φραγμός; καÚ ἐκάλεσεν τÙ 
ƒνομα αÃτοῦ ΦÌρες. 30καÚ μετÏ τοῦτο ἐξῆλθεν ¡ ἀδελφÙς αÃτοῦ, ἐφí ᾧ ἦν ἐπÚ τῇ χειρÚ αÃτοῦ 
τÙ κόκκινον· καÚ ἐκάλεσεν τÙ ƒνομα αÃτοῦ ΖÌρα. 
 
39 
1Ἰωσὴφ δÓ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον, καÚ ἐκτήσατο αÃτÙν Πετεφρῆς ¡ εÃνοῦχος Φαρα˘, 
ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος, ἐκ χειρÙς Ἰσμαηλιτῶν, οἳ κατήγαγον αÃτÙν ἐκεῖ. 2καÚ ἦν 
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κύριος μετÏ Ἰωσήφ, καÚ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων καÚ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ παρÏ τῷ κυρίῳ τῷ 
Αἰγυπτίῳ. 3ᾔδει δÓ ¡ κύριος αÃτοῦ ὅτι κύριος μετí αÃτοῦ καÚ ὅσα ἂν ποιῇ, κύριος εÃοδοῖ. 
4καÚ ε”ρεν Ἰωσὴφ χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αÃτοῦ, εÃηρέστει δÓ αÃτῷ, καÚ κατέστησεν 
αÃτÙν ἐπÚ τοῦ οἴκου αÃτοῦ καÚ πάντα, ὅσα ἦν αÃτῷ, ἔδωκεν διÏ χειρÙς Ἰωσήφ. 5ἐγένετο δÓ 
μετÏ τÙ κατασταθῆναι αÃτÙν ἐπÚ τοῦ οἴκου αÃτοῦ καÚ ἐπÚ πάντα, ὅσα ἦν αÃτῷ, καÚ 
εÃλόγησεν κύριος τÙν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διÏ Ἰωσήφ, καÚ ἐγενήθη εÃλογία κυρίου ἐν 
πᾶσιν τοῖς Õπάρχουσιν αÃτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καÚ ἐν τῷ ἀγρῷ. 6καÚ ἐπέτρεψεν πάντα, ὅσα ἦν 
αÃτῷ, εἰς χεῖρας Ἰωσήφ, καÚ οÃκ ᾔδει τῶν καθí αÕτÙν οÃδÓν πλὴν τοῦ ἄρτου, ο” ἤσθιεν 
αÃτός. 

ΚαÚ ἦν Ἰωσὴφ καλÙς τῷ εἴδει καÚ ›ραῖος τῇ ƒψει σφόδρα. 7καÚ ἐγένετο μετÏ τÏ ῥήματα 
ταῦτα καÚ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου αÃτοῦ τοˆς ¿φθαλμοˆς αÃτῆς ἐπÚ Ἰωσήφ, καÚ εἶπεν 
Κοιμήθητι μετí ἐμοῦ. 8¡ δÓ οÃκ ἤθελεν, εἶπεν δÓ τῇ γυναικÚ τοῦ κυρίου αÃτοῦ Εἰ ¡ κύριός μου 
οÃ γινώσκει διí ἐμÓ οÃδÓν ἐν τῷ οἴκῳ αÃτοῦ καÚ πάντα, ὅσα ἐστÚν αÃτῷ, ἔδωκεν εἰς τÏς 
χεῖράς μου, 9καÚ οÃχ Õπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οÃθÓν ἐμοῦ οÃδÓ Õπεξῄρηται ἀπí ἐμοῦ 
οÃδÓν πλὴν σοῦ, διÏ τÙ σÓ γυναῖκα αÃτοῦ εἶναι, καÚ πῶς ποιήσω τÙ ῥῆμα τÙ πονηρÙν τοῦτο 
καÚ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ; 10ἡνίκα δÓ ἐλάλει τῷ Ἰωσὴφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καÚ οÃχ 
Õπήκουεν αÃτῇ καθεύδειν μετí αÃτῆς τοῦ συγγενέσθαι αÃτῇ. 11ἐγένετο δÓ τοιαύτη τις 
ἡμέρα, εἰσῆλθεν Ἰωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τÏ ἔργα αÃτοῦ, καÚ οÃθεÚς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ἔσω, 12καÚ ἐπεσπάσατο αÃτÙν τῶν ἱματίων λέγουσα Κοιμήθητι μετí ἐμοῦ. καÚ καταλιπὼν τÏ 
ἱμάτια ἐν ταῖς χερσÚν αÃτῆς ἔφυγεν καÚ ἐξῆλθεν ἔξω. 13καÚ ἐγένετο ›ς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν 
τÏ ἱμάτια αÃτοῦ ἐν ταῖς χερσÚν αÃτῆς καÚ ἔφυγεν καÚ ἐξῆλθεν ἔξω, 14καÚ ἐκάλεσεν τοˆς 
ƒντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καÚ εἶπεν αÃτοῖς λέγουσα ºδετε, εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Ἐβραῖον 
ἐμπαίζειν ἡμῖν· εἰσῆλθεν πρός με λέγων Κοιμήθητι μετí ἐμοῦ, καÚ ἐβόησα φωνῇ μεγάλῃ. 15ἐν 
δÓ τῷ ἀκοῦσαι αÃτÙν ὅτι —ψωσα τὴν φωνήν μου καÚ ἐβόησα, καταλιπὼν τÏ ἱμάτια αÃτοῦ 
παρí ἐμοÚ ἔφυγεν καÚ ἐξῆλθεν ἔξω. 16καÚ καταλιμπάνει τÏ ἱμάτια παρí ἑαυτῇ, ἕως ἦλθεν ¡ 
κύριος εἰς τÙν οἶκον αÃτοῦ. 17καÚ ἐλάλησεν αÃτῷ κατÏ τÏ ῥήματα ταῦτα λέγουσα Εἰσῆλθεν 
πρός με ¡ παῖς ¡ Ἐβραῖος, ὃν εἰσήγαγες πρÙς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί μοι καÚ εἶπέν μοι 
Κοιμηθήσομαι μετÏ σοῦ· 18›ς δÓ ἤκουσεν ὅτι —ψωσα τὴν φωνήν μου καÚ ἐβόησα, κατέλιπεν 
τÏ ἱμάτια παρí ἐμοÚ καÚ ἔφυγεν καÚ ἐξῆλθεν ἔξω. 19ἐγένετο δÓ ›ς ἤκουσεν ¡ κύριος αÃτοῦ 
τÏ ῥήματα τῆς γυναικÙς αÃτοῦ, ὅσα ἐλάλησεν πρÙς αÃτÙν λέγουσα Ο—τως ἐποίησέν μοι ¡ 
παῖς σου, καÚ ἐθυμώθη ¿ργῇ.20καÚ λαβὼν ¡ κύριος Ἰωσὴφ ἐνέβαλεν αÃτÙν εἰς τÙ ¿χύρωμα, 
εἰς τÙν τόπον, ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχονται ἐκεῖ ἐν τῷ ¿χυρώματι. 
21ΚαÚ ἦν κύριος μετÏ Ἰωσὴφ καÚ κατέχεεν αÃτοῦ ἔλεος καÚ ἔδωκεν αÃτῷ χάριν ἐναντίον 
τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος, 22καÚ ἔδωκεν ¡ ἀρχιδεσμοφύλαξ τÙ δεσμωτήριον διÏ χειρÙς Ἰωσὴφ 
καÚ πάντας τοˆς ἀπηγμένους, ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καÚ πάντα, ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ. 23οÃκ 
ἦν ¡ ἀρχιδεσμοφύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων διí αÃτÙν οÃθέν· πάντα γÏρ ἦν διÏ χειρÙς 
Ἰωσήφ, διÏ τÙ κύριον μετí αÃτοῦ εἶναι, καÚ ὅσα αÃτÙς ἐποίει, κύριος εÃώδου ἐν ταῖς χερσÚν 
αÃτοῦ. 
 
40 
1Ἐγένετο δÓ μετÏ τÏ ῥήματα ταῦτα •μαρτεν ¡ ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καÚ ¡ 
ἀρχισιτοποιÙς τῷ κυρίῳ αÃτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου. 2καÚ ‹ργίσθη Φαραὼ ἐπÚ τοῖς δυσÚν 
εÃνούχοις αÃτοῦ, ἐπÚ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καÚ ἐπÚ τῷ ἀρχισιτοποιῷ, 3καÚ ἔθετο αÃτοˆς ἐν 
φυλακῇ παρÏ τῷ ἀρχιμαγεÛρῷ εἰς τÙ δεσμωτήριον, εἰς τÙν τόπον, ο” Ἰωσὴφ ἀπῆκτο ἐκεῖ. 
4καÚ συνέστησεν ¡ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ἰωσὴφ αÃτούς, καÚ παρέστη αÃτοῖς· ἦσαν δÓ ἡμέρας 
ἐν τῇ φυλακῇ. 5καÚ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον, ἐν μιᾷ νυκτÚ ὅρασις τοῦ 
ἐνυπνίου αÃτοῦ, ¡ ἀρχιοινοχόος καÚ ¡ ἀρχισιτοποιός, οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ƒντες 
ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ. 6εἰσῆλθεν δÓ πρÙς αÃτοˆς Ἰωσὴφ τÙ πρωÛ, καÚ εἶδεν αÃτούς, καÚ ἦσαν 
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τεταραγμένοι. 7καÚ †ρώτα τοˆς εÃνούχους Φαρα˘, οἳ ἦσαν μετí αÃτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ παρÏ 
τῷ κυρίῳ αÃτοῦ, λέγων Τί ὅτι τÏ πρόσωπα Õμῶν σκυθρωπÏ σήμερον; 8οἱ δÓ εἶπαν αÃτῷ 
Ἐνύπνιον εἴδομεν, καÚ ¡ συγκρίνων οÃκ ἔστιν αÃτό. εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ἰωσήφ ΟÃχÚ διÏ τοῦ 
θεοῦ ἡ διασάφησις αÃτῶν ἐστιν; διηγήσασθε ο“ν μοι. 9καÚ διηγήσατο ¡ ἀρχιοινοχόος τÙ 
ἐνύπνιον αÃτοῦ τῷ Ἰωσὴφ καÚ εἶπεν Ἐν τῷ —πνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου· 10ἐν δÓ τῇ 
ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καÚ αÃτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς· πέπειροι οἱ βότρυες 
σταφυλῆς. 11καÚ τÙ ποτήριον Φαραὼ ἐν τῇ χειρί μου· καÚ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν καÚ 
ἐξέθλιψα αÃτὴν εἰς τÙ ποτήριον καÚ ἔδωκα τÙ ποτήριον εἰς τÏς χεῖρας Φαρα˘. 12καÚ εἶπεν 
αÃτῷ Ἰωσήφ Τοῦτο ἡ σύγκρισις αÃτοῦ· οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν· 13ἔτι τρεῖς 
ἡμέραι καÚ μνησθήσεται Φαραὼ τῆς ἀρχῆς σου καÚ ἀποκαταστήσει σε ἐπÚ τὴν 
ἀρχιοινοχοΐαν σου, καÚ δώσεις τÙ ποτήριον Φαραὼ εἰς τὴν χεῖρα αÃτοῦ κατÏ τὴν ἀρχήν 
σου τὴν προτέραν, ›ς ἦσθα οἰνοχοῶν. 14ἀλλÏ μνήσθητί μου διÏ σεαυτοῦ, ὅταν ε“ σοι 
γένηται, καÚ ποιήσεις ἐν ἐμοÚ ἔλεος καÚ μνησθήσῃ περÚ ἐμοῦ πρÙς Φαρα˘, καÚ ἐξάξεις με ἐκ 
τοῦ ¿χυρώματος τούτου· 15ὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Ἐβραίων καÚ „δε οÃκ ἐποίησα οÃδέν, 
ἀλλí ἐνέβαλόν με εἰς τÙν λάκκον τοῦτον. 16καÚ εἶδεν ¡ ἀρχισιτοποιÙς ὅτι ¿ρθῶς συνέκρινεν, 
καÚ εἶπεν τῷ Ἰωσήφ Κἀγὼ εἶδον ἐνύπνιον καÚ ᾤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπÚ τῆς 
κεφαλῆς μου· 17ἐν δÓ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπÙ πάντων τῶν γενῶν, „ν ¡ βασιλεˆς Φαραὼ 
ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ, καÚ τÏ πετεινÏ τοῦ οÃρανοῦ κατήσθιεν αÃτÏ ἀπÙ τοῦ κανοῦ τοῦ 
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς μου. 18ἀποκριθεÚς δÓ Ἰωσὴφ εἶπεν αÃτῷ Α—τη ἡ σύγκρισις αÃτοῦ· τÏ 
τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν· 19ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραὼ τὴν κεφαλήν σου ἀπÙ σοῦ 
καÚ κρεμάσει σε ἐπÚ ξύλου, καÚ φάγεται τÏ ƒρνεα τοῦ οÃρανοῦ τÏς σάρκας σου ἀπÙ σοῦ. 
20ἐγένετο δÓ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καÚ ἐποίει πότον πᾶσιν τοῖς 
παισÚν αÃτοῦ. καÚ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινοχόου καÚ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν 
μέσῳ τῶν παίδων αÃτοῦ. 21καÚ ἀπεκατέστησεν τÙν ἀρχιοινοχόον ἐπÚ τὴν ἀρχὴν αÃτοῦ, καÚ 
ἔδωκεν τÙ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαρα˘, 22τÙν δÓ ἀρχισιτοποιÙν ἐκρέμασεν, καθÏ 
συνέκρινεν αÃτοῖς Ἰωσήφ. 23οÃκ ἐμνήσθη δÓ ¡ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ἰωσήφ, ἀλλÏ ἐπελάθετο 
αÃτοῦ. 
 
41 
1Ἐγένετο δÓ μετÏ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραὼ εἶδεν ἐνύπνιον. ᾤετο ἑστάναι ἐπÚ τοῦ ποταμοῦ, 
2καÚ ἰδοˆ ·σπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτÏ βόες καλαÚ τῷ εἴδει καÚ ἐκλεκταÚ ταῖς 
σαρξÚν καÚ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει· 3ἄλλαι δÓ ἑπτÏ βόες ἀνέβαινον μετÏ ταύτας ἐκ τοῦ 
ποταμοῦ αἰσχραÚ τῷ εἴδει καÚ λεπταÚ ταῖς σαρξÚν καÚ ἐνέμοντο παρÏ τÏς βόας παρÏ τÙ 
χεῖλος τοῦ ποταμοῦ· 4καÚ κατέφαγον αἱ ἑπτÏ βόες αἱ αἰσχραÚ καÚ λεπταÚ ταῖς σαρξÚν τÏς 
ἑπτÏ βόας τÏς καλÏς τῷ εἴδει καÚ τÏς ἐκλεκτάς. †γέρθη δÓ Φαρα˘. 5καÚ ἐνυπνιάσθη τÙ 
δεύτερον, καÚ ἰδοˆ ἑπτÏ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνÚ ἐκλεκτοÚ καÚ καλοί· 6καÚ ἰδοˆ 
ἑπτÏ στάχυες λεπτοÚ καÚ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο μετí αÃτούς· 7καÚ κατέπιον οἱ ἑπτÏ 
στάχυες οἱ λεπτοÚ καÚ ἀνεμόφθοροι τοˆς ἑπτÏ στάχυας τοˆς ἐκλεκτοˆς καÚ τοˆς πλήρεις. 
†γέρθη δÓ Φαρα˘, καÚ ἦν ἐνύπνιον.  
8Ἐγένετο δÓ πρωÚ καÚ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αÃτοῦ, καÚ ἀποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοˆς 
ἐξηγητÏς Αἰγύπτου καÚ πάντας τοˆς σοφοˆς αÃτῆς, καÚ διηγήσατο αÃτοῖς Φαραὼ τÙ 
ἐνύπνιον, καÚ οÃκ ἦν ¡ ἀπαγγέλλων αÃτÙ τῷ Φαρα˘. 9καÚ ἐλάλησεν ¡ ἀρχιοινοχόος πρÙς 
Φαραὼ λέγων Τὴν ἁμαρτίαν μου ἀναμιμνῄσκω σήμερον· 10Φαραὼ ‹ργίσθη τοῖς παισÚν 
αÃτοῦ καÚ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιμαγείρου, ἐμέ τε καÚ τÙν 
ἀρχισιτοποιόν. 11καÚ εἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτÚ μιᾷ, ἐγώ τε καÚ αÃτός, ἕκαστος κατÏ τÙ 
αÕτοῦ ἐνύπνιον εἴδομεν. 12ἦν δÓ ἐκεῖ μεθí ἡμῶν νεανίσκος παῖς Ἐβραῖος τοῦ ἀρχιμαγείρου, 
καÚ διηγησάμεθα αÃτῷ, καÚ συνέκρινεν ἡμῖν. 13ἐγενήθη δÓ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν, ο—τως 
καÚ συνέβη, ἐμέ τε ἀποκατασταθῆναι ἐπÚ τὴν ἀρχήν μου, ἐκεῖνον δÓ κρεμασθῆναι. 
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14Ἀποστείλας δÓ Φαραὼ ἐκάλεσεν τÙν Ἰωσήφ, καÚ ἐξήγαγον αÃτÙν ἐκ τοῦ ¿χυρώματος καÚ 
ἐξύρησαν αÃτÙν καÚ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αÃτοῦ, καÚ ἦλθεν πρÙς Φαρα˘. 15εἶπεν δÓ Φαραὼ 
τῷ Ἰωσήφ Ἐνύπνιον ἑώρακα, καÚ ¡ συγκρίνων οÃκ ἔστιν αÃτό· ἐγὼ δÓ ἀκήκοα περÚ σοῦ 
λεγόντων ἀκούσαντά σε ἐνύπνια συγκρῖναι αÃτά. 16ἀποκριθεÚς δÓ Ἰωσὴφ τῷ Φαραὼ εἶπεν 
êνευ τοῦ θεοῦ οÃκ ἀποκριθήσεται τÙ σωτήριον Φαρα˘. 17ἐλάλησεν δÓ Φαραὼ τῷ ᾽Ιωσὴφ 
λέγων Ἐν τῷ —πνῳ μου ᾤμην ἑστάναι παρÏ τÙ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ, 18καÚ ·σπερ ἐκ τοῦ 
ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτÏ βόες ἐκλεκταÚ ταῖς σαρξÚν καÚ καλαÚ τῷ εἴδει, καÚ ἐνέμοντο ἐν τῷ 
ἄχει· 19καÚ ἰδοˆ ἑπτÏ βόες ἕτεραι ἀνέβαινον ¿πίσω αÃτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ πονηραÚ καÚ 
αἰσχραÚ τῷ εἴδει καÚ λεπταÚ ταῖς σαρξίν, οµας οÃκ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ 
αἰσχροτέρας· 20καÚ κατέφαγον αἱ ἑπτÏ βόες αἱ λεπταÚ καÚ αἰσχραÚ τÏς ἑπτÏ βόας τÏς 
πρώτας τÏς καλÏς καÚ ἐκλεκτάς, 21καÚ εἰσῆλθον εἰς τÏς κοιλίας αÃτῶν καÚ οÃ διάδηλοι 
ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τÏς κοιλίας αÃτῶν, καÚ αἱ ƒψεις αÃτῶν αἰσχραÚ καθÏ καÚ τὴν 
ἀρχήν. ἐξεγερθεÚς δÓ ἐκοιμήθην 22καÚ εἶδον πάλιν ἐν τῷ —πνῳ μου, καÚ ·σπερ ἑπτÏ στάχυες 
ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνÚ πλήρεις καÚ καλοί· 23ἄλλοι δÓ ἑπτÏ στάχυες λεπτοÚ καÚ 
ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι αÃτῶν· 24καÚ κατέπιον οἱ ἑπτÏ στάχυες οἱ λεπτοÚ καÚ 
ἀνεμόφθοροι τοˆς ἑπτÏ στάχυας τοˆς καλοˆς καÚ τοˆς πλήρεις. εἶπα ο“ν τοῖς ἐξηγηταῖς, 
καÚ οÃκ ἦν ¡ ἀπαγγέλλων μοι. 
25ΚαÚ εἶπεν Ἰωσὴφ τῷ Φαρα˘ ΤÙ ἐνύπνιον Φαραὼ ἕν ἐστιν· ὅσα ¡ θεÙς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ 
Φαρα˘. 26αἱ ἑπτÏ βόες αἱ καλαÚ ἑπτÏ ἔτη ἐστίν, καÚ οἱ ἑπτÏ στάχυες οἱ καλοÚ ἑπτÏ ἔτη 
ἐστίν· τÙ ἐνύπνιον Φαραὼ ἕν ἐστιν. 27καÚ αἱ ἑπτÏ βόες αἱ λεπταÚ αἱ ἀναβαίνουσαι ¿πίσω 
αÃτῶν ἑπτÏ ἔτη ἐστίν, καÚ οἱ ἑπτÏ στάχυες οἱ λεπτοÚ καÚ ἀνεμόφθοροι ἔσονται ἑπτÏ ἔτη 
λιμοῦ. 28τÙ δÓ ῥῆμα, ὃ εἴρηκα Φαρα˘ Àσα ¡ θεÙς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαρα˘, 29ἰδοˆ ἑπτÏ ἔτη 
ἔρχεται εÃθηνία πολλὴ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ· 30•ξει δÓ ἑπτÏ ἔτη λιμοῦ μετÏ ταῦτα, καÚ 
ἐπιλήσονται τῆς πλησμονῆς ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ, καÚ ἀναλώσει ¡ λιμÙς τὴν γῆν, 31καÚ οÃκ 
ἐπιγνωσθήσεται ἡ εÃθηνία ἐπÚ τῆς γῆς ἀπÙ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετÏ ταῦτα· ἰσχυρÙς 
γÏρ ἔσται σφόδρα. 32περÚ δÓ τοῦ δευτερῶσαι τÙ ἐνύπνιον Φαραὼ δίς, ὅτι ἀληθÓς ἔσται τÙ 
ῥῆμα τÙ παρÏ τοῦ θεοῦ, καÚ ταχυνεῖ ¡ θεÙς τοῦ ποιῆσαι αÃτό. 33νῦν ο“ν σκέψαι ἄνθρωπον 
φρόνιμον καÚ συνετÙν, καÚ κατάστησον αÃτÙν ἐπÚ γῆς Αἰγύπτου· 34καÚ ποιησάτω Φαραὼ 
καÚ καταστησάτω τοπάρχας ἐπÚ τῆς γῆς, καÚ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τÏ γενήματα τῆς 
γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτÏ ἐτῶν τῆς εÃθηνίας, 35καÚ συναγαγέτωσαν πάντα τÏ βρώματα τῶν 
ἑπτÏ ἐτῶν τῶν ἐρχομένων τῶν καλῶν τούτων, καÚ συναχθήτω ¡ σῖτος ÕπÙ χεῖρα Φαρα˘, 
βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν φυλαχθήτω· 36καÚ ἔσται τÏ βρώματα πεφυλαγμένα τῇ γῇ εἰς τÏ 
ἑπτÏ ἔτη τοῦ λιμοῦ, ἃ ἔσονται ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καÚ οÃκ ἐκτριβήσεται ἡ γῆ ἐν τῷ λιμῷ. 
37Ἤρεσεν δÓ τÏ ῥήματα ἐναντίον Φαραὼ καÚ ἐναντίον πάντων τῶν παίδων αÃτοῦ, 38καÚ 
εἶπεν Φαραὼ πᾶσιν τοῖς παισÚν αÃτοῦ Μὴ εÕρήσομεν ἄνθρωπον τοιοῦτον, ὃς ἔχει πνεῦμα 
θεοῦ ἐν αÃτῷ; 39εἶπεν δÓ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ Ἐπειδὴ ἔδειξεν ¡ θεός σοι πάντα ταῦτα, οÃκ 
ἔστιν ἄνθρωπος φρονιμώτερος καÚ συνετώτερός σου· 40σˆ ἔσῃ ἐπÚ τοῦ οἴκου μου, καÚ ἐπÚ τῷ 
στόματί σου Õπακούσεται πᾶς ¡ λαός μου· πλὴν τÙν θρόνον Õπερέξω σου ἐγώ. 41εἶπεν δÓ 
Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ Ἰδοˆ καθίστημί σε σήμερον ἐπÚ πάσης γῆς Αἰγύπτου. 42καÚ περιελόμενος 
Φαραὼ τÙν δακτύλιον ἀπÙ τῆς χειρÙς αÃτοῦ περιέθηκεν αÃτÙν ἐπÚ τὴν χεῖρα Ἰωσήφ, καÚ 
ἐνέδυσεν αÃτÙν στολὴν βυσσίνην καÚ περιέθηκεν κλοιÙν χρυσοῦν περÚ τÙν τράχηλον αÃτοῦ· 
43καÚ ἀνεβίβασεν αÃτÙν ἐπÚ τÙ ἅρμα τÙ δεύτερον τῶν αÃτοῦ, καÚ ἐκήρυξεν ἔμπροσθεν αÃτοῦ 
κῆρυξ· καÚ κατέστησεν αÃτÙν ἐφí ὅλης γῆς Αἰγύπτου. 44εἶπεν δÓ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ Ἐγὼ 
Φαρα˘· ἄνευ σοῦ οÃκ ἐξαρεῖ οÃθεÚς τὴν χεῖρα αÃτοῦ ἐπÚ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. 45καÚ 
ἐκάλεσεν Φαραὼ τÙ ƒνομα Ἰωσὴφ Ψονθομφανήχ· καÚ ἔδωκεν αÃτῷ τὴν ἈσεννÓθ θυγατέρα 
Πετεφρῆ ἱερέως Ἡλίου πόλεως αÃτῷ γυναῖκα. 46Ἰωσὴφ δÓ ἦν ἐτῶν τριάκοντα, ὅτε ἔστη 
ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου. 

Ἐξῆλθεν δÓ Ἰωσὴφ ἐκ προσώπου Φαρα˘, καÚ διῆλθεν πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου. 47καÚ ἐποίησεν 
ἡ γῆ ἐν τοῖς ἑπτÏ ἔτεσιν τῆς εÃθηνίας δράγματα· 48καÚ συνήγαγεν πάντα τÏ βρώματα τῶν 
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ἑπτÏ ἐτῶν, ἐν οἷς ἦν ἡ εÃθηνία ἐν γῇ Αἰγύπτου, καÚ ἔθηκεν τÏ βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν, 
βρώματα τῶν πεδίων τῆς πόλεως τῶν κύκλῳ αÃτῆς ἔθηκεν ἐν αÃτῇ. 49καÚ συνήγαγεν Ἰωσὴφ 
σῖτον ›ς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης πολˆν σφόδρα, ἕως οÃκ †δύναντο ἀριθμῆσαι, οÃ γÏρ ἦν 
ἀριθμός. 
50Τῷ δÓ Ἰωσὴφ ἐγένοντο υἱοÚ δύο πρÙ τοῦ ἐλθεῖν τÏ ἑπτÏ ἔτη τοῦ λιμοῦ, οœς ἔτεκεν αÃτῷ 
ἈσεννÓθ θυγάτηρ Πετεφρῆ ἱερέως Ἡλίου πόλεως. 51ἐκάλεσεν δÓ Ἰωσὴφ τÙ ƒνομα τοῦ 
πρωτοτόκου Μανασσή, ὅτι Ἐπιλαθέσθαι με ἐποίησεν ¡ θεÙς πάντων τῶν πόνων μου καÚ 
πάντων τῶν τοῦ πατρός μου. 52τÙ δÓ ƒνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν ἘφρÌιμ, ὅτι Η–ξησέν με 
¡ θεÙς ἐν γῇ ταπεινώσεώς μου. 
53Παρῆλθον δÓ τÏ ἑπτÏ ἔτη τῆς εÃθηνίας, ἃ ἐγένοντο ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, 54καÚ ἤρξατο τÏ ἑπτÏ 
ἔτη τοῦ λιμοῦ ἔρχεσθαι, καθÏ εἶπεν Ἰωσήφ. καÚ ἐγένετο λιμÙς ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ἐν δÓ πάσῃ 
γῇ Αἰγύπτου ἦσαν ἄρτοι. 55καÚ ἐπείνασεν πᾶσα ἡ γῆ Αἰγύπτου, ἐκέκραξεν δÓ ¡ λαÙς πρÙς 
Φαραὼ περÚ ἄρτων· εἶπεν δÓ Φαραὼ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις Πορεύεσθε πρÙς Ἰωσήφ, καÚ ὃ 
ἐÏν εἴπῃ Õμῖν, ποιήσατε. 56καÚ ¡ λιμÙς ἦν ἐπÚ προσώπου πάσης τῆς γῆς· ἀνέῳξεν δÓ Ἰωσὴφ 
πάντας τοˆς σιτοβολῶνας καÚ ἐπώλει πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις. 57καÚ πᾶσαι αἱ χῶραι ἦλθον εἰς 
Αἴγυπτον ἀγοράζειν πρÙς Ἰωσήφ· ἐπεκράτησεν γÏρ ¡ λιμÙς ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 
 
42 
1Ἰδὼν δÓ Ἰακὼβ ὅτι ἔστιν πρᾶσις ἐν Αἰγύπτῳ, εἶπεν τοῖς υἱοῖς αÃτοῦ Ἵνα τί ῥᾳθυμεῖτε; 
2ἰδοˆ ἀκήκοα ὅτι ἔστιν σῖτος ἐν Αἰγύπτῳ· κατάβητε ἐκεῖ καÚ πρίασθε ἡμῖν μικρÏ βρώματα, 
µνα ζῶμεν καÚ μὴ ἀποθάνωμεν. 3κατέβησαν δÓ οἱ ἀδελφοÚ Ἰωσὴφ οἱ δέκα πρίασθαι σῖτον ἐξ 
Αἰγύπτου· 4τÙν δÓ ΒενιαμÚν τÙν ἀδελφÙν Ἰωσὴφ οÃκ ἀπέστειλεν μετÏ τῶν ἀδελφῶν αÃτοῦ· 
εἶπεν γάρ Μήποτε συμβῇ αÃτῷ μαλακία. 
5Æλθον δÓ οἱ υἱοÚ Ἰσραὴλ ἀγοράζειν μετÏ τῶν ἐρχομένων· ἦν γÏρ ¡ λιμÙς ἐν γῇ ΧανÌαν. 
6Ἰωσὴφ δÓ ἦν ἄρχων τῆς γῆς, ο”τος ἐπώλει παντÚ τῷ λαῷ τῆς γῆς· ἐλθόντες δÓ οἱ ἀδελφοÚ 
Ἰωσὴφ προσεκύνησαν αÃτῷ ἐπÚ πρόσωπον ἐπÚ τὴν γῆν. 7ἰδὼν δÓ Ἰωσὴφ τοˆς ἀδελφοˆς 
αÃτοῦ ἐπέγνω, καÚ †λλοτριοῦτο ἀπí αÃτῶν καÚ ἐλάλησεν αÃτοῖς σκληρÏ καÚ εἶπεν αÃτοῖς 
Πόθεν •κατε; οἱ δÓ εἶπαν Ἐκ γῆς ΧανÌαν ἀγοράσαι βρώματα. 8ἐπέγνω δÓ Ἰωσὴφ τοˆς 
ἀδελφοˆς αÃτοῦ, αÃτοÚ δÓ οÃκ ἐπέγνωσαν αÃτόν. 9καÚ ἐμνήσθη Ἰωσὴφ τῶν ἐνυπνίων, „ν 
εἶδεν αÃτός, καÚ εἶπεν αÃτοῖς Κατάσκοποί ἐστε· κατανοῆσαι τÏ ἴχνη τῆς χώρας •κατε. 10οἱ 
δÓ εἶπαν ΟÃχί, κύριε· οἱ παῖδές σου ἤλθομεν πρίασθαι βρώματα· 11πάντες ἐσμÓν υἱοÚ ἑνÙς 
ἀνθρώπου· εἰρηνικοί ἐσμεν, οÃκ εἰσÚν οἱ παῖδές σου κατάσκοποι. 12εἶπεν δÓ αÃτοῖς ΟÃχί, 
ἀλλÏ τÏ ἴχνη τῆς γῆς ἤλθατε ἰδεῖν. 13οἱ δÓ εἶπαν Δώδεκά ἐσμεν οἱ παῖδές σου ἀδελφοÚ ἐν 
γῇ ΧανÌαν, καÚ ἰδοˆ ¡ νεώτερος μετÏ τοῦ πατρÙς ἡμῶν σήμερον, ¡ δÓ ἕτερος οÃχ Õπάρχει. 
14εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ἰωσὴφ Τοῦτό ἐστιν, ὃ εἴρηκα Õμῖν λέγων ὅτι Κατάσκοποί ἐστε· 15ἐν 
τούτῳ φανεῖσθε· νὴ τὴν Õγίειαν Φαρα˘, οÃ μὴ ἐξέλθητε ἐντεῦθεν, ἐÏν μὴ ¡ ἀδελφÙς Õμῶν ¡ 
νεώτερος ἔλθῃ „δε. 16ἀποστείλατε ἐξ Õμῶν ἕνα καÚ λάβετε τÙν ἀδελφÙν Õμῶν, Õμεῖς δÓ 
ἀπάχθητε ἕως τοῦ φανερÏ γενέσθαι τÏ ῥήματα Õμῶν, εἰ ἀληθεύετε ¢ ο–· εἰ δÓ μή, νὴ τὴν 
Õγίειαν Φαρα˘, ἦ μὴν κατάσκοποί ἐστε. 17καÚ ἔθετο αÃτοˆς ἐν φυλακῇ ἡμέρας τρεῖς. 
18Εἶπεν δÓ αÃτοῖς τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ Τοῦτο ποιήσατε καÚ ζήσεσθε· τÙν θεÙν γÏρ ἐγὼ 
φοβοῦμαι. 19εἰ εἰρηνικοί ἐστε, ἀδελφÙς Õμῶν εἷς κατασχεθήτω ἐν τῇ φυλακῇ, αÃτοÚ δÓ 
βαδίσατε καÚ ἀπαγάγετε τÙν ἀγορασμÙν τῆς σιτοδοσίας Õμῶν, 20καÚ τÙν ἀδελφÙν Õμῶν τÙν 
νεώτερον ἀγάγετε πρός με, καÚ πιστευθήσονται τÏ ῥήματα Õμῶν· εἰ δÓ μή, ἀποθανεῖσθε. 
ἐποίησαν δÓ ο—τως. 21καÚ εἶπεν ἕκαστος πρÙς τÙν ἀδελφÙν αÃτοῦ Ναί· ἐν ἁμαρτίᾳ γάρ 
ἐσμεν περÚ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν, ὅτι Õπερείδομεν τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς αÃτοῦ, ὅτε κατεδέετο 
ἡμῶν, καÚ οÃκ εἰσηκούσαμεν αÃτοῦ· ἕνεκεν τούτου ἐπῆλθεν ἐφí ἡμᾶς ἡ θλῖψις α—τη. 
22ἀποκριθεÚς δÓ Ῥουβὴν εἶπεν αÃτοῖς ΟÃκ ἐλάλησα Õμῖν λέγων Μὴ ἀδικήσητε τÙ παιδάριον; 
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καÚ οÃκ εἰσηκούσατέ μου· καÚ ἰδοˆ τÙ αἷμα αÃτοῦ ἐκζητεῖται. 23αÃτοÚ δÓ οÃκ ᾔδεισαν ὅτι 
ἀκούει Ἰωσήφ· ¡ γÏρ ἑρμηνευτὴς ἀνÏ μέσον αÃτῶν ἦν. 24ἀποστραφεÚς δÓ ἀπí αÃτῶν 
ἔκλαυσεν Ἰωσήφ. καÚ πάλιν προσῆλθεν πρÙς αÃτοˆς καÚ εἶπεν αÃτοῖς· καÚ ἔλαβεν τÙν 
Συμεὼν ἀπí αÃτῶν καÚ ἔδησεν αÃτÙν ἐναντίον αÃτῶν. 25ἐνετείλατο δÓ Ἰωσὴφ ἐμπλῆσαι τÏ 
ἀγγεῖα αÃτῶν σίτου καÚ ἀποδοῦναι τÙ ἀργύριον ἑκάστῳ εἰς τÙν σάκκον αÃτοῦ, καÚ δοῦναι 
αÃτοῖς ἐπισιτισμÙν εἰς τὴν ¡δόν. καÚ ἐγενήθη αÃτοῖς ο—τως. 26καÚ ἐπιθέντες τÙν σῖτον ἐπÚ 
τοˆς ƒνους αÃτῶν ἀπῆλθον ἐκεῖθεν. 27λύσας δÓ εἷς τÙν μάρσιππον αÃτοῦ δοῦναι 
χορτάσματα τοῖς ƒνοις, ο” κατέλυσαν, εἶδεν τÙν δεσμÙν τοῦ ἀργυρίου αÃτοῦ, καÚ ἦν ἐπάνω 
τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου· 28καÚ εἶπεν τοῖς ἀδελφοῖς αÃτοῦ Ἀπεδόθη μοι τÙ ἀργύριον, 
καÚ ἰδοˆ τοῦτο ἐν τῷ μαρσίππῳ μου. καÚ ἐξέστη ἡ καρδία αÃτῶν, καÚ ἐταράχθησαν πρÙς 
ἀλλήλους λέγοντες Τί τοῦτο ἐποίησεν ¡ θεÙς ἡμῖν; 
29Æλθον δÓ πρÙς Ἰακὼβ τÙν πατέρα αÃτῶν εἰς γῆν ΧανÌαν καÚ ἀπήγγειλαν αÃτῷ πάντα τÏ 
συμβάντα αÃτοῖς λέγοντες 30Λελάληκεν ¡ ἄνθρωπος ¡ κύριος τῆς γῆς πρÙς ἡμᾶς σκληρÏ, 
καÚ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ›ς κατασκοπεύοντας τὴν γῆν. 31εἴπαμεν δÓ αÃτῷ Εἰρηνικοί 
ἐσμεν, ο–κ ἐσμεν κατάσκοποι· 32δώδεκα ἀδελφοί ἐσμεν, υἱοÚ τοῦ πατρÙς ἡμῶν· ¡ εἷς οÃχ 
Õπάρχει, ¡ δÓ μικρότερος μετÏ τοῦ πατρÙς ἡμῶν σήμερον ἐν γῇ ΧανÌαν. 33εἶπεν δÓ ἡμῖν ¡ 
ἄνθρωπος ¡ κύριος τῆς γῆς Ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι εἰρηνικοί ἐστε· ἀδελφÙν ἕνα ἄφετε „δε 
μετí ἐμοῦ, τÙν δÓ ἀγορασμÙν τῆς σιτοδοσίας τοῦ οἴκου Õμῶν λαβόντες ἀπέλθατε 34καÚ 
ἀγάγετε τÙν ἀδελφÙν Õμῶν τÙν νεώτερον πρıς με, καÚ γνώσομαι ὅτι οÃ κατάσκοποί ἐστε, 
ἀλλí ὅτι εἰρηνικοί ἐστε, καÚ τÙν ἀδελφÙν Õμῶν ἀποδώσω Õμῖν, καÚ τῇ γῇ ἐμπορεύεσθε. 
35ἐγένετο δÓ ἐν τῷ κατακενοῦν αÃτοˆς τοˆς σάκκους αÃτῶν καÚ ἦν ἑκάστου ¡ δεσμÙς τοῦ 
ἀργυρίου ἐν τῷ σάκκῳ αÃτῶν· καÚ εἶδον τοˆς δεσμοˆς τοῦ ἀργυρίου αÃτῶν, αÃτοÚ καÚ ¡ 
πατὴρ αÃτῶν, καÚ ἐφοβήθησαν. 36εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ἰακὼβ ¡ πατὴρ αÃτῶν ἘμÓ †τεκνώσατε· 
Ἰωσὴφ οÃκ ἔστιν, Συμεὼν οÃκ ἔστιν, καÚ τÙν ΒενιαμÚν λήμψεσθε· ἐπí ἐμÓ ἐγένετο πάντα 
ταῦτα. 37εἶπεν δÓ Ῥουβὴν τῷ πατρÚ αÃτοῦ λέγων Τοˆς δύο υἱούς μου ἀπόκτεινον, ἐÏν μὴ 
ἀγάγω αÃτÙν πρÙς σέ· δÙς αÃτÙν εἰς τὴν χεῖρά μου, κἀγὼ ἀνάξω αÃτÙν πρÙς σέ. 38¡ δÓ εἶπεν 
ΟÃ καταβήσεται ¡ υἱός μου μεθí Õμῶν, ὅτι ¡ ἀδελφÙς αÃτοῦ ἀπέθανεν καÚ αÃτÙς μόνος 
καταλέλειπται· καÚ συμβήσεται αÃτÙν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ¡δῷ, ᾗ ἂν πορεύησθε, καÚ 
κατάξετέ μου τÙ γῆρας μετÏ λύπης εἰς ᾅδου. 
 
43 
1Ὁ δÓ λιμÙς ἐνίσχυσεν ἐπÚ τῆς γῆς. 2ἐγένετο δÓ ἡνίκα συνετέλεσαν καταφαγεῖν τÙν σῖτον, 
ὃν ἤνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, καÚ εἶπεν αÃτοῖς ¡ πατὴρ αÃτῶν Πάλιν πορευθέντες πρίασθε ἡμῖν 
μικρÏ βρώματα. 3εἶπεν δÓ αÃτῷ Ἰο˜δας λέγων Διαμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται ἡμῖν ¡ 
ἄνθρωπος λέγων ΟÃκ ƒψεσθε τÙ πρόσωπόν μου, ἐÏν μὴ ¡ ἀδελφÙς Õμῶν ¡ νεώτερος μεθí 
Õμῶν ᾖ. 4εἰ μÓν ο“ν ἀποστέλλεις τÙν ἀδελφÙν ἡμῶν μεθí ἡμῶν, καταβησόμεθα καÚ 
ἀγοράσομέν σοι βρώματα· 5εἰ δÓ μὴ ἀποστέλλεις τÙν ἀδελφÙν ἡμῶν μεθí ἡμῶν, οÃ 
πορευσόμεθα· ¡ γÏρ ἄνθρωπος εἶπεν ἡμῖν λέγων ΟÃκ ƒψεσθέ μου τÙ πρόσωπον, ἐÏν μὴ ¡ 
ἀδελφÙς Õμῶν ¡ νεώτερος μεθí Õμῶν ᾖ. 6εἶπεν δÓ Ἰσραήλ Τί ἐκακοποιήσατέ με 
ἀναγγείλαντες τῷ ἀνθρώπῳ εἰ ἔστιν Õμῖν ἀδελφός; 7οἱ δÓ εἶπαν Ἐρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶς 
¡ ἄνθρωπος καÚ τὴν γενεÏν ἡμῶν λέγων Εἰ ἔτι ¡ πατὴρ Õμῶν ζῇ; εἰ ἔστιν Õμῖν ἀδελφός; καÚ 
ἀπηγγείλαμεν αÃτῷ κατÏ τὴν ἐπερώτησιν ταύτην. μὴ ᾔδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν Ἀγάγετε τÙν 
ἀδελφÙν Õμῶν; 8εἶπεν δÓ Ἰο˜δας πρÙς Ἰσραὴλ τÙν πατέρα αÃτοῦ Ἀπόστειλον τÙ παιδάριον 
μετí ἐμοῦ, καÚ ἀναστάντες πορευσόμεθα, µνα ζῶμεν καÚ μὴ ἀποθάνωμεν καÚ ἡμεῖς καÚ σˆ 
καÚ ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν. 9ἐγὼ δÓ ἐκδέχομαι αÃτόν, ἐκ χειρός μου ζήτησον αÃτόν· ἐÏν μὴ 
ἀγάγω αÃτÙν πρÙς σÓ καÚ στήσω αÃτÙν ἐναντίον σου, ἡμαρτηκὼς ἔσομαι εἰς σÓ πάσας τÏς 
ἡμέρας. 10εἰ μὴ γÏρ ἐβραδύναμεν, ἤδη ἂν Õπεστρέψαμεν δίς. 11εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ἰσραὴλ ¡ 
πατὴρ αÃτῶν Εἰ ο—τως ἐστίν, τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ἀπÙ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς 
ἀγγείοις Õμῶν καÚ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα, τῆς ῥητίνης καÚ τοῦ μέλιτος, θυμίαμα 
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καÚ στακτὴν καÚ τερέμινθον καÚ κάρυα. 12καÚ τÙ ἀργύριον δισσÙν λάβετε ἐν ταῖς χερσÚν 
Õμῶν· τÙ ἀργύριον τÙ ἀποστραφÓν ἐν τοῖς μαρσίπποις Õμῶν ἀποστρέψατε μεθí Õμῶν· 
μήποτε ἀγνόημά ἐστιν. 13καÚ τÙν ἀδελφÙν Õμῶν λάβετε καÚ ἀναστάντες κατάβητε πρÙς τÙν 
ἄνθρωπον. 14¡ δÓ θεός μου δῴη Õμῖν χάριν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, καÚ ἀποστείλαι τÙν 
ἀδελφÙν Õμῶν τÙν ἕνα καÚ τÙν Βενιαμιν· ἐγὼ μÓν γάρ, καθÏ †τέκνωμαι, †τέκνωμαι. 
15Λαβόντες δÓ οἱ ἄνδρες τÏ δῶρα ταῦτα καÚ τÙ ἀργύριον διπλοῦν ἔλαβον ἐν ταῖς χερσÚν 
αÃτῶν καÚ τÙν ΒενιαμÛν, καÚ ἀναστάντες κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καÚ ἔστησαν ἐναντίον 
Ἰωσήφ. 16εἶδεν δÓ Ἰωσὴφ αÃτοˆς καÚ τÙν ΒενιαμÚν τÙν ἀδελφÙν αÃτοῦ, καÚ εἶπεν τῷ ἐπÚ τῆς 
οἰκίας αÃτοῦ Εἰσάγαγε τοˆς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν, καÚ σφάξον θύματα καÚ ἑτοίμασον· 
μετí ἐμοῦ γÏρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους τὴν μεσημβρίαν. 17ἐποίησεν δÓ ¡ ἄνθρωπος, 
καθÏ εἶπεν Ἰωσήφ, καÚ εἰσήγαγεν τοˆς ἀνθρώπους εἰς τÙν οἶκον τÙν Ἰωσήφ. 18ἰδόντες δÓ οἱ 
ἄνθρωποι ὅτι εἰσήχθησαν εἰς τÙν οἶκον Ἰωσήφ, εἶπαν ΔιÏ τÙ ἀργύριον τÙ ἀποστραφÓν ἐν 
τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα τοῦ συκοφαντῆσαι ἡμᾶς καÚ ἐπιθέσθαι 
ἡμῖν, τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς παῖδας καÚ τοˆς ƒνους ἡμῶν. 19προσελθόντες δÓ πρÙς τÙν 
ἄνθρωπον τÙν ἐπÚ τοῦ οἴκου Ἰωσὴφ ἐλάλησαν αÃτῷ ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ οἴκου 20λέγοντες 
Δεόμεθα, κύριε· κατέβημεν τὴν ἀρχὴν πρίασθαι βρώματα· 21ἐγένετο δÓ ἡνίκα ἤλθομεν εἰς τÙ 
καταλῦσαι καÚ †νοίξαμεν τοˆς μαρσίππους ἡμῶν, καÚ τόδε τÙ ἀργύριον ἑκάστου ἐν τῷ 
μαρσίππῳ αÃτοῦ· τÙ ἀργύριον ἡμῶν ἐν σταθμῷ ἀπεστρέψαμεν νῦν ἐν ταῖς χερσÚν ἡμῶν, 
22καÚ ἀργύριον ἕτερον †νέγκαμεν μεθí ἑαυτῶν ἀγοράσαι βρώματα· οÃκ οἴδαμεν, τίς 
ἐνέβαλεν τÙ ἀργύριον εἰς τοˆς μαρσίππους ἡμῶν. 23εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ἵλεως Õμῖν, μὴ 
φοβεῖσθε· ¡ θεÙς Õμῶν καÚ ¡ θεÙς τῶν πατέρων Õμῶν ἔδωκεν Õμῖν θησαυροˆς ἐν τοῖς 
μαρσίπποις Õμῶν, τÙ δÓ ἀργύριον Õμῶν εÃδοκιμοῦν ἀπέχω. καÚ ἐξήγαγεν πρÙς αÃτοˆς τÙν 
Συμε˘ν 24καÚ ἤνεγκεν —δωρ νίψαι τοˆς πόδας αÃτῶν, καÚ ἔδωκεν χορτάσματα τοῖς ƒνοις 
αÃτῶν. 25ἡτοίμασαν δÓ τÏ δῶρα ἕως τοῦ ἐλθεῖν Ἰωσὴφ μεσημβρίας· ἤκουσαν γÏρ ὅτι ἐκεῖ 
μέλλει ἀριστᾶν. 
26Εἰσῆλθεν δÓ Ἰωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν, καÚ προσήνεγκαν αÃτῷ τÏ δῶρα, ἃ εἶχον ἐν ταῖς 
χερσÚν αÃτῶν, εἰς τÙν οἶκον καÚ προσεκύνησαν αÃτῷ ἐπÚ πρόσωπον ἐπÚ τὴν γῆν. 
27†ρώτησεν δÓ αÃτούς Πῶς ἔχετε; καÚ εἶπεν αÃτοῖς Εἰ Õγιαίνει ¡ πατὴρ Õμῶν ¡ 
πρεσβύτερος, ὃν εἴπατε; ἔτι ζῇ; 28οἱ δÓ εἶπαν ’γιαίνει ¡ παῖς σου ¡ πατὴρ ἡμῶν, ἔτι ζῇ. καÚ 
εἶπεν ΕÃλογητÙς ¡ ἄνθρωπος ἐκεῖνος τῷ θεῷ. καÚ κύψαντες προσεκύνησαν αÃτῷ. 
29ἀναβλέψας δÓ τοῖς ¿φθαλμοῖς εἶδεν ΒενιαμÚν τÙν ἀδελφÙν αÃτοῦ τÙν ¡μομήτριον, καÚ 
εἶπεν Ο”τος ¡ ἀδελφÙς Õμῶν ¡ νεώτερος, ὃν εἴπατε πρός με ἀγαγεῖν; καÚ εἶπεν Ὁ θεÙς 
ἐλεήσαι σε, τέκνον. 30ἐταράχθη δÓ Ἰωσήφ, συνεστρέφετο γÏρ τÏ ἔντερα αÃτοῦ ἐπÚ τῷ 
ἀδελφῷ αÃτοῦ, καÚ ἐζήτει κλαῦσαι· εἰσελθὼν δÓ εἰς τÙ ταμιεῖον ἔκλαυσεν ἐκεῖ. 31καÚ 
νιψάμενος τÙ πρόσωπον ἐξελθὼν ἐνεκρατεύσατο καÚ εἶπεν Παράθετε ἄρτους. 32καÚ 
παρέθηκαν αÃτῷ μόνῳ καÚ αÃτοῖς καθí ἑαυτοˆς καÚ τοῖς Αἰγυπτίοις τοῖς συνδειπνοῦσιν 
μετí αÃτοῦ καθí ἑαυτούς· οÃ γÏρ ἐδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι συνεσθίειν μετÏ τῶν Ἐβραίων 
ἄρτους, βδέλυγμα γάρ ἐστιν τοῖς Αἰγυπτίοις. 33ἐκάθισαν δÓ ἐναντίον αÃτοῦ, ¡ πρωτότοκος 
κατÏ τÏ πρεσβεῖα αÃτοῦ καÚ ¡ νεώτερος κατÏ τὴν νεότητα αÃτοῦ· ἐξίσταντο δÓ οἱ 
ἄνθρωποι ἕκαστος πρÙς τÙν ἀδελφÙν αÃτοῦ. 34ἦραν δÓ μερίδας παρí αÃτοῦ πρÙς αÃτούς· 
ἐμεγαλύνθη δÓ ἡ μερÚς ΒενιαμÚν παρÏ τÏς μερίδας πάντων πενταπλασίως πρÙς τÏς ἐκείνων. 
ἔπιον δÓ καÚ ἐμεθύσθησαν μετí αÃτοῦ. 
 
44 
1ΚαÚ ἐνετείλατο Ἰωσὴφ τῷ ƒντι ἐπÚ τῆς οἰκίας αÃτοῦ λέγων Πλήσατε τοˆς μαρσίππους τῶν 
ἀνθρώπων βρωμάτων, ὅσα ἐÏν δύνωνται ἆραι, καÚ ἐμβάλατε ἑκάστου τÙ ἀργύριον ἐπÚ τοῦ 
στόματος τοῦ μαρσίππου, 2καÚ τÙ κόνδυ μου τÙ ἀργυροῦν ἐμβάλατε εἰς τÙν μάρσιππον τοῦ 
νεωτέρου καÚ τὴν τιμὴν τοῦ σίτου αÃτοῦ. ἐγενήθη δÓ κατÏ τÙ ῥῆμα Ἰωσήφ, καθὼς εἶπεν. 
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3τÙ πρωÚ διέφαυσεν, καÚ οἱ ἄνθρωποι ἀπεστάλησαν, αÃτοÚ καÚ οἱ ƒνοι αÃτῶν. 4ἐξελθόντων 
δÓ αÃτῶν τὴν πόλιν οÃκ ἀπέσχον μακράν, καÚ Ἰωσὴφ εἶπεν τῷ ἐπÚ τῆς οἰκίας αÃτοῦ 
ἈναστÏς ἐπιδίωξον ¿πίσω τῶν ἀνθρώπων καÚ καταλήμψῃ αÃτοˆς καÚ ἐρεῖς αÃτοῖς Τί ὅτι 
ἀνταπεδώκατε πονηρÏ ἀντÚ καλῶν; µνα τί ἐκλέψατέ μου τÙ κόνδυ τÙ ἀργυροῦν; 5οÃ τοῦτό 
ἐστιν, ἐν ᾧ πίνει ¡ κύριός μου; αÃτÙς δÓ οἰωνισμῷ οἰωνίζεται ἐν αÃτῷ. πονηρÏ 
συντετέλεσθε, ἃ πεποιήκατε. 6εÕρὼν δÓ αÃτοˆς εἶπεν αÃτοῖς κατÏ τÏ ῥήματα ταῦτα. 7οἱ δÓ 
εἶπον αÃτῷ Ἵνα τί λαλεῖ ¡ κύριος κατÏ τÏ ῥήματα ταῦτα; μὴ γένοιτο τοῖς παισίν σου 
ποιῆσαι κατÏ τÙ ῥῆμα τοῦτο. 8εἰ τÙ μÓν ἀργύριον, ὃ ε—ρομεν ἐν τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν, 
ἀπεστρέψαμεν πρÙς σÓ ἐκ γῆς ΧανÌαν, πῶς ἂν κλέψαιμεν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου σου 
ἀργύριον ¢ χρυσίον; 9παρí ᾧ ἂν εÕρεθῇ τÙ κόνδυ τῶν παίδων σου, ἀποθνῃσκέτω· καÚ ἡμεῖς 
δÓ ἐσόμεθα παῖδες τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 10¡ δÓ εἶπεν ΚαÚ νῦν ›ς λέγετε, ο—τως ἔσται· παρí ᾧ ἂν 
εÕρεθῇ τÙ κόνδυ, αÃτÙς ἔσται μου παῖς, Õμεῖς δÓ ἔσεσθε καθαροί. 11καÚ ἔσπευσαν καÚ 
καθεῖλαν ἕκαστος τÙν μάρσιππον αÃτοῦ ἐπÚ τὴν γῆν, καÚ ἤνοιξαν ἕκαστος τÙν μάρσιππον 
αÃτοῦ. 12†ρεύνα δÓ ἀπÙ τοῦ πρεσβυτέρου ἀρξάμενος ἕως ἦλθεν ἐπÚ τÙν νεώτερον, καÚ ε”ρεν 
τÙ κόνδυ ἐν τῷ μαρσίππῳ τῷ ΒενιαμÛν. 13καÚ διέρρηξαν τÏ ἱμάτια αÃτῶν, καÚ ἐπέθηκαν 
ἕκαστος τÙν μάρσιππον αÃτοῦ ἐπÚ τÙν ƒνον αÃτοῦ καÚ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν. 
14Εἰσῆλθεν δÓ Ἰο˜δας καÚ οἱ ἀδελφοÚ αÃτοῦ πρÙς Ἰωσὴφ ἔτι αÃτοῦ ƒντος ἐκεῖ καÚ ἔπεσον 
ἐναντίον αÃτοῦ ἐπÚ τὴν γῆν. 15εἶπεν δÓ αÃτοῖς Ἰωσήφ Τί τÙ πρᾶγμα τοῦτο, ὃ ἐποιήσατε; 
οÃκ οἴδατε ὅτι οἰωνισμῷ οἰωνιεῖται ἄνθρωπος οἷος ἐγώ; 16εἶπεν δÓ Ἰο˜δας Τί ἀντεροῦμεν τῷ 
κυρίῳ ¢ τί λαλήσωμεν ¢ τί δικαιωθῶμεν; ¡ δÓ θεÙς ε”ρεν τὴν ἀδικίαν τῶν παίδων σου. ἰδού 
ἐσμεν οἰκέται τῷ κυρίῳ ἡμῶν, καÚ ἡμεῖς καÚ παρí ᾧ εÕρέθη τÙ κόνδυ. 17εἶπεν δÓ Ἰωσήφ Μή 
μοι γένοιτο ποιῆσαι τÙ ῥῆμα τοῦτο· ¡ ἄνθρωπος, παρí ᾧ εÕρέθη τÙ κόνδυ, αÃτÙς ἔσται μου 
παῖς, Õμεῖς δÓ ἀνάβητε μετÏ 
σωτηρίας πρÙς τÙν πατέρα Õμῶν. 
18Ἐγγίσας δÓ αÃτῷ Ἰο˜δας εἶπεν Δέομαι, κύριε, λαλησάτω ¡ παῖς σου ῥῆμα ἐναντίον σου, 
καÚ μὴ θυμωθῇς τῷ παιδί σου, ὅτι σˆ εἶ μετÏ Φαρα˘. 19κύριε, σˆ †ρώτησας τοˆς παῖδάς σου 
λέγων Εἰ ἔχετε πατέρα ¢ ἀδελφόν; 20καÚ εἴπαμεν τῷ κυρίῳ ûστιν ἡμῖν πατὴρ πρεσβύτερος 
καÚ παιδίον γήρως νεώτερον αÃτῷ, καÚ ¡ ἀδελφÙς αÃτοῦ ἀπέθανεν, αÃτÙς δÓ μόνος 
Õπελείφθη τῇ μητρÚ αÃτοῦ, ¡ δÓ πατὴρ αÃτÙν †γάπησεν. 21εἶπας δÓ τοῖς παισίν σου 
Καταγάγετε αÃτÙν πρός με, καÚ ἐπιμελοῦμαι αÃτοῦ. 22καÚ εἴπαμεν τῷ κυρίῳ ΟÃ δυνήσεται 
τÙ παιδίον καταλιπεῖν τÙν πατέρα· ἐÏν δÓ καταλίπῃ τÙν πατέρα, ἀποθανεῖται. 23σˆ δÓ 
εἶπας τοῖς παισίν σου ἘÏν μὴ καταβῇ ¡ ἀδελφÙς Õμῶν ¡ νεώτερος μεθí Õμῶν, οÃ 
προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν τÙ πρόσωπόν μου. 24ἐγένετο δÓ ἡνίκα ἀνέβημεν πρÙς τÙν παῖδά σου 
πατέρα δÓ ἡμῶν, ἀπηγγείλαμεν αÃτῷ τÏ ῥήματα τοῦ κυρίου. 25εἶπεν δÓ ἡμῖν ¡ πατὴρ ἡμῶν 
Βαδίσατε πάλιν, ἀγοράσατε ἡμῖν μικρÏ βρώματα. 26ἡμεῖς δÓ εἴπαμεν ΟÃ δυνησόμεθα 
καταβῆναι· ἀλλí εἰ μÓν ¡ ἀδελφÙς ἡμῶν ¡ νεώτερος καταβαίνει μεθí ἡμῶν, καταβησόμεθα· 
οÃ γÏρ δυνησόμεθα ἰδεῖν τÙ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ νεωτέρου μὴ ƒντος 
μεθí ἡμῶν. 27εἶπεν δÓ ¡ παῖς σου ¡ πατὴρ ἡμῶν πρÙς ἡμᾶς ’μεῖς γινώσκετε ὅτι δύο ἔτεκέν 
μοι ἡ γυνή· 28καÚ ἐξῆλθεν ¡ εἷς ἀπí ἐμοῦ, καÚ εἴπατε ὅτι θηριόβρωτος γέγονεν, καÚ οÃκ εἶδον 
αÃτÙν ἔτι καÚ νῦν· 29ἐÏν ο“ν λάβητε καÚ τοῦτον ἐκ προσώπου μου καÚ συμβῇ αÃτῷ μαλακία 
ἐν τῇ ¡δῷ, καÚ κατάξετέ μου τÙ γῆρας μετÏ λύπης εἰς ᾅδου. 30νῦν ο“ν ἐÏν εἰσπορεύωμαι 
πρÙς τÙν παῖδά σου πατέρα δÓ ἡμῶν καÚ τÙ παιδάριον μὴ ᾖ μεθí ἡμῶν, ἡ δÓ ψυχὴ αÃτοῦ 
ἐκκρέμαται ἐκ τῆς τούτου ψυχῆς, 31καÚ ἔσται ἐν τῷ ἰδεῖν αÃτÙν μὴ ὂν τÙ παιδάριον μεθí 
ἡμῶν τελευτήσει, καÚ κατάξουσιν οἱ παῖδές σου τÙ γῆρας τοῦ παιδός σου πατρÙς δÓ ἡμῶν 
μετí ¿δύνης εἰς ᾅδου. 32¡ γÏρ παῖς σου ἐκδέδεκται τÙ παιδίον παρÏ τοῦ πατρÙς λέγων ἘÏν 
μὴ ἀγάγω αÃτÙν πρÙς σÓ καÚ στήσω αÃτÙν ἐναντίον σου, ἡμαρτηκὼς ἔσομαι πρÙς τÙν 
πατέρα πάσας τÏς ἡμέρας. 33νῦν ο“ν παραμενῶ σοι παῖς ἀντÚ τοῦ παιδίου, οἰκέτης τοῦ 
κυρίου· τÙ δÓ παιδίον ἀναβήτω μετÏ τῶν ἀδελφῶν. 34πῶς γÏρ ἀναβήσομαι πρÙς τÙν πατέρα, 
τοῦ παιδίου μὴ ƒντος μεθí ἡμῶν; µνα μὴ ἴδω τÏ κακά, ἃ εÕρήσει τÙν πατέρα μου. 
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45 
1ΚαÚ οÃκ †δύνατο Ἰωσὴφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστηκότων αÃτῷ, ἀλλí εἶπεν 
Ἐξαποστείλατε πάντας ἀπí ἐμοῦ. καÚ οÃ παρειστήκει οÃδεÚς ἔτι τῷ Ἰωσήφ, ἡνίκα 
ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αÃτοῦ. 2καÚ ἀφῆκεν φωνὴν μετÏ κλαυθμοῦ· ἤκουσαν δÓ πάντες 
οἱ Αἰγύπτιοι, καÚ ἀκουστÙν ἐγένετο εἰς τÙν οἶκον Φαρα˘. 3εἶπεν δÓ Ἰωσὴφ πρÙς τοˆς 
ἀδελφοˆς αÃτοῦ Ἐγώ εἰμι Ἰωσήφ· ἔτι ¡ πατήρ μου ζῇ; καÚ οÃκ ἐδύναντο οἱ ἀδελφοÚ 
ἀποκριθῆναι αÃτῷ· ἐταράχθησαν γάρ. 4εἶπεν δÓ Ἰωσὴφ πρÙς τοˆς ἀδελφοˆς αÃτοῦ 
Ἐγγίσατε πρός με. καÚ ἤγγισαν. καÚ εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰωσὴφ ¡ ἀδελφÙς Õμῶν, ὃν ἀπέδοσθε 
εἰς Αἴγυπτον. 5νῦν ο“ν μὴ λυπεῖσθε μηδÓ σκληρÙν Õμῖν φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με „δε· εἰς 
γÏρ ζωὴν ἀπέστειλέν με ¡ θεÙς ἔμπροσθεν Õμῶν· 6τοῦτο γÏρ δεύτερον ἔτος λιμÙς ἐπÚ τῆς 
γῆς, καÚ ἔτι λοιπÏ πέντε ἔτη, ἐν οἷς οÃκ ἔσται ἀροτρίασις οÃδÓ ἄμητος· 7ἀπέστειλεν γάρ με 
¡ θεÙς ἔμπροσθεν Õμῶν, Õπολείπεσθαι Õμῶν κατάλειμμα ἐπÚ τῆς γῆς καÚ ἐκθρέψαι Õμῶν 
κατάλειψιν μεγάλην. 8νῦν ο“ν οÃχ Õμεῖς με ἀπεστάλκατε „δε, ἀλλí ¢ ¡ θεός, καÚ ἐποίησέν 
με ›ς πατέρα Φαραὼ καÚ κύριον παντÙς τοῦ οἴκου αÃτοῦ καÚ ἄρχοντα πάσης γῆς 
Αἰγύπτου. 9σπεύσαντες ο“ν ἀνάβητε πρÙς τÙν πατέρα μου καÚ εἴπατε αÃτῷ Τάδε λέγει ¡ 
υἱός σου Ἰωσήφ Ἐποίησέν με ¡ θεÙς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου· κατάβηθι ο“ν πρός με καÚ 
μὴ μείνῃς· 10καÚ κατοικήσεις ἐν γῇ ΓÔσεμ Ἀραβίας καÚ ἔσῃ ἐγγύς μου, σˆ καÚ οἱ υἱοί σου καÚ 
οἱ υἱοÚ τῶν υἱῶν σου, τÏ πρόβατά σου καÚ αἱ βόες σου καÚ ὅσα σοί ἐστιν, 11καÚ ἐκθρέψω σε 
ἐκεῖ, ἔτι γÏρ πέντε ἔτη λιμός, µνα μὴ ἐκτριβῇς, σˆ καÚ οἱ υἱοί σου καÚ πάντα τÏ Õπάρχοντά 
σου. 12ἰδοˆ οἱ ¿φθαλμοÚ Õμῶν βλέπουσιν καÚ οἱ ¿φθαλμοÚ ΒενιαμÚν τοῦ ἀδελφοῦ μου ὅτι τÙ 
στόμα μου τÙ λαλοῦν πρÙς Õμᾶς. 13ἀπαγγείλατε ο“ν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν 
ἐν Αἰγύπτῳ καÚ ὅσα εἴδετε, καÚ ταχύναντες καταγάγετε τÙν πατέρα μου „δε. 14καÚ 
ἐπιπεσὼν ἐπÚ τÙν τράχηλον ΒενιαμÚν τοῦ ἀδελφοῦ αÃτοῦ ἔκλαυσεν ἐπí αÃτῷ, καÚ ΒενιαμÚν 
ἔκλαυσεν ἐπÚ τῷ τραχήλῳ αÃτοῦ. 15καÚ καταφιλήσας πάντας τοˆς ἀδελφοˆς αÃτοῦ 
ἔκλαυσεν ἐπí αÃτοῖς, καÚ μετÏ ταῦτα ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοÚ αÃτοῦ πρÙς αÃτόν. 
16ΚαÚ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τÙν οἶκον Φαραὼ λέγοντες Ἥκασιν οἱ ἀδελφοÚ Ἰωσήφ. ἐχάρη δÓ 
Φαραὼ καÚ ἡ θεραπεία αÃτοῦ. 17εἶπεν δÓ Φαραὼ πρÙς Ἰωσήφ ΕἰπÙν τοῖς ἀδελφοῖς σου 
Τοῦτο ποιήσατε· γεμίσατε τÏ πορεῖα Õμῶν καÚ ἀπέλθατε εἰς γῆν ΧανÌαν, 18καÚ 
παραλαβόντες τÙν πατέρα Õμῶν καÚ τÏ Õπάρχοντα Õμῶν •κετε πρός με, καÚ δώσω Õμῖν 
πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καÚ φάγεσθε τÙν μυελÙν τῆς γῆς. 19σˆ δÓ ἔντειλαι ταῦτα, 
λαβεῖν αÃτοῖς ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῖς παιδίοις Õμῶν καÚ ταῖς γυναιξίν, καÚ 
ἀναλαβόντες τÙν πατέρα Õμῶν παραγίνεσθε· 20καÚ μὴ φείσησθε τοῖς ¿φθαλμοῖς τῶν 
σκευῶν Õμῶν, τÏ γÏρ πάντα ἀγαθÏ Αἰγύπτου Õμῖν ἔσται. 21ἐποίησαν δÓ ο—τως οἱ υἱοÚ 
Ἰσραήλ· ἔδωκεν δÓ Ἰωσὴφ αÃτοῖς ἁμάξας κατÏ τÏ εἰρημένα ÕπÙ Φαραὼ τοῦ βασιλέως, καÚ 
ἔδωκεν αÃτοῖς ἐπισιτισμÙν εἰς τὴν ¡δόν, 22καÚ πᾶσιν ἔδωκεν δισσÏς στολάς, τῷ δÓ ΒενιαμÚν 
ἔδωκεν τριακοσίους χρυσοῦς καÚ πέντε ἐξαλλασσούσας στολάς, 23καÚ τῷ πατρÚ αÃτοῦ 
ἀπέστειλεν κατÏ τÏ αÃτÌ, καÚ δέκα ƒνους αἴροντας ἀπÙ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, 
καÚ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρÚ αÃτοῦ εἰς ¡δόν. 24ἐξαπέστειλεν δÓ τοˆς 
ἀδελφοˆς αÃτοῦ, καÚ ἐπορεύθησαν· καÚ εἶπεν αÃτοῖς Μὴ ¿ργίζεσθε ἐν τῇ ¡δῷ. 
25ΚαÚ ἀνέβησαν ἐξ Αἰγύπτου καÚ ἦλθον εἰς γῆν ΧανÌαν πρÙς Ἰακὼβ τÙν πατέρα αÃτῶν, 
26καÚ ἀνήγγειλαν αÃτῷ λέγοντες ὅτι Ὁ υἱός σου Ἰωσὴφ ζῇ, καÚ αÃτÙς ἄρχει πάσης γῆς 
Αἰγύπτου. καÚ ἐξέστη ἡ διάνοια Ἰακ˘β· οÃ γÏρ ἐπίστευσεν αÃτοῖς. 27ἐλάλησαν δÓ αÃτῷ 
πάντα τÏ ῥηθέντα ÕπÙ Ἰωσήφ, ὅσα εἶπεν αÃτοῖς. ἰδὼν δÓ τÏς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν 
Ἰωσὴφ ·στε ἀναλαβεῖν αÃτόν, ἀνεζωπύρησεν τÙ πνεῦμα Ἰακὼβ τοῦ πατρÙς αÃτῶν. 28εἶπεν 
δÓ Ἰσραήλ Μέγα μοί ἐστιν, εἰ ἔτι ¡ υἱıς μου Ἰωσὴφ ζῇ· πορευθεÚς ƒψομαι αÃτÙν πρÙ τοῦ 
ἀποθανεῖν με. 
 


