MALS 2021.1 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.
Nevertheless, the Septuagint is one of our most extensive surviving samples of Koine prose.
We have reached a point where a series of detailed analyses have demonstrated that the
Septuagint’s linguistic evidence 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.
Our first excerpt is Chs. 1–10 of the book of Joshua. There has only been limited study of the
Greek translation of this book, but it has linguistic affinities with the Greek translation of the
Pentateuch and is typically thought to have been composed relatively early, perhaps even in
the third century BCE. It is also seen as forming a link in its language and style between the
Greek Pentateuch and the translations of later books.

LXX Joshua, Chs. 1–10
1
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ΚαÚ ἐγένετο μετÏ τὴν τελευτὴν Μωυσῆ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη τῷ Õπουργῷ
Μωυσῆ λέγων 2Μωυσῆς ¡ θεράπων μου τετελεύτηκεν· νῦν ο“ν ἀναστÏς διάβηθι τÙν
Ιορδάνην, σˆ καÚ πᾶς ¡ λαÙς ο”τος, εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αÃτοῖς. 3πᾶς ¡ τόπος, ἐφí
ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν Õμῶν, Õμῖν δώσω αÃτόν, ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ
Μωυσῇ, 4τὴν ἔρημον καÚ τÙν Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ
ΕÃφράτου, καÚ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης ἀφí ἡλίου δυσμῶν ἔσται τÏ ὅρια Õμῶν.
5
οÃκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον Õμῶν πάσας τÏς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καÚ
·σπερ ἤμην μετÏ Μωυσῆ, ο—τως ἔσομαι καÚ μετÏ σοῦ καÚ οÃκ ἐγκαταλείψω σε οÃδÓ
Õπερόψομαί σε. 6ἴσχυε καÚ ἀνδρίζου· σˆ γÏρ ἀποδιαστελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν, ἣν
‡μοσα τοῖς πατράσιν Õμῶν δοῦναι αÃτοῖς. 7ἴσχυε ο“ν καÚ ἀνδρίζου φυλάσσεσθαι καÚ
ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωυσῆς ¡ παῖς μου, καÚ οÃκ ἐκκλινεῖς ἀπí αÃτῶν εἰς
δεξιÏ οÃδÓ εἰς ἀριστερά, µνα συνῇς ἐν πᾶσιν, οἷς ἐÏν πράσσῃς. 8καÚ οÃκ ἀποστήσεται ἡ
βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καÚ μελετήσεις ἐν αÃτῷ ἡμέρας καÚ
νυκτός, µνα συνῇς ποιεῖν πάντα τÏ γεγραμμένα· τότε εÃοδωθήσῃ καÚ εÃοδώσεις τÏς
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¡δούς σου καÚ τότε συνήσεις. 9ἰδοˆ ἐντέταλμαί σοι· ἴσχυε καÚ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃς
μηδÓ φοβηθῇς, ὅτι μετÏ σοῦ κύριος ¡ θεός σου εἰς πάντα, ο” ἐÏν πορεύῃ.
10
ΚαÚ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς γραμματεῦσιν τοῦ λαοῦ λέγων 11Εἰσέλθατε κατÏ μέσον
τῆς παρεμβολῆς τοῦ λαοῦ καÚ ἐντείλασθε τῷ λαῷ λέγοντες Ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμόν,
ὅτι ἔτι τρεῖς ἡμέραι καÚ Õμεῖς διαβαίνετε τÙν Ιορδάνην τοῦτον εἰσελθόντες
κατασχεῖν τὴν γῆν, ἣν κύριος ¡ θεÙς τῶν πατέρων Õμῶν δίδωσιν Õμῖν. 12καÚ τῷ Ρουβην
καÚ τῷ Γαδ καÚ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση εἶπεν Ἰησοῦς 13Μνήσθητε τÙ ῥῆμα κυρίου, ὃ
ἐνετείλατο Õμῖν Μωυσῆς ¡ παῖς κυρίου λέγων Κύριος ¡ θεÙς Õμῶν κατέπαυσεν Õμᾶς
καÚ ἔδωκεν Õμῖν τὴν γῆν τα˜την. 14αἱ γυναῖκες Õμῶν καÚ τÏ παιδία Õμῶν καÚ τÏ κτήνη
Õμῶν κατοικείτωσαν ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἔδωκεν Õμῖν· Õμεῖς δÓ διαβήσεσθε ε–ζωνοι πρότεροι
τῶν ἀδελφῶν Õμῶν, πᾶς ¡ ἰσχύων, καÚ συμμαχήσετε αÃτοῖς, 15ἕως ἂν καταπαύσῃ
κύριος ¡ θεÙς Õμῶν τοˆς ἀδελφοˆς Õμῶν ·σπερ καÚ Õμᾶς καÚ κληρονομήσωσιν καÚ
ο”τοι τὴν γῆν, ἣν κύριος ¡ θεÙς ἡμῶν δίδωσιν αÃτοῖς· καÚ ἀπελεύσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν
κληρονομίαν αÃτοῦ, ἣν δέδωκεν Õμῖν Μωυσῆς εἰς τÙ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπí ἀνατολῶν
ἡλίου. 16καÚ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῖ εἶπαν Πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλῃ ἡμῖν, ποιήσομεν καÚ
εἰς πάντα τόπον, ο” ἐÏν ἀποστείλῃς ἡμᾶς, πορευσόμεθα· 17κατÏ πάντα, ὅσα
†κούσαμεν Μωυσῆ, ἀκουσόμεθα σοῦ, πλὴν ἔστω κύριος ¡ θεÙς ἡμῶν μετÏ σοῦ, ὃν
τρόπον ἦν μετÏ Μωυσῆ. 18 ¡ δÓ ἄνθρωπος, ὃς ἐÏν ἀπειθήσῃ σοι καÚ ὅστις μὴ ἀκούσῃ
τῶν ῥημάτων σου καθότι ἂν αÃτῷ ἐντείλῃ, ἀποθανέτω. ἀλλÏ ἴσχυε καÚ ἀνδρίζου.
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ΚαÚ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς υἱÙς Ναυη ἐκ Σαττιν δύο νεανίσκους κατασκοπεῦσαι λέγων
Ἀνάβητε καÚ ἴδετε τὴν γῆν καÚ τὴν Ιεριχω. καÚ πορευθέντες εἰσήλθοσαν οἱ δύο
νεανίσκοι εἰς Ιεριχω καÚ εἰσήλθοσαν εἰς οἰκίαν γυναικÙς πόρνης, ᾗ ƒνομα Ρααβ, καÚ
κατέλυσαν ἐκεῖ. 2 καÚ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ιεριχω λέγοντες Εἰσπεπόρευνται „δε
ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν. 3 καÚ ἀπέστειλεν ¡ βασιλεˆς Ιεριχω
καÚ εἶπεν πρÙς Ρααβ λέγων Ἐξάγαγε τοˆς ἄνδρας τοˆς εἰσπεπορευμένους εἰς τὴν
οἰκίαν σου τὴν νύκτα· κατασκοπεῦσαι γÏρ τὴν γῆν •κασιν. 4 καÚ λαβοῦσα ἡ γυνὴ τοˆς
ἄνδρας ἔκρυψεν αÃτοˆς καÚ εἶπεν αÃτοῖς λέγουσα Εἰσεληλύθασιν πρός με οἱ ἄνδρες· 5
›ς δÓ ἡ πύλη ἐκλείετο ἐν τῷ σκότει, καÚ οἱ ἄνδρες ἐξῆλθον· οÃκ ἐπίσταμαι ποῦ
πεπόρευνται· καταδιώξατε ¿πίσω αÃτῶν, εἰ καταλήμψεσθε αÃτούς. 6 αÃτὴ δÓ
ἀνεβίβασεν αÃτοˆς ἐπÚ τÙ δῶμα καÚ ἔκρυψεν αÃτοˆς ἐν τῇ λινοκαλάμῃ τῇ
ἐστοιβασμένῃ αÃτῇ ἐπÚ τοῦ δώματος. 7 καÚ οἱ ἄνδρες κατεδίωξαν ¿πίσω αÃτῶν ¡δÙν
τὴν ἐπÚ τοῦ Ιορδάνου ἐπÚ τÏς διαβάσεις, καÚ ἡ πύλη ἐκλείσθη. καÚ ἐγένετο ›ς
ἐξήλθοσαν οἱ διώκοντες ¿πίσω αÃτῶν 8 καÚ αÃτοÚ δÓ πρÚν ¢ κοιμηθῆναι αÃτούς, καÚ
αÃτὴ ἀνέβη ἐπÚ τÙ δῶμα πρÙς αÃτοˆς 9 καÚ εἶπεν πρÙς αÃτούς Ἐπίσταμαι ὅτι δέδωκεν
Õμῖν κύριος τὴν γῆν, ἐπιπέπτωκεν γÏρ ¡ φόβος Õμῶν ἐφí ἡμᾶς· 10 ἀκηκόαμεν γÏρ ὅτι
κατεξήρανεν κύριος ¡ θεÙς τὴν ἐρυθρÏν θάλασσαν ἀπÙ προσώπου Õμῶν, ὅτε
ἐξεπορεύεσθε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καÚ ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσÚ βασιλεῦσιν τῶν
Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηων καÚ Ωγ, οœς ἐξωλεθρεύσατε
αÃτούς· 11 καÚ ἀκούσαντες ἡμεῖς ἐξέστημεν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, καÚ οÃκ ἔστη ἔτι πνεῦμα
ἐν οÃδενÚ ἡμῶν ἀπÙ προσώπου Õμῶν, ὅτι κύριος ¡ θεÙς Õμῶν θεÙς ἐν οÃρανῷ ἄνω καÚ
ἐπÚ τῆς γῆς κάτω. 12 καÚ νῦν ¿μόσατέ μοι κύριον τÙν θεόν, ὅτι ποιῶ Õμῖν ἔλεος καÚ
ποιήσετε καÚ Õμεῖς ἔλεος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου 13 καÚ ζωγρήσετε τÙν οἶκον τοῦ
πατρός μου καÚ τὴν μητέρα μου καÚ τοˆς ἀδελφούς μου καÚ πάντα τÙν οἶκόν μου καÚ
πάντα, ὅσα ἐστÚν αÃτοῖς, καÚ ἐξελεῖσθε τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου. 14 καÚ εἶπαν αÃτῇ
οἱ ἄνδρες Ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἀνθí Õμῶν εἰς θάνατον. καÚ αÃτὴ εἶπεν Âς ἂν παραδῷ κύριος
Õμῖν τὴν πόλιν, ποιήσετε εἰς ἐμÓ ἔλεος καÚ ἀλήθειαν. 15 καÚ κατεχάλασεν αÃτοˆς διÏ
τῆς θυρίδος 16 καÚ εἶπεν αÃτοῖς Εἰς τὴν ¿ρεινὴν ἀπέλθετε, μὴ συναντήσωσιν Õμῖν οἱ
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καταδιώκοντες, καÚ κρυβήσεσθε ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας, ἕως ἂν ἀποστρέψωσιν οἱ
καταδιώκοντες ¿πίσω Õμῶν, καÚ μετÏ ταῦτα ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ¡δÙν Õμῶν. 17 καÚ
εἶπαν οἱ ἄνδρες πρÙς αÃτήν Ἀθῷοί ἐσμεν τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ· 18 ἰδοˆ ἡμεῖς
εἰσπορευόμεθα εἰς μέρος τῆς πόλεως, καÚ θήσεις τÙ σημεῖον, τÙ σπαρτίον τÙ
κόκκινον τοῦτο ἐκδήσεις εἰς τὴν θυρίδα, διí ßς κατεβίβασας ἡμᾶς διí αÃτῆς, τÙν δÓ
πατέρα σου καÚ τὴν μητέρα σου καÚ τοˆς ἀδελφούς σου καÚ πάντα τÙν οἶκον τοῦ
πατρός σου συνάξεις πρÙς σεαυτὴν εἰς τὴν οἰκίαν σου. 19 καÚ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐξέλθῃ
τὴν θύραν τῆς οἰκίας σου ἔξω, ἔνοχος ἑαυτῷ ἔσται, ἡμεῖς δÓ ἀθῷοι τῷ ὅρκῳ σου
τούτῳ· καÚ ὅσοι ἐÏν γένωνται μετÏ σοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἡμεῖς ἔνοχοι ἐσόμεθα. 20 ἐÏν
δέ τις ἡμᾶς ἀδικήσῃ ¢ καÚ ἀποκαλύψῃ τοˆς λόγους ἡμῶν τούτους, ἐσόμεθα ἀθῷοι τῷ
ὅρκῳ σου τούτῳ. 21 καÚ εἶπεν αÃτοῖς ΚατÏ τÙ ῥῆμα Õμῶν ο—τως ἔστω· καÚ
ἐξαπέστειλεν αÃτούς. 22 καÚ ἐπορεύθησαν καÚ ἤλθοσαν εἰς τὴν ¿ρεινὴν καÚ
κατέμειναν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας· καÚ ἐξεζήτησαν οἱ καταδιώκοντες πάσας τÏς ¡δοˆς
καÚ οÃχ ε—ροσαν. 23 καÚ Õπέστρεψαν οἱ δύο νεανίσκοι καÚ κατέβησαν ἐκ τοῦ ƒρους καÚ
διέβησαν πρÙς Ἰησοῦν υἱÙν Ναυη καÚ διηγήσαντο αÃτῷ πάντα τÏ συμβεβηκότα
αÃτοῖς. 24 καÚ εἶπαν πρÙς Ἰησοῦν ὅτι Παρέδωκεν κύριος πᾶσαν τὴν γῆν ἐν χειρÚ ἡμῶν,
καÚ κατέπτηκεν πᾶς ¡ κατοικῶν τὴν γῆν ἐκείνην ἀφí ἡμῶν.
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ΚαÚ ‡ρθρισεν Ἰησοῦς τÙ πρωί, καÚ ἀπῆραν ἐκ Σαττιν καÚ ἤλθοσαν ἕως τοῦ Ιορδάνου
καÚ κατέλυσαν ἐκεῖ πρÙ τοῦ διαβῆναι. 2καÚ ἐγένετο μετÏ τρεῖς ἡμέρας διῆλθον οἱ
γραμματεῖς διÏ τῆς παρεμβολῆς 3καÚ ἐνετείλαντο τῷ λαῷ λέγοντες Àταν ἴδητε τὴν
κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καÚ τοˆς ἱερεῖς ἡμῶν καÚ τοˆς Λευίτας
αἴροντας αÃτήν, ἀπαρεῖτε ἀπÙ τῶν τόπων Õμῶν καÚ πορεύεσθε ¿πίσω αÃτῆς· 4ἀλλÏ
μακρÏν ἔστω ἀνÏ μέσον Õμῶν καÚ ἐκείνης ὅσον δισχιλίους πήχεις· στήσεσθε, μὴ
προσεγγίσητε αÃτῇ, µνí ἐπίστησθε τὴν ¡δόν, ἣν πορεύεσθε αÃτήν· οÃ γÏρ πεπόρευσθε
τὴν ¡δÙν ἀπí ἐχθÓς καÚ τρίτης ἡμέρας. 5καÚ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ λαῷ çγνίσασθε εἰς
α–ριον, ὅτι α–ριον ποιήσει ἐν Õμῖν κύριος θαυμαστά. 6καÚ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν
êρατε τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου καÚ προπορεύεσθε τοῦ λαοῦ. καÚ ἦραν οἱ
ἱερεῖς τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου καÚ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. 7καÚ
εἶπεν κύριος πρÙς Ἰησοῦν Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι Õψῶσαί σε κατενώπιον πάντων
υἱῶν Ισραηλ, µνα γνῶσιν, καθότι ἤμην μετÏ Μωυσῆ, ο—τως ἔσομαι καÚ μετÏ σοῦ. 8καÚ
νῦν ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης λέγων Âς ἂν
εἰσέλθητε ἐπÚ μέρους τοῦ —δατος τοῦ Ιορδάνου, καÚ ἐν τῷ Ιορδάνῃ στήσεσθε. 9καÚ
εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Προσαγάγετε „δε καÚ ἀκούσατε τÙ ῥῆμα κυρίου τοῦ
θεοῦ ἡμῶν. 10ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι θεÙς ζῶν ἐν Õμῖν καÚ ¿λεθρεύων ¿λεθρεύσει ἀπÙ
προσώπου ἡμῶν τÙν Χαναναῖον καÚ τÙν Χετταῖον καÚ τÙν Φερεζαῖον καÚ τÙν Ευαῖον
καÚ τÙν Αμορραῖον καÚ τÙν Γεργεσαῖον καÚ τÙν Ιεβουσαῖον· 11ἰδοˆ ἡ κιβωτÙς διαθήκης
κυρίου πάσης τῆς γῆς διαβαίνει τÙν Ιορδάνην. 12προχειρίσασθε Õμῖν δώδεκα ἄνδρας
ἀπÙ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀφí ἑκάστης φυλῆς. 13καÚ ἔσται ›ς ἂν καταπαύσωσιν οἱ
πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ
—δατι τοῦ Ιορδάνου, τÙ —δωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκλείψει, τÙ δÓ —δωρ τÙ καταβαῖνον
στήσεται. 14καÚ ἀπῆρεν ¡ λαÙς ἐκ τῶν σκηνωμάτων αÃτῶν διαβῆναι τÙν Ιορδάνην, οἱ δÓ
ἱερεῖς ἤροσαν τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ. 15›ς δÓ
εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης ἐπÚ τÙν Ιορδάνην καÚ οἱ
πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος
τοῦ —δατος τοῦ Ιορδάνουó¡ δÓ Ιορδάνης ἐπλήρου καθí ὅλην τὴν κρηπῖδα αÃτοῦ ›σεÚ
ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶνó, 16καÚ ἔστη τÏ —δατα τÏ καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα
ἓν ἀφεστηκÙς μακρÏν σφόδρα σφοδρῶς ἕως μέρους Καριαθιαριμ, τÙ δÓ καταβαῖνον
3

κατέβη εἰς τὴν θάλασσαν Αραβα, θάλασσαν ἁλός, ἕως εἰς τÙ τέλος ἐξέλιπεν· καÚ ¡
λαÙς εἱστήκει ἀπέναντι Ιεριχω. 17καÚ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτÙν τῆς
διαθήκης κυρίου ἐπÚ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τοῦ Ιορδάνου· καÚ πάντες οἱ υἱοÚ Ισραηλ διέβαινον
διÏ ξηρᾶς, ἕως συνετέλεσεν πᾶς ¡ λαÙς διαβαίνων τÙν Ιορδάνην.
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ΚαÚ ἐπεÚ συνετέλεσεν πᾶς ¡ λαÙς διαβαίνων τÙν Ιορδάνην, καÚ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ
λέγων 2Παραλαβὼν ἄνδρας ἀπÙ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀφí ἑκάστης φυλῆς, 3σύνταξον αÃτοῖς
λέγων Ἀνέλεσθε ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου ἑτοίμους δώδεκα λίθους καÚ τούτους
διακομίσαντες ἅμα Õμῖν αÃτοῖς θέτε αÃτοˆς ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ Õμῶν, ο” ἐÏν
παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα. 4καÚ ἀνακαλεσάμενος Ἰησοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν
ἐνδόξων ἀπÙ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀφí ἑκάστης φυλῆς, 5εἶπεν αÃτοῖς Προσαγάγετε
ἔμπροσθέν μου πρÙ προσώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ιορδάνου, καÚ ἀνελόμενος ἐκεῖθεν
ἕκαστος λίθον ἀράτω ἐπÚ τῶν ‡μων αÃτοῦ κατÏ τÙν ἀριθμÙν τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ
Ισραηλ, 6µνα Õπάρχωσιν Õμῖν ο”τοι εἰς σημεῖον κείμενον διÏ παντός, µνα ὅταν ἐρωτᾷ
σε ¡ υἱός σου α–ριον λέγων Τί εἰσιν οἱ λίθοι ο”τοι Õμῖν; 7καÚ σˆ δηλώσεις τῷ υἱῷ σου
λέγων Àτι ἐξέλιπεν ¡ Ιορδάνης ποταμÙς ἀπÙ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου
πάσης τῆς γῆς, ›ς διέβαινεν αÃτόν· καÚ ἔσονται οἱ λίθοι ο”τοι Õμῖν μνημόσυνον τοῖς
υἱοῖς Ισραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος. 8καÚ ἐποίησαν ο—τως οἱ υἱοÚ Ισραηλ, καθότι ἐνετείλατο
κύριος τῷ Ἰησοῖ, καÚ λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου, καθάπερ
συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν Ισραηλ, καÚ
διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καÚ ἀπέθηκαν ἐκεῖ. 9ἔστησεν δÓ Ἰησοῦς
καÚ ἄλλους δώδεκα λίθους ἐν αÃτῷ τῷ Ιορδάνῃ ἐν τῷ γενομένῳ τόπῳ ÕπÙ τοˆς πόδας
τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου, καί εἰσιν ἐκεῖ ἕως τῆς
σήμερον ἡμέρας. 10εἱστήκεισαν δÓ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης ἐν
τῷ Ιορδάνῃ, ἕως ο” συνετέλεσεν Ἰησοῦς πάντα, ἃ ἐνετείλατο κύριος ἀναγγεῖλαι τῷ
λαῷ, καÚ ἔσπευσεν ¡ λαÙς καÚ διέβησαν. 11καÚ ἐγένετο ›ς συνετέλεσεν πᾶς ¡ λαÙς
διαβῆναι, καÚ διέβη ἡ κιβωτÙς τῆς διαθήκης κυρίου, καÚ οἱ λίθοι ἔμπροσθεν αÃτῶν. 12καÚ
διέβησαν οἱ υἱοÚ Ρουβην καÚ οἱ υἱοÚ Γαδ καÚ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση
διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθάπερ ἐνετείλατο αÃτοῖς Μωυσῆς.
13
τετρακισμύριοι ε–ζωνοι εἰς μάχην διέβησαν ἐναντίον κυρίου εἰς πόλεμον πρÙς τὴν
Ιεριχω πόλιν. 14ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ η–ξησεν κύριος τÙν Ἰησοῦν ἐναντίον παντÙς τοῦ
γένους Ισραηλ, καÚ ἐφοβοῦντο αÃτÙν ·σπερ Μωυσῆν, ὅσον χρόνον ἔζη.
15
ΚαÚ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων 16ûντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν
κιβωτÙν τῆς διαθήκης τοῦ μαρτυρίου κυρίου ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Ιορδάνου. 17καÚ ἐνετείλατο
Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν λέγων ûκβητε ἐκ τοῦ Ιορδάνου. 18καÚ ἐγένετο ›ς ἐξέβησαν οἱ
ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου ἐκ τοῦ Ιορδάνου καÚ ἔθηκαν τοˆς
πόδας ἐπÚ τῆς γῆς, ·ρμησεν τÙ —δωρ τοῦ Ιορδάνου κατÏ χώραν καÚ ἐπορεύετο καθÏ
ἐχθÓς καÚ τρίτην ἡμέραν διí ὅλης τῆς κρηπῖδος. 19καÚ ¡ λαÙς ἀνέβη ἐκ τοῦ Ιορδάνου
δεκάτῃ τοῦ μηνÙς τοῦ πρώτου· καÚ κατεστρατοπέδευσαν οἱ υἱοÚ Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις
κατÏ μέρος τÙ πρÙς ἡλίου ἀνατολÏς ἀπÙ τῆς Ιεριχω. 20καÚ τοˆς δώδεκα λίθους τούτους,
οœς ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ιορδάνου, ἔστησεν Ἰησοῦς ἐν Γαλγαλοις 21λέγων Àταν ἐρωτῶσιν
Õμᾶς οἱ υἱοÚ Õμῶν λέγοντες Τί εἰσιν οἱ λίθοι ο”τοι; 22ἀναγγείλατε τοῖς υἱοῖς Õμῶν ὅτι
ἘπÚ ξηρᾶς διέβη Ισραηλ τÙν Ιορδάνην 23ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν τÙ —δωρ
τοῦ Ιορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν αÃτῶν μέχρι ο” διέβησαν, καθάπερ ἐποίησεν κύριος ¡
θεÙς ἡμῶν τὴν ἐρυθρÏν θάλασσαν, ἣν ἀπεξήρανεν κύριος ¡ θεÙς ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν
ἕως παρήλθομεν, 24ὅπως γνῶσιν πάντα τÏ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά
ἐστιν, καÚ µνα Õμεῖς σέβησθε κύριον τÙν θεÙν Õμῶν ἐν παντÚ χρόνῳ.
1
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ΚαÚ ἐγένετο ›ς ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καÚ
οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρÏ τὴν θάλασσαν ὅτι ἀπεξήρανεν κύριος ¡ θεÙς τÙν
Ιορδάνην ποταμÙν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ διαβαίνειν αÃτούς, καÚ
ἐτάκησαν αÃτῶν αἱ διάνοιαι καÚ κατεπλάγησαν, καÚ οÃκ ἦν ἐν αÃτοῖς φρόνησις
οÃδεμία ἀπÙ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
2
’πÙ δÓ τοῦτον τÙν καιρÙν εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας
ἐκ πέτρας ἀκροτόμου καÚ καθίσας περίτεμε τοˆς υἱοˆς Ισραηλ. 3καÚ ἐποίησεν Ἰησοῦς
μαχαίρας πετρίνας ἀκροτόμους καÚ περιέτεμεν τοˆς υἱοˆς Ισραηλ ἐπÚ τοῦ καλουμένου
τόπου ΒουνÙς τῶν ἀκροβυστιῶν. 4ὃν δÓ τρόπον περιεκάθαρεν Ἰησοῦς τοˆς υἱοˆς
Ισραηλ, ὅσοι ποτÓ ἐγένοντο ἐν τῇ ¡δῷ καÚ ὅσοι ποτÓ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν
ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου, 5πάντας τούτους περιέτεμεν Ἰησοῦς· 6τεσσαράκοντα γÏρ
καÚ δύο ἔτη ἀνέστραπται Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαδβαρίτιδι, διÙ ἀπερίτμητοι ἦσαν
οἱ πλεῖστοι αÃτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆς Αἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντες
τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, οἷς καÚ διώρισεν μὴ ἰδεῖν αÃτοˆς τὴν γῆν, ἣν ‡μοσεν κύριος τοῖς
πατράσιν αÃτῶν δοῦναι ἡμῖν, γῆν ῥέουσαν γάλα καÚ μέλι. 7ἀντÚ δÓ τούτων
ἀντικατέστησεν τοˆς υἱοˆς αÃτῶν, οœς Ἰησοῦς περιέτεμεν διÏ τÙ αÃτοˆς γεγενῆσθαι
κατÏ τὴν ¡δÙν ἀπεριτμήτους. 8περιτμηθέντες δÓ ἡσυχίαν εἶχον αÃτόθι καθήμενοι ἐν τῇ
παρεμβολῇ, ἕως Õγιάσθησαν. 9καÚ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη Ἐν τῇ σήμερον
ἡμέρᾳ ἀφεῖλον τÙν ¿νειδισμÙν Αἰγύπτου ἀφí Õμῶν. καÚ ἐκάλεσεν τÙ ƒνομα τοῦ τόπου
ἐκείνου Γαλγαλα.
10
ΚαÚ ἐποίησαν οἱ υἱοÚ Ισραηλ τÙ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνÙς ἀπÙ
ἑσπέρας ἐπÚ δυσμῶν Ιεριχω ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ 11καÚ ἐφάγοσαν ἀπÙ
τοῦ σίτου τῆς γῆς ἄζυμα καÚ νέα. ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 12ἐξέλιπεν τÙ μαννα μετÏ τÙ
βεβρωκέναι αÃτοˆς ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς, καÚ οÃκέτι Õπῆρχεν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μαννα·
ἐκαρπίσαντο δÓ τὴν χώραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.
13
ΚαÚ ἐγένετο ›ς ἦν Ἰησοῦς ἐν Ιεριχω, καÚ ἀναβλέψας τοῖς ¿φθαλμοῖς εἶδεν ἄνθρωπον
ἑστηκότα ἐναντίον αÃτοῦ, καÚ ἡ ῥομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρÚ αÃτοῦ. καÚ
προσελθὼν Ἰησοῦς εἶπεν αÃτῷ Ἡμέτερος εἶ ¢ τῶν Õπεναντίων; 14¡ δÓ εἶπεν αÃτῷ Ἐγὼ
ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνÚ παραγέγονα. καÚ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπÚ πρόσωπον
ἐπÚ τὴν γῆν καÚ εἶπεν αÃτῷ Δέσποτα, τί προστάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ; 15καÚ λέγει ¡
ἀρχιστράτηγος κυρίου πρÙς Ἰησοῦν Λῦσαι τÙ Õπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ¡ γÏρ τόπος,
ἐφí ᾧ σˆ ἕστηκας, ἅγιός ἐστιν.
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ΚαÚ Ιεριχω συγκεκλεισμένη καÚ ‹χυρωμένη, καÚ οÃθεÚς ἐξεπορεύετο ἐξ αÃτῆς οÃδÓ
εἰσεπορεύετο. 2καÚ εἶπεν κύριος πρÙς Ἰησοῦν Ἰδοˆ ἐγὼ παραδίδωμι Õποχείριόν σου
τὴν Ιεριχω καÚ τÙν βασιλέα αÃτῆς τÙν ἐν αÃτῇ δυνατοˆς ƒντας ἐν ἰσχύι· 3σˆ δÓ
περίστησον αÃτῇ τοˆς μαχίμους κύκλῳ, 5καÚ ἔσται ›ς ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι,
ἀνακραγέτω πᾶς ¡ λαÙς ἅμα, καÚ ἀνακραγόντων αÃτῶν πεσεῖται αÃτόματα τÏ τείχη
τῆς πόλεως, καÚ εἰσελεύσεται πᾶς ¡ λαÙς ¡ρμήσας ἕκαστος κατÏ πρόσωπον εἰς τὴν
πόλιν. 6καÚ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς ¡ τοῦ Ναυη πρÙς τοˆς ἱερεῖς 7καÚ εἶπεν αÃτοῖς λέγων
Παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καÚ κυκλῶσαι τὴν πόλιν, καÚ οἱ μάχιμοι
παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον κυρίου· 8καÚ ἑπτÏ ἱερεῖς ἔχοντες ἑπτÏ
σάλπιγγας ἱερÏς παρελθέτωσαν ›σαύτως ἐναντίον τοῦ κυρίου καÚ σημαινέτωσαν
εÃτόνως, καÚ ἡ κιβωτÙς τῆς διαθήκης κυρίου ἐπακολουθείτω· 9οἱ δÓ μάχιμοι ἔμπροσθεν
παραπορευέσθωσαν καÚ οἱ ἱερεῖς οἱ οÃραγοῦντες ¿πίσω τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης
κυρίου πορευόμενοι καÚ σαλπίζοντες. 10τῷ δÓ λαῷ ἐνετείλατο Ἰησοῦς λέγων Μὴ βοᾶτε,
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μηδÓ ἀκουσάτω μηθεÚς Õμῶν τὴν φωνήν, ἕως ἂν ἡμέραν αÃτÙς διαγγείλῃ ἀναβοῆσαι,
καÚ τότε ἀναβοήσετε. 11καÚ περιελθοῦσα ἡ κιβωτÙς τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ τὴν πόλιν
εÃθέως ἀπῆλθεν εἰς τὴν παρεμβολὴν καÚ ἐκοιμήθη ἐκεῖ. 12καÚ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ
ἀνέστη Ἰησοῦς τÙ πρωί, καÚ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου, 13καÚ οἱ
ἑπτÏ ἱερεῖς οἱ φέροντες τÏς σάλπιγγας τÏς ἑπτÏ προεπορεύοντο ἐναντίον κυρίου, καÚ
μετÏ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καÚ ¡ λοιπÙς ƒχλος ƒπισθε τῆς κιβωτοῦ τῆς
διαθήκης κυρίου· καÚ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, καÚ ¡ λοιπÙς ƒχλος ἅπας
περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἐγγύθεν 14καÚ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. ο—τως
ἐποίει ἐπÚ ἓξ ἡμέρας. 15καÚ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ƒρθρου καÚ περιήλθοσαν
τὴν πόλιν ἑξάκις· 16καÚ τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν οἱ ἱερεῖς, καÚ εἶπεν Ἰησοῦς
τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Κεκράξατε· παρέδωκεν γÏρ κύριος Õμῖν τὴν πόλιν. 17καÚ ἔσται ἡ
πόλις ἀνάθεμα, αÃτὴ καÚ πάντα, ὅσα ἐστÚν ἐν αÃτῇ, κυρίῳ σαβαωθ· πλὴν Ρααβ τὴν
πόρνην περιποιήσασθε, αÃτὴν καÚ ὅσα ἐστÚν ἐν τῷ οἴκῳ αÃτῆς. 18ἀλλÏ Õμεῖς
φυλάξασθε σφόδρα ἀπÙ τοῦ ἀναθέματος, μήποτε ἐνθυμηθέντες Õμεῖς αÃτοÚ λάβητε
ἀπÙ τοῦ ἀναθέματος καÚ ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀνάθεμα καÚ
ἐκτρίψητε ἡμᾶς· 19καÚ πᾶν ἀργύριον ¢ χρυσίον ¢ χαλκÙς ¢ σίδηρος ἅγιον ἔσται τῷ
κυρίῳ, εἰς θησαυρÙν κυρίου εἰσενεχθήσεται. 20καÚ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς·
›ς δÓ ἤκουσεν ¡ λαÙς τὴν φωνὴν τῶν σαλπίγγων, †λάλαξεν πᾶς ¡ λαÙς ἅμα ἀλαλαγμῷ
μεγάλῳ καÚ ἰσχυρῷ. καÚ ἔπεσεν ἅπαν τÙ τεῖχος κύκλῳ, καÚ ἀνέβη πᾶς ¡ λαÙς εἰς τὴν
πόλιν. 21καÚ ἀνεθεμάτισεν αÃτὴν Ἰησοῦς καÚ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπÙ ἀνδρÙς καÚ ἕως
γυναικός, ἀπÙ νεανίσκου καÚ ἕως πρεσβύτου καÚ ἕως μόσχου καÚ Õποζυγίου, ἐν
στόματι ῥομφαίας. 22καÚ τοῖς δυσÚν νεανίσκοις τοῖς κατασκοπεύσασιν εἶπεν Ἰησοῦς
Εἰσέλθατε εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικÙς καÚ ἐξαγάγετε αÃτὴν ἐκεῖθεν καÚ ὅσα ἐστÚν
αÃτῇ. 23καÚ εἰσῆλθον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ κατασκοπεύσαντες τὴν πόλιν εἰς τὴν οἰκίαν
τῆς γυναικÙς καÚ ἐξηγάγοσαν Ρααβ τὴν πόρνην καÚ τÙν πατέρα αÃτῆς καÚ τὴν μητέρα
αÃτῆς καÚ τοˆς ἀδελφοˆς αÃτῆς καÚ πάντα, ὅσα ἦν αÃτῇ, καÚ πᾶσαν τὴν συγγένειαν
αÃτῆς καÚ κατέστησαν αÃτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ. 24καÚ ἡ πόλις ἐνεπρήσθη
ἐμπυρισμῷ σˆν πᾶσιν τοῖς ἐν αÃτῇ, πλὴν ἀργυρίου καÚ χρυσίου καÚ χαλκοῦ καÚ
σιδήρου ἔδωκαν εἰς θησαυρÙν κυρίου εἰσενεχθῆναι. 25καÚ Ρααβ τὴν πόρνην καÚ πάντα
τÙν οἶκον τÙν πατρικÙν αÃτῆς ἐζώγρησεν Ἰησοῦς, καÚ κατῴκησεν ἐν τῷ Ισραηλ ἕως
τῆς σήμερον ἡμέρας, διότι ἔκρυψεν τοˆς κατασκοπεύσαντας, οœς ἀπέστειλεν Ἰησοῦς
κατασκοπεῦσαι τὴν Ιεριχω. ó 26καÚ ·ρκισεν Ἰησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐναντίον
κυρίου λέγων Ἐπικατάρατος ¡ ἄνθρωπος, ὃς οἰκοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην· ἐν τῷ
πρωτοτόκῳ αÃτοῦ θεμελιώσει αÃτὴν καÚ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αÃτοῦ ἐπιστήσει τÏς πύλας
αÃτῆς. καÚ ο—τως ἐποίησεν Οζαν ¡ ἐκ Βαιθηλ· ἐν τῷ Αβιρων τῷ πρωτοτόκῳ
ἐθεμελίωσεν αÃτὴν καÚ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησεν τÏς πύλας αÃτῆς.
27
ΚαÚ ἦν κύριος μετÏ Ἰησοῦ, καÚ ἦν τÙ ƒνομα αÃτοῦ κατÏ πᾶσαν τὴν γῆν.
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ΚαÚ ἐπλημμέλησαν οἱ υἱοÚ Ισραηλ πλημμέλειαν μεγάλην καÚ ἐνοσφίσαντο ἀπÙ τοῦ
ἀναθέματος· καÚ ἔλαβεν Αχαρ υἱÙς Χαρμι υἱοῦ Ζαμβρι υἱοῦ Ζαρα ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα
ἀπÙ τοῦ ἀναθέματος· καÚ ἐθυμώθη ¿ργῇ κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ. 2καÚ ἀπέστειλεν
Ἰησοῦς ἄνδρας εἰς Γαι, • ἐστιν κατÏ Βαιθηλ, λέγων Κατασκέψασθε τὴν Γαι· καÚ
ἀνέβησαν οἱ ἄνδρες καÚ κατεσκέψαντο τὴν Γαι. 3καÚ ἀνέστρεψαν πρÙς Ἰησοῦν καÚ
εἶπαν πρÙς αÃτόν Μὴ ἀναβήτω πᾶς ¡ λαός, ἀλλí ›ς δισχίλιοι ¢ τρισχίλιοι ἄνδρες
ἀναβήτωσαν καÚ ἐκπολιορκησάτωσαν τὴν πόλιν· μὴ ἀναγάγῃς ἐκεῖ τÙν λαÙν πάντα,
¿λίγοι γάρ εἰσιν. 4καÚ ἀνέβησαν ›σεÚ τρισχίλιοι ἄνδρες καÚ ἔφυγον ἀπÙ προσώπου τῶν
ἀνδρῶν Γαι. 5καÚ ἀπέκτειναν ἀπí αÃτῶν ἄνδρες Γαι εἰς τριάκοντα καÚ ἓξ ἄνδρας καÚ
κατεδίωξαν αÃτοˆς ἀπÙ τῆς πύλης καÚ συνέτριψαν αÃτοˆς ἐπÚ τοῦ καταφεροῦς· καÚ
6

ἐπτοήθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ καÚ ἐγένετο ·σπερ —δωρ. 6καÚ διέρρηξεν Ἰησοῦς τÏ ἱμάτια
αÃτοῦ, καÚ ἔπεσεν Ἰησοῦς ἐπÚ τὴν γῆν ἐπÚ πρόσωπον ἐναντίον κυρίου ἕως ἑσπέρας,
αÃτÙς καÚ οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ, καÚ ἐπεβάλοντο χοῦν ἐπÚ τÏς κεφαλÏς αÃτῶν. 7καÚ
εἶπεν Ἰησοῦς Δέομαι, κύριε, µνα τί διεβίβασεν ¡ παῖς σου τÙν λαÙν τοῦτον τÙν
Ιορδάνην παραδοῦναι αÃτÙν τῷ Αμορραίῳ ἀπολέσαι ἡμᾶς καÚ εἰ κατεμείναμεν καÚ
κατῳκίσθημεν παρÏ τÙν Ιορδάνην. 8καÚ τί ἐρῶ, ἐπεÚ μετέβαλεν Ισραηλ αÃχένα
ἀπέναντι τοῦ ἐχθροῦ αÃτοῦ; 9καÚ ἀκούσας ¡ Χαναναῖος καÚ πάντες οἱ κατοικοῦντες
τὴν γῆν περικυκλώσουσιν ἡμᾶς καÚ ἐκτρίψουσιν ἡμᾶς ἀπÙ τῆς γῆς· καÚ τί ποιήσεις τÙ
ƒνομά σου τÙ μέγα; 10καÚ εἶπεν κύριος πρÙς Ἰησοῦν Ἀνάστηθι· µνα τί τοῦτο σˆ
πέπτωκας ἐπÚ πρόσωπόν σου; 11ἡμάρτηκεν ¡ λαÙς καÚ παρέβη τὴν διαθήκην, ἣν
διεθέμην πρÙς αÃτούς, καÚ κλέψαντες ἀπÙ τοῦ ἀναθέματος ἐνέβαλον εἰς τÏ σκεύη
αÃτῶν. 12οÃ μὴ δύνωνται οἱ υἱοÚ Ισραηλ Õποστῆναι κατÏ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αÃτῶν·
αÃχένα ἐπιστρέψουσιν ἔναντι τῶν ἐχθρῶν αÃτῶν, ὅτι ἐγενήθησαν ἀνάθεμα· οÃ
προσθήσω ἔτι εἶναι μεθí Õμῶν, ἐÏν μὴ ἐξάρητε τÙ ἀνάθεμα ἐξ Õμῶν αÃτῶν. 13ἀναστÏς
ἁγίασον τÙν λαÙν καÚ εἰπÙν ἁγιασθῆναι εἰς α–ριον· τάδε λέγει κύριος ¡ θεÙς Ισραηλ ΤÙ
ἀνάθεμα ἐν Õμῖν ἐστιν, οÃ δυνήσεσθε ἀντιστῆναι ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν Õμῶν, ἕως ἂν
ἐξάρητε τÙ ἀνάθεμα ἐξ Õμῶν. 14καÚ συναχθήσεσθε πάντες τÙ πρωÚ κατÏ φυλάς, καÚ
ἔσται ἡ φυλή, ἣν ἂν δείξῃ κύριος, προσάξετε κατÏ δήμους· καÚ τÙν δῆμον, ὃν ἐÏν δείξῃ
κύριος, προσάξετε κατí οἶκον· καÚ τÙν οἶκον, ὃν ἐÏν δείξῃ κύριος, προσάξετε κατí
ἄνδρα· 15καÚ ὃς ἂν ἐνδειχθῇ, κατακαυθήσεται ἐν πυρÚ καÚ πάντα, ὅσα ἐστÚν αÃτῷ, ὅτι
παρέβη τὴν διαθήκην κυρίου καÚ ἐποίησεν ἀνόμημα ἐν Ισραηλ. ó 16καÚ ‡ρθρισεν
Ἰησοῦς καÚ προσήγαγεν τÙν λαÙν κατÏ φυλάς, καÚ ἐνεδείχθη ἡ φυλὴ Ιουδα· 17καÚ
προσήχθη κατÏ δήμους, καÚ ἐνεδείχθη δῆμος ¡ Ζαραϊ· καÚ προσήχθη κατÏ ἄνδρα, 18καÚ
ἐνεδείχθη Αχαρ υἱÙς Ζαμβρι υἱοῦ Ζαρα. 19καÚ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ Αχαρ ΔÙς δόξαν σήμερον
τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ καÚ δÙς τὴν ἐξομολόγησιν καÚ ἀνάγγειλόν μοι τί ἐποίησας, καÚ μὴ
κρύψῃς ἀπí ἐμοῦ. 20καÚ ἀπεκρίθη Αχαρ τῷ Ἰησοῖ καÚ εἶπεν Ἀληθῶς •μαρτον ἐναντίον
κυρίου θεοῦ Ισραηλ· ο—τως καÚ ο—τως ἐποίησα· 21εἶδον ἐν τῇ προνομῇ ψιλὴν ποικίλην
καλὴν καÚ διακόσια δίδραχμα ἀργυρίου καÚ γλῶσσαν μίαν χρυσῆν πεντήκοντα
διδράχμων καÚ ἐνθυμηθεÚς αÃτῶν ἔλαβον, καÚ ἰδοˆ αÃτÏ ἐγκέκρυπται ἐν τῇ γῇ ἐν τῇ
σκηνῇ μου, καÚ τÙ ἀργύριον κέκρυπται Õποκάτω αÃτῶν. 22καÚ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς
ἀγγέλους, καÚ ἔδραμον εἰς τὴν σκηνὴν εἰς τὴν παρεμβολήν· καÚ ταῦτα ἦν
ἐγκεκρυμμένα εἰς τὴν σκηνήν, καÚ τÙ ἀργύριον Õποκάτω αÃτῶν. 23καÚ ἐξήνεγκαν αÃτÏ
ἐκ τῆς σκηνῆς καÚ ἤνεγκαν πρÙς Ἰησοῦν καÚ τοˆς πρεσβυτέρους Ισραηλ, καÚ ἔθηκαν
αÃτÏ ἔναντι κυρίου. 24καÚ ἔλαβεν Ἰησοῦς τÙν Αχαρ υἱÙν Ζαρα καÚ ἀνήγαγεν αÃτÙν εἰς
φάραγγα Αχωρ καÚ τοˆς υἱοˆς αÃτοῦ καÚ τÏς θυγατέρας αÃτοῦ καÚ τοˆς μόσχους
αÃτοῦ καÚ τÏ Õποζύγια αÃτοῦ καÚ πάντα τÏ πρόβατα αÃτοῦ καÚ τὴν σκηνὴν αÃτοῦ καÚ
πάντα τÏ Õπάρχοντα αÃτοῦ, καÚ πᾶς ¡ λαÙς μετí αÃτοῦ· καÚ ἀνήγαγεν αÃτοˆς εἰς
Εμεκαχωρ. 25καÚ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ Αχαρ Τί ‹λέθρευσας ἡμᾶς; ἐξολεθρεύσαι σε κύριος
καθÏ καÚ σήμερον. καÚ ἐλιθοβόλησαν αÃτÙν λίθοις πᾶς Ισραηλ. 26καÚ ἐπέστησαν αÃτῷ
σωρÙν λίθων μέγαν. καÚ ἐπαύσατο κύριος τοῦ θυμοῦ τῆς ¿ργῆς. διÏ τοῦτο ἐπωνόμασεν
αÃτÙ Εμεκαχωρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

8
ΚαÚ εἶπεν κύριος πρÙς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς μηδÓ δειλιάσῃς· λαβÓ μετÏ σοῦ τοˆς
ἄνδρας πάντας τοˆς πολεμιστÏς καÚ ἀναστÏς ἀνάβηθι εἰς Γαι· ἰδοˆ δέδωκα εἰς τÏς
χεῖράς σου τÙν βασιλέα Γαι καÚ τὴν γῆν αÃτοῦ. 2καÚ ποιήσεις τὴν Γαι ὃν τρόπον
ἐποίησας τὴν Ιεριχω καÚ τÙν βασιλέα αÃτῆς, καÚ τὴν προνομὴν τῶν κτηνῶν
προνομεύσεις σεαυτῷ. κατάστησον δÓ σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς τÏ ¿πίσω. 3καÚ
ἀνέστη Ἰησοῦς καÚ πᾶς ¡ λαÙς ¡ πολεμιστὴς ·στε ἀναβῆναι εἰς Γαι. ἐπέλεξεν δÓ
1
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Ἰησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατοˆς ἐν ἰσχύι καÚ ἀπέστειλεν αÃτοˆς νυκτός.
4
καÚ ἐνετείλατο αÃτοῖς λέγων ’μεῖς ἐνεδρεύσατε ¿πίσω τῆς πόλεως· μὴ μακρÏν
γίνεσθε ἀπÙ τῆς πόλεως καÚ ἔσεσθε πάντες ἕτοιμοι. 5καÚ ἐγὼ καÚ πάντες οἱ μετí ἐμοῦ
προσάξομεν πρÙς τὴν πόλιν, καÚ ἔσται ›ς ἂν ἐξέλθωσιν οἱ κατοικοῦντες Γαι εἰς
συνάντησιν ἡμῖν καθάπερ καÚ πρῴην, καÚ φευξόμεθα ἀπÙ προσώπου αÃτῶν. 6καÚ ›ς ἂν
ἐξέλθωσιν ¿πίσω ἡμῶν, ἀποσπάσομεν αÃτοˆς ἀπÙ τῆς πόλεως· καÚ ἐροῦσιν Φεύγουσιν
ο”τοι ἀπÙ προσώπου ἡμῶν ὃν τρόπον καÚ ἔμπροσθεν. 7Õμεῖς δÓ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆς
ἐνέδρας καÚ πορεύσεσθε εἰς τὴν πόλιν. 8κατÏ τÙ ῥῆμα τοῦτο ποιήσετε· ἰδοˆ
ἐντέταλμαι Õμῖν. 9καÚ ἀπέστειλεν αÃτοˆς Ἰησοῦς, καÚ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν ἐνέδραν
καÚ ἐνεκάθισαν ἀνÏ μέσον Βαιθηλ καÚ ἀνÏ μέσον Γαι ἀπÙ θαλάσσης τῆς Γαι. 10καÚ
¿ρθρίσας Ἰησοῦς τÙ πρωÚ ἐπεσκέψατο τÙν λαόν· καÚ ἀνέβησαν αÃτÙς καÚ οἱ
πρεσβύτεροι κατÏ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπÚ Γαι. 11καÚ πᾶς ¡ λαÙς ¡ πολεμιστὴς μετí
αÃτοῦ ἀνέβησαν καÚ πορευόμενοι ἦλθον ἐξ ἐναντίας τῆς πόλεως ἀπí ἀνατολῶν, 12καÚ
τÏ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἀπÙ θαλάσσης. 14καÚ ἐγένετο ›ς εἶδεν βασιλεˆς Γαι, ἔσπευσεν
καÚ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αÃτοῖς ἐπí εÃθείας εἰς τÙν πόλεμον, αÃτÙς καÚ πᾶς ¡ λαÙς
¡ μετí αÃτοῦ, καÚ αÃτÙς οÃκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αÃτῷ ἐστιν ¿πίσω τῆς πόλεως. 15καÚ εἶδεν
καÚ ἀνεχώρησεν Ἰησοῦς καÚ Ισραηλ ἀπÙ προσώπου αÃτῶν. 16καÚ κατεδίωξαν ¿πίσω
τῶν υἱῶν Ισραηλ καÚ αÃτοÚ ἀπέστησαν ἀπÙ τῆς πόλεως· 17οÃ κατελείφθη οÃθεÚς ἐν τῇ
Γαι, ὃς οÃ κατεδίωξεν ¿πίσω Ισραηλ· καÚ κατέλιπον τὴν πόλιν ἀνεῳγμένην καÚ
κατεδίωξαν ¿πίσω Ισραηλ. 18καÚ εἶπεν κύριος πρÙς Ἰησοῦν ûκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐν
τῷ γαίσῳ τῷ ἐν τῇ χειρί σου ἐπÚ τὴν πόλινóεἰς γÏρ τÏς χεῖράς σου παραδέδωκα
αÃτήνó, καÚ τÏ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αÃτῶν. καÚ ἐξέτεινεν
Ἰησοῦς τὴν χεῖρα αÃτοῦ, τÙν γαῖσον, ἐπÚ τὴν πόλιν, 19καÚ τÏ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν
τάχει ἐκ τοῦ τόπου αÃτῶν καÚ ἐξήλθοσαν, ὅτε ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα, καÚ ἤλθοσαν ἐπÚ
τὴν πόλιν καÚ κατελάβοντο αÃτὴν καÚ σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί. 20καÚ
περιβλέψαντες οἱ κάτοικοι Γαι εἰς τÏ ¿πίσω αÃτῶν καÚ ἐθεώρουν καπνÙν ἀναβαίνοντα
ἐκ τῆς πόλεως εἰς τÙν οÃρανόν· καÚ οÃκέτι εἶχον ποῦ φύγωσιν „δε ¢ „δε. 21καÚ Ἰησοῦς
καÚ πᾶς Ισραηλ εἶδον ὅτι ἔλαβον τÏ ἔνεδρα τὴν πόλιν καÚ ὅτι ἀνέβη ¡ καπνÙς τῆς
πόλεως εἰς τÙν οÃρανόν, καÚ μεταβαλόμενοι ἐπάταξαν τοˆς ἄνδρας τῆς Γαι. 22καÚ ο”τοι
ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν καÚ ἐγενήθησαν ἀνÏ μέσον τῆς παρεμβολῆς,
ο”τοι ἐντεῦθεν καÚ ο”τοι ἐντεῦθεν· καÚ ἐπάταξαν ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αÃτῶν
σεσωσμένον καÚ διαπεφευγότα. 23καÚ τÙν βασιλέα τῆς Γαι συνέλαβον ζῶντα καÚ
προσήγαγον αÃτÙν πρÙς Ἰησοῦν. 24καÚ ›ς ἐπαύσαντο οἱ υἱοÚ Ισραηλ ἀποκτέννοντες
πάντας τοˆς ἐν τῇ Γαι τοˆς ἐν τοῖς πεδίοις καÚ ἐν τῷ ƒρει ἐπÚ τῆς καταβάσεως, ο”
κατεδίωξαν αÃτοˆς ἀπí αÃτῆς εἰς τέλος, καÚ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς εἰς Γαι καÚ ἐπάταξεν
αÃτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας. 25καÚ ἐγενήθησαν οἱ πεσόντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπÙ
ἀνδρÙς καÚ ἕως γυναικÙς δώδεκα χιλιάδες, πάντας τοˆς κατοικοῦντας Γαι, 27πλὴν τῶν
κτηνῶν καÚ τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει, πάντα ἃ ἐπρονόμευσαν οἱ υἱοÚ Ισραηλ κατÏ
πρόσταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ. 28καÚ ἐνεπύρισεν Ἰησοῦς
τὴν πόλιν ἐν πυρί· χῶμα ἀοίκητον εἰς τÙν αἰῶνα ἔθηκεν αÃτὴν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
29
καÚ τÙν βασιλέα τῆς Γαι ἐκρέμασεν ἐπÚ ξύλου διδύμου, καÚ ἦν ἐπÚ τοῦ ξύλου ἕως
ἑσπέρας· καÚ ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν Ἰησοῦς καÚ καθείλοσαν αÃτοῦ τÙ σῶμα
ἀπÙ τοῦ ξύλου καÚ ἔρριψαν αÃτÙν εἰς τÙν βόθρον καÚ ἐπέστησαν αÃτῷ σωρÙν λίθων
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

9
1

Âς δí ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, οἱ ἐν τῇ
¿ρεινῇ καÚ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καÚ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καÚ
οἱ πρÙς τῷ Ἀντιλιβάνῳ, καÚ οἱ Χετταῖοι καÚ οἱ Χαναναῖοι καÚ οἱ Φερεζαῖοι καÚ οἱ
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Ευαῖοι καÚ οἱ Αμορραῖοι καÚ οἱ Γεργεσαῖοι καÚ οἱ Ιεβουσαῖοι, 2συνήλθοσαν ἐπÚ τÙ
αÃτÙ ἐκπολεμῆσαι Ἰησοῦν καÚ Ισραηλ ἅμα πάντες. 2aΤότε ᾠκοδόμησεν Ἰησοῦς
θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ ἐν ƒρει Γαιβαλ, 2bκαθότι ἐνετείλατο Μωυσῆς ¡
θεράπων κυρίου τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καθÏ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, θυσιαστήριον
λίθων ¡λοκλήρων, ἐφí οœς οÃκ ἐπεβλήθη σίδηρος, καÚ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ¡λοκαυτώματα
κυρίῳ καÚ θυσίαν σωτηρίου. 2cκαÚ ἔγραψεν Ἰησοῦς ἐπÚ τῶν λίθων τÙ δευτερονόμιον,
νόμον Μωυσῆ, ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ. 2dκαÚ πᾶς Ισραηλ καÚ οἱ πρεσβύτεροι
αÃτῶν καÚ οἱ δικασταÚ καÚ οἱ γραμματεῖς αÃτῶν παρεπορεύοντο ἔνθεν καÚ ἔνθεν τῆς
κιβωτοῦ ἀπέναντι, καÚ οἱ ἱερεῖς καÚ οἱ Λευῖται ἦραν τὴν κιβωτÙν τῆς διαθήκης κυρίου,
καÚ ¡ προσήλυτος καÚ ¡ αÃτόχθων, οἳ ἦσαν •μισυ πλησίον ƒρους Γαριζιν, καÚ οἳ ἦσαν
•μισυ πλησίον ƒρους Γαιβαλ, καθότι ἐνετείλατο Μωυσῆς ¡ θεράπων κυρίου εÃλογῆσαι
τÙν λαÙν ἐν πρώτοις. 2eκαÚ μετÏ ταῦτα ο—τως ἀνέγνω Ἰησοῦς πάντα τÏ ῥήματα τοῦ
νόμου τούτου, τÏς εÃλογίας καÚ τÏς κατάρας, κατÏ πάντα τÏ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ
Μωυσῆ· 2fοÃκ ἦν ῥῆμα ἀπÙ πάντων, „ν ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ Ἰησοῖ, ὃ οÃκ ἀνέγνω
Ἰησοῦς εἰς τÏ ‚τα πάσης ἐκκλησίας υἱῶν Ισραηλ, τοῖς ἀνδράσιν καÚ ταῖς γυναιξÚν καÚ
τοῖς παιδίοις καÚ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπορευομένοις τῷ Ισραηλ.
3
ΚαÚ οἱ κατοικοῦντες Γαβαων ἤκουσαν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῇ Ιεριχω καÚ τῇ
Γαι. 4καÚ ἐποίησαν καί γε αÃτοÚ μετÏ πανουργίας καÚ ἐλθόντες ἐπεσιτίσαντο καÚ
ἡτοιμάσαντο καÚ λαβόντες σάκκους παλαιοˆς ἐπÚ τῶν ƒνων αÃτῶν καÚ ἀσκοˆς οἴνου
παλαιοˆς καÚ κατερρωγότας ἀποδεδεμένους, 5καÚ τÏ κοῖλα τῶν Õποδημάτων αÃτῶν
καÚ τÏ σανδάλια αÃτῶν παλαιÏ καÚ καταπεπελματωμένα ἐν τοῖς ποσÚν αÃτῶν, καÚ τÏ
ἱμάτια αÃτῶν πεπαλαιωμένα ἐπάνω αÃτῶν, καÚ ¡ ἄρτος αÃτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρÙς
καÚ εÃρωτιῶν καÚ βεβρωμένος. 6καÚ ἤλθοσαν πρÙς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ
εἰς Γαλγαλα καÚ εἶπαν πρÙς Ἰησοῦν καÚ Ισραηλ Ἐκ γῆς μακρόθεν •καμεν, καÚ νῦν
διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην. 7καÚ εἶπαν οἱ υἱοÚ Ισραηλ πρÙς τÙν Χορραῖον Àρα μὴ ἐν ἐμοÚ
κατοικεῖς, καÚ πῶς σοι διαθῶμαι διαθήκην; 8καÚ εἶπαν πρÙς Ἰησοῦν Οἰκέται σού ἐσμεν.
καÚ εἶπεν πρÙς αÃτοˆς Ἰησοῦς Πόθεν ἐστÓ καÚ πόθεν παραγεγόνατε; 9καÚ εἶπαν Ἐκ
γῆς μακρόθεν σφόδρα •κασιν οἱ παῖδές σου ἐν ¿νόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου·
ἀκηκόαμεν γÏρ τÙ ƒνομα αÃτοῦ καÚ ὅσα ἐποίησεν ἐν Αἰγύπτῳ 10καÚ ὅσα ἐποίησεν τοῖς
βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηων βασιλεῖ Εσεβων καÚ
τῷ Ωγ βασιλεῖ τῆς Βασαν, ὃς κατῴκει ἐν Ασταρωθ καÚ ἐν Εδραϊν. 11καÚ ἀκούσαντες
εἶπαν πρÙς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν καÚ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἡμῶν
λέγοντες Λάβετε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμÙν εἰς τὴν ¡δÙν καÚ πορεύθητε εἰς συνάντησιν
αÃτῶν καÚ ἐρεῖτε πρÙς αÃτούς Οἰκέται σού ἐσμεν, καÚ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.
12
ο”τοι οἱ ἄρτοι, θερμοˆς ἐφωδιάσθημεν αÃτοˆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐξήλθομεν
παραγενέσθαι πρÙς Õμᾶς, νῦν δÓ ἐξηράνθησαν καÚ γεγόνασιν βεβρωμένοι· 13καÚ ο”τοι
οἱ ἀσκοÚ τοῦ οἴνου, οœς ἐπλήσαμεν καινούς, καÚ ο”τοι ἐρρώγασιν· καÚ τÏ ἱμάτια ἡμῶν
καÚ τÏ Õποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπÙ τῆς πολλῆς ¡δοῦ σφόδρα. 14καÚ ἔλαβον οἱ
ἄρχοντες τοῦ ἐπισιτισμοῦ αÃτῶν καÚ κύριον οÃκ ἐπηρώτησαν. 15καÚ ἐποίησεν Ἰησοῦς
πρÙς αÃτοˆς εἰρήνην καÚ διέθετο πρÙς αÃτοˆς διαθήκην τοῦ διασῶσαι αÃτούς, καÚ
‡μοσαν αÃτοῖς οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς. ó 16καÚ ἐγένετο μετÏ τρεῖς ἡμέρας μετÏ
τÙ διαθέσθαι πρÙς αÃτοˆς διαθήκην ἤκουσαν ὅτι ἐγγύθεν αÃτῶν εἰσιν, καÚ ὅτι ἐν
αÃτοῖς κατοικοῦσιν. 17καÚ ἀπῆραν οἱ υἱοÚ Ισραηλ καÚ ἦλθον εἰς τÏς πόλεις αÃτῶν· αἱ δÓ
πόλεις αÃτῶν Γαβαων καÚ Κεφιρα καÚ Βηρωθ καÚ πόλις Ιαριν. 18καÚ οÃκ ἐμαχέσαντο
αÃτοῖς οἱ υἱοÚ Ισραηλ, ὅτι ‡μοσαν αÃτοῖς πάντες οἱ ἄρχοντες κύριον τÙν θεÙν Ισραηλ·
καÚ διεγόγγυσαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπÚ τοῖς ἄρχουσιν. 19καÚ εἶπαν οἱ ἄρχοντες πάσῃ
τῇ συναγωγῇ Ἡμεῖς ‹μόσαμεν αÃτοῖς κύριον τÙν θεÙν Ισραηλ καÚ νῦν οÃ δυνησόμεθα
ἅψασθαι αÃτῶν· 20τοῦτο ποιήσομεν, ζωγρῆσαι αÃτούς, καÚ περιποιησόμεθα αÃτούς, καÚ
οÃκ ἔσται καθí ἡμῶν ¿ργὴ διÏ τÙν ὅρκον, ὃν ‹μόσαμεν αÃτοῖς· 21ζήσονται καÚ ἔσονται
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ξυλοκόποι καÚ Õδροφόροι πάσῃ τῇ συναγωγῇ, καθάπερ εἶπαν αÃτοῖς οἱ ἄρχοντες. 22καÚ
συνεκάλεσεν αÃτοˆς Ἰησοῦς καÚ εἶπεν αÃτοῖς ΔιÏ τί παρελογίσασθέ με λέγοντες
ΜακρÏν ἀπÙ σοῦ ἐσμεν σφόδρα; Õμεῖς δÓ ἐγχώριοί ἐστε τῶν κατοικούντων ἐν ἡμῖν·
23
καÚ νῦν ἐπικατάρατοί ἐστε, οÃ μὴ ἐκλίπῃ ἐξ Õμῶν δοῦλος οÃδÓ ξυλοκόπος ἐμοÚ καÚ τῷ
θεῷ μου. 24καÚ ἀπεκρίθησαν τῷ Ἰησοῖ λέγοντες Ἀνηγγέλη ἡμῖν ὅσα συνέταξεν κύριος ¡
θεός σου Μωυσῇ τῷ παιδÚ αÃτοῦ, δοῦναι Õμῖν τὴν γῆν ταύτην καÚ ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς
καÚ πάντας τοˆς κατοικοῦντας ἐπí αÃτῆς ἀπÙ προσώπου Õμῶν, καÚ ἐφοβήθημεν
σφόδρα περÚ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπÙ προσώπου Õμῶν καÚ ἐποιήσαμεν τÙ πρᾶγμα τοῦτο.
25
καÚ νῦν ἰδοˆ ἡμεῖς Õποχείριοι Õμῖν· ›ς ἀρέσκει Õμῖν καÚ ›ς δοκεῖ Õμῖν, ποιήσατε
ἡμῖν. 26καÚ ἐποίησαν αÃτοῖς ο—τως· καÚ ἐξείλατο αÃτοˆς Ἰησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ
χειρῶν υἱῶν Ισραηλ, καÚ οÃκ ἀνεῖλον αÃτούς. 27καÚ κατέστησεν αÃτοˆς Ἰησοῦς ἐν τῇ
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυλοκόπους καÚ Õδροφόρους πάσῃ τῇ συναγωγῇ καÚ τῷ θυσιαστηρίῳ τοῦ
θεοῦ· διÏ τοῦτο ἐγένοντο οἱ κατοικοῦντες Γαβαων ξυλοκόποι καÚ Õδροφόροι τοῦ
θυσιαστηρίου τοῦ θεοῦ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καÚ εἰς τÙν τόπον, ὃν ἐÏν ἐκλέξηται
κύριος.
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Âς δÓ ἤκουσεν Αδωνιβεζεκ βασιλεˆς Ιερουσαλημ ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦς τὴν Γαι καÚ
ἐξωλέθρευσεν αÃτήνóὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ιεριχω καÚ τÙν βασιλέα αÃτῆς, ο—τως
ἐποίησαν τὴν Γαι καÚ τÙν βασιλέα αÃτῆςóκαÚ ὅτι αÃτομόλησαν οἱ κατοικοῦντες
Γαβαων πρÙς Ἰησοῦν καÚ πρÙς Ισραηλ, 2καÚ ἐφοβήθησαν ἐν αÃτοῖς σφόδρα· ᾔδει γÏρ
ὅτι μεγάλη πόλις Γαβαων ›σεÚ μία τῶν μητροπόλεων καÚ πάντες οἱ ἄνδρες αÃτῆς
ἰσχυροί. 3καÚ ἀπέστειλεν Αδωνιβεζεκ βασιλεˆς Ιερουσαλημ πρÙς Αιλαμ βασιλέα
Χεβρων καÚ πρÙς Φιδων βασιλέα Ιεριμουθ καÚ πρÙς Ιεφθα βασιλέα Λαχις καÚ πρÙς
Δαβιρ βασιλέα Οδολλαμ λέγων 4Δεῦτε ἀνάβητε πρός με καÚ βοηθήσατέ μοι, καÚ
ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων· αÃτομόλησαν γÏρ πρÙς Ἰησοῦν καÚ πρÙς τοˆς υἱοˆς Ισραηλ.
5
καÚ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν Ιεβουσαίων, βασιλεˆς Ιερουσαλημ καÚ βασιλεˆς
Χεβρων καÚ βασιλεˆς Ιεριμουθ καÚ βασιλεˆς Λαχις καÚ βασιλεˆς Οδολλαμ, αÃτοÚ καÚ
πᾶς ¡ λαÙς αÃτῶν, καÚ περιεκάθισαν τὴν Γαβαων καÚ ἐξεπολιόρκουν αÃτήν. 6καÚ
ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρÙς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς
Γαλγαλα λέγοντες Μὴ ἐκλύσῃς τÏς χεῖράς σου ἀπÙ τῶν παίδων σου· ἀνάβηθι πρÙς
ἡμᾶς τÙ τάχος καÚ ἐξελοῦ ἡμᾶς καÚ βοήθησον ἡμῖν· ὅτι συνηγμένοι εἰσÚν ἐφí ἡμᾶς
πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ κατοικοῦντες τὴν ¿ρεινήν. 7καÚ ἀνέβη Ἰησοῦς ἐκ
Γαλγαλων, αÃτÙς καÚ πᾶς ¡ λαÙς ¡ πολεμιστὴς μετí αÃτοῦ, πᾶς δυνατÙς ἐν ἰσχύι. 8καÚ
εἶπεν κύριος πρÙς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς αÃτούς· εἰς γÏρ τÏς χεῖράς σου παραδέδωκα
αÃτούς, οÃχ Õπολειφθήσεται ἐξ αÃτῶν οÃθεÚς ἐνώπιον Õμῶν. 9καÚ ἐπιπαρεγένετο ἐπí
αÃτοˆς Ἰησοῦς ἄφνω, ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγαλων. 10καÚ ἐξέστησεν
αÃτοˆς κύριος ἀπÙ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καÚ συνέτριψεν αÃτοˆς κύριος
σύντριψιν μεγάλην ἐν Γαβαων, καÚ κατεδίωξαν αÃτοˆς ¡δÙν ἀναβάσεως Ωρωνιν καÚ
κατέκοπτον αÃτοˆς ἕως Αζηκα καÚ ἕως Μακηδα. 11ἐν τῷ δÓ φεύγειν αÃτοˆς ἀπÙ
προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπÚ τῆς καταβάσεως Ωρωνιν καÚ κύριος ἐπέρριψεν αÃτοῖς
λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οÃρανοῦ ἕως Αζηκα, καÚ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διÏ
τοˆς λίθους τῆς χαλάζης ¢ οœς ἀπέκτειναν οἱ υἱοÚ Ισραηλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ.
12
Τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦς πρÙς κύριον, ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ¡ θεÙς τÙν Αμορραῖον
Õποχείριον Ισραηλ, ἡνίκα συνέτριψεν αÃτοˆς ἐν Γαβαων καÚ συνετρίβησαν ἀπÙ
προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καÚ εἶπεν Ἰησοῦς
Στήτω ¡ •λιος κατÏ Γαβαων
καÚ ἡ σελήνη κατÏ φάραγγα Αιλων.
13
καÚ ἔστη ¡ •λιος καÚ ἡ σελήνη ἐν στάσει,
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ἕως †μύνατο ¡ θεÙς τοˆς ἐχθροˆς αÃτῶν.
καÚ ἔστη ¡ •λιος κατÏ μέσον τοῦ οÃρανοῦ, οÃ προεπορεύετο εἰς δυσμÏς εἰς τέλος
ἡμέρας μιᾶς. 14καÚ οÃκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οÃδÓ τÙ πρότερον οÃδÓ τÙ ἔσχατον ·στε
ἐπακοῦσαι θεÙν ἀνθρώπου, ὅτι κύριος συνεπολέμησεν τῷ Ισραηλ.
16
ΚαÚ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλεῖς ο”τοι καÚ κατεκρύβησαν εἰς τÙ σπήλαιον τÙ ἐν
Μακηδα. 17καÚ ἀπηγγέλη τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ε—ρηνται οἱ πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι
ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδα. 18καÚ εἶπεν Ἰησοῦς Κυλίσατε λίθους ἐπÚ τÙ στόμα τοῦ
σπηλαίου καÚ καταστήσατε ἄνδρας φυλάσσειν ἐπí αÃτούς, 19Õμεῖς δÓ μὴ ἑστήκατε
καταδιώκοντες ¿πίσω τῶν ἐχθρῶν Õμῶν καÚ καταλάβετε τὴν οÃραγίαν αÃτῶν καÚ μὴ
ἀφῆτε εἰσελθεῖν εἰς τÏς πόλεις αÃτῶν· παρέδωκεν γÏρ αÃτοˆς κύριος ¡ θεÙς ἡμῶν εἰς
τÏς χεῖρας ἡμῶν. 20καÚ ἐγένετο ›ς κατέπαυσεν Ἰησοῦς καÚ πᾶς υἱÙς Ισραηλ κόπτοντες
αÃτοˆς κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕως εἰς τέλος καÚ οἱ διασῳζόμενοι διεσώθησαν εἰς τÏς
πόλεις τÏς ¿χυράς, 21καÚ ἀπεστράφη πᾶς ¡ λαÙς πρÙς Ἰησοῦν εἰς Μακηδα Õγιεῖς, καÚ
οÃκ ἔγρυξεν οÃθεÚς τῶν υἱῶν Ισραηλ τῇ γλώσσῃ αÃτοῦ. 22καÚ εἶπεν Ἰησοῦς Ἀνοίξατε τÙ
σπήλαιον καÚ ἐξαγάγετε τοˆς πέντε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου. 23καÚ
ἐξηγάγοσαν τοˆς πέντε βασιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου, τÙν βασιλέα Ιερουσαλημ καÚ τÙν
βασιλέα Χεβρων καÚ τÙν βασιλέα Ιεριμουθ καÚ τÙν βασιλέα Λαχις καÚ τÙν βασιλέα
Οδολλαμ. 24καÚ ἐπεÚ ἐξήγαγον αÃτοˆς πρÙς Ἰησοῦν, καÚ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντα
Ισραηλ καÚ τοˆς ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοˆς συμπορευομένους αÃτῷ λέγων αÃτοῖς
Προπορεύεσθε καÚ ἐπίθετε τοˆς πόδας Õμῶν ἐπÚ τοˆς τραχήλους αÃτῶν. καÚ
προσελθόντες ἐπέθηκαν τοˆς πόδα αÃτῶν ἐπÚ τοˆς τραχήλους αÃτῶν. 25καÚ εἶπεν πρÙς
αÃτοˆς Ἰησοῦς Μὴ φοβηθῆτε αÃτοˆς μηδÓ δειλιάσητε· ἀνδρίζεσθε καÚ ἰσχύετε, ὅτι
ο—τως ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς Õμῶν, οœς Õμεῖς καταπολεμεῖτε αÃτούς. 26καÚ
ἀπέκτεινεν αÃτοˆς Ἰησοῦς καÚ ἐκρέμασεν αÃτοˆς ἐπÚ πέντε ξύλων, καÚ ἦσαν
κρεμάμενοι ἐπÚ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας. 27καÚ ἐγενήθη πρÙς ἡλίου δυσμÏς ἐνετείλατο
Ἰησοῦς καÚ καθεῖλον αÃτοˆς ἀπÙ τῶν ξύλων καÚ ἔρριψαν αÃτοˆς εἰς τÙ σπήλαιον, εἰς ὃ
κατεφύγοσαν ἐκεῖ, καÚ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπÚ τÙ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
28
ΚαÚ τὴν Μακηδα ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καÚ ἐφόνευσαν αÃτὴν ἐν στόματι
ξίφους καÚ ἐξωλέθρευσαν πᾶν ἐμπνέον ἐν αÃτῇ, καÚ οÃ κατελείφθη ἐν αÃτῇ οÃδεÚς
διασεσῳσμένος καÚ διαπεφευγώς· καÚ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδα ὃν τρόπον
ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω.
29
ΚαÚ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καÚ πᾶς Ισραηλ μετí αÃτοῦ ἐκ Μακηδα εἰς Λεβνα καÚ
ἐπολιόρκει Λεβνα. 30καÚ παρέδωκεν αÃτὴν κύριος εἰς χεῖρας Ισραηλ, καÚ ἔλαβον αÃτὴν
καÚ τÙν βασιλέα αÃτῆς καÚ ἐφόνευσαν αÃτὴν ἐν στόματι ξίφους καÚ πᾶν ἐμπνέον ἐν
αÃτῇ, καÚ οÃ κατελείφθη ἐν αÃτῇ οÃδÓ εἷς διασεσῳσμένος καÚ διαπεφευγώς· καÚ
ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αÃτῆς ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω.
31
ΚαÚ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καÚ πᾶς Ισραηλ μετí αÃτοῦ ἐκ Λεβνα εἰς Λαχις καÚ
περιεκάθισεν αÃτὴν καÚ ἐπολιόρκει αÃτήν. 32καÚ παρέδωκεν κύριος τὴν Λαχις εἰς τÏς
χεῖρας Ισραηλ, καÚ ἔλαβεν αÃτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καÚ ἐφόνευσαν αÃτὴν ἐν
στόματι ξίφους καÚ ἐξωλέθρευσαν αÃτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Λεβνα.ó33τότε
ἀνέβη Αιλαμ βασιλεˆς Γαζερ βοηθήσων τῇ Λαχις, καÚ ἐπάταξεν αÃτÙν Ἰησοῦς ἐν
στόματι ξίφους καÚ τÙν λαÙν αÃτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αÃτῶν σεσῳσμένον καÚ
διαπεφευγότα.
34
ΚαÚ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καÚ πᾶς Ισραηλ μετí αÃτοῦ ἐκ Λαχις εἰς Οδολλαμ καÚ
περιεκάθισεν αÃτὴν καÚ ἐπολιόρκησεν αÃτήν. 35καÚ παρέδωκεν αÃτὴν κύριος ἐν χειρÚ
Ισραηλ, καÚ ἔλαβεν αÃτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καÚ ἐφόνευσεν αÃτὴν ἐν στόματι ξίφους,
καÚ πᾶν ἐμπνέον ἐν αÃτῇ ἐφόνευσαν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Λαχις.
36
ΚαÚ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καÚ πᾶς Ισραηλ μετí αÃτοῦ εἰς Χεβρων καÚ περιεκάθισεν αÃτήν.
37
καÚ ἐπάταξεν αÃτὴν ἐν στόματι ξίφους καÚ πᾶν ἐμπνέον, ὅσα ἦν ἐν αÃτῇ, οÃκ ἦν
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διασεσῳσμένος· ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Οδολλαμ, ἐξωλέθρευσαν αÃτὴν καÚ ὅσα ἦν ἐν
αÃτῇ.
38
ΚαÚ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς καÚ πᾶς Ισραηλ εἰς Δαβιρ καÚ περικαθίσαντες αÃτὴν
39
ἔλαβον αÃτὴν καÚ τÙν βασιλέα αÃτῆς καÚ τÏς κώμας αÃτῆς καÚ ἐπάταξαν αÃτὴν ἐν
στόματι ξίφους καÚ ἐξωλέθρευσαν αÃτὴν καÚ πᾶν ἐμπνέον ἐν αÃτῇ καÚ οÃ κατέλιπον
αÃτῇ οÃδένα διασεσῳσμένον· ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Χεβρων καÚ τῷ βασιλεῖ αÃτῆς,
ο—τως ἐποίησαν τῇ Δαβιρ καÚ τῷ βασιλεῖ αÃτῆς.
40
ΚαÚ ἐπάταξεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς ¿ρεινῆς καÚ τὴν Ναγεβ καÚ τὴν πεδινὴν καÚ
τὴν Ασηδωθ καÚ τοˆς βασιλεῖς αÃτῆς, οÃ κατέλιπον αÃτῶν σεσῳσμένον· καÚ πᾶν
ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλέθρευσεν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ¡ θεÙς Ισραηλ. 41ἀπÙ Καδης
Βαρνη ἕως Γάζης, πᾶσαν τὴν Γοσομ ἕως τῆς Γαβαων, 42καÚ πάντας τοˆς βασιλεῖς
αÃτῶν καÚ τὴν γῆν αÃτῶν ἐπάταξεν Ἰησοῦς εἰς ἅπαξ, ὅτι κύριος ¡ θεÙς Ισραηλ
συνεπολέμει τῷ Ισραηλ.
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