Papyrus Rylands 458:
Dated to 2nd Century BCE Containing Deuteronomy 23:24-24:3; 25:1-3;
26:12, 17-19; 28:31-33 – Transcription1
Fragment A

Deuteronomy 23:24b-24:3

σου [και συλλεξεις εν ταις χερσιν στα
χυς και δρεπα[νον ου μη επιβαλης επι
τον αμη[τον του πλησιον σου 25εαν
δε επελθης ε[ις τον αμπελωνα του
πλ]ησιον σου φα[γη σταφυλην οσον
ψυ]χη σου π[]λησ[θειη εις δε αγγος
ο]υκ ενβα[λεις 24:1εαν δε τις λαβη γυ
ναι]κα και συνο[ικηση αυτη και εσται
εα]ν μη ευρη χ[αριν εναντιον αυτου
οτι] ε̥υρεν εν α[υτη ασχημον πραγμα
και] γραψει α[υτη βιβλιον αποστα
σι]ου [και δωσει εις τας χειρας αυτης
κ]αι εξαποσ[τελει αυτην εκ της οικιας
αυτου 2και [απελθουσα γενηται αν
δρι ετε]ρωι [3και μισηση αυτην ο α
νηρ ο εσχ]ατο[ς και γραψει αυτη βι
23:24b

(Lower section missing)

Fragment B

Deuteronomy 25:1b-3

[25:1bσιν εις κρισιν και δικαιωσωσιν το δι]
καιον και καταγνωσι[ν του ασεβους
2
κ]αι εσται εαν αξι[ος η πληγων ο ασε
βη]ς και αθιει αυτον εν[αντιον
αυτ]ου 3και μαστιγωσιν [αυτον εναντι
ον αυ]των κατα την ασεβ[ειαν αυτου
αριθμω]ι τεσσαρακοντα [μαστιγωσου
σιν αυτο]ν ου προσθησου[σιν εαν δε
προσθω]σιν μαστιγω[σαι αυτον
(Lower section missing)

Fragment C

Deuteronomy 26:12b

τη χηρα και] φαγον[ται εν τας

26:12b
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πολεσιν σου] και ε[μπλησθυσονται
(Lower section missing)

Fragment D

Deuteronomy 26:17d-19b

(Upper margin missing)
της φων]ης αυτο[υ] 18κα[ι jwjy ειλατο
σε σημερ]ον γενεσθαι αυτ[ωι λαον περι
ουσιον κ]αθαπερ ειπεν φυλα[σσειν πα
σας τας εν]τολας αυτου 19κα[ι ειναι σε
υπεραν]ω παντων [τ]ων εθνω[ν ως
εποιησε]ν σε ονομαστον κ[αι καυχημα
26:17d

(Lower margin missing)

Fragment E
(Upper margin missing)
τα προβατα σου δ]εδομε[να τοις εχθροις
σου και ουκ εστ]αι σοι ο β[οηθων οι υιοι
και αι θυγατερ]ες δεδ[ομεναι εθνει
ετερωι 32και οι οφ]θαλμοι [σου οψονται
σφακελιζοντες εις] αυτα κα[ι ουκ ισχυ
σει η χειρ σου 33τα εκφορ]ια τη[ς γης σου και
παντας τους ποντους σο]υ φ[αγεται εθνος
ο ουκ επιστασαι κ]αι εσ[η αδικουμενος
28:31d

(Lower margin missing)

Deuteronomy 28:31d-33b

